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Αθήνα, σήµερα στις 12 Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτή Τρικάλων, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Γκατσούλης Αθανάσιος, πάσχων από
χρόνια ηπατίτιδα (Β-Δ) αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά
στην έλλειψη φαρµάκου από την προµηθεύτρια εταιρεία.
2) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου αιτείται την επίλυση
ακτοπλοϊκών προβληµάτων του νησιού, που αποτελούν και τον
µεγαλύτερο αντιαναπτυξιακό παράγοντα για την περιοχή.
3) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αναφέρεται στην ανησυχία της τοπικής
κοινωνίας Πλωµαρίου Λέσβου για τη φηµολογούµενη κατάργηση
του ειρηνοδικείου της περιοχής.
4) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ανάγκη επίλυσης
προβληµάτων των κτηνοτρόφων της περιοχής.
5) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το ΔΣ του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων στην «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» Θεσσαλονίκης
ζητά να αρθεί η απόφαση για εξαίρεση των εργαζoµένων στα
υγραέρια από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
6) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος κατά της κάρτας του πολίτη εκφράζουν τη
διαµαρτυρία τους για την κάρτα του πολίτη και δηλώνουν ότι δεν
θα τη παραλάβουν.
7) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

και Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά
µε την οποία ο Δήµαρχος Νεµέας Νοµού Κορινθίας καταθέτει τα
ζητήµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο των αιτήσεων επανεκτίµησης ζηµιών από βροχοπτώσεις των ετών 2009 και 2010 στις
αµπελοκαλλιέργειες της περιοχής.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο θέµα της
έλλειψης γεωπόνων και υπαλλήλων στα κέντρα αγροτικής ανάπτυξης των δήµων της Κρήτης.
9) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Κύµης αιτείται την επαύξηση των δυνατοτήτων
του νοσοκοµείου Κύµης µε προσωπικό και µέσα.
10) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στο ΥΠΕΧΩΔΕ εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για
τη µείωση των αποδοχών των υπαλλήλων που µετατάχθηκαν από
τις πρώην νοµαρχίες στους καλλικρατικούς δήµους.
11) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την εξαίρεση από την υποχρεωτική
ασφάλιση του ΟΑΕΕ και δυνατότητα ασφάλισης στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ των επαγγελµατιών αγροτών, που
απασχολούνται µε τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
ισχύος µέχρι 100kw, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν.3874/2010(Α151,6,9,2010).
12) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία το ΔΣ του Συλλόγου Νεφροπαθών Νοµού Μαγνησίας καταθέτει τα προβλήµατα που απασχολούν τους νεφροπαθείς του
Νοµού Μαγνησίας λόγω σοβαρών ελλείψεων γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, µηχανηµάτων στη µονάδα τεχνητού νεφρού
του Νοσοκοµείου Βόλου και άλλα.
13) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ και
Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Σύνδεσµος Υποστήριξης και Συνεργασίας Ενόπλων Δυνάµεων εκφράζει ερωτήµατα σχετικά µε τη διαχείριση δαπανών
νοσηλειών προσωπικού του Πολεµικού Ναυτικού.
14) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Μαρα-
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θώνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για το σχεδιασµό διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου
«Στεφάνι- Βαρνάβας- Αλιβέρι» µέσα από τα διοικητικά όρια της
Τοπικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήµου Μαραθώνα.
15) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ και Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Δήµος Ελασσόνας Νοµού Λάρισας ζητά να επανεξεταστούν τα όρια που θέτουν οι περιορισµοί της ασφαλιστικής κάλυψης των ζηµιών στη φυτική παραγωγή µε αφορµή την
πρόσφατη χαλαζόπτωση που έπληξε τη Δηµοτική Ενότητα Σαρανταπόρου.
16) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Μαγνησίας αιτείται τη στελέχωση του Πεζοπόρου
Τµήµατος Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Θεσσαλίας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εκδόσεις της εφηµερίδας «Η
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης των ισολογισµών/λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών, που αποτελεί µέρος της
διαδικασίας διαφάνειας της οικονοµικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στη χώρα µας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης «ΟΠΑΠ Α.Ε.»
καταθέτει τις θέσεις της για το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση της αγοράς παιγνίων».
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
Έδεσσας και περιχώρων Πέλλης αιτείται τη χορήγηση δελτίων
θεραπευτικού τουρισµού για να καλυφτούν οι ανάγκες των συναδέλφων τους.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδυναµία του
Δήµου Ερυµάνθου να συντάξει προϋπολογισµό λόγω των χρεών
που παρέλαβε ο νέος καλλικρατικός δήµος - και οφείλει να εξοφλήσει - από τους Δήµους Φαρών και Τριταίας και τις Κοινότητες
Λεοντίου και Καλετζίου.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καταστροφές που
έχουν υποστεί µεγάλα τµήµατα στη λιµενική ζώνη της Πάτρας
από τους µετανάστες.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στο ενδεχόµενο ακόµη
και ολικής παύσης των εργασιών κατασκευής της «Ολυµπίας
Οδού» λόγω προβληµάτων χρηµατοδότησης του έργου.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι έγιναν δεκτές
από το δηµοτικό συµβούλιο οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας για
να δοθούν παρατάσεις ολοκλήρωσης εργασιών σε εκτελούµενα
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έργα που είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
24) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κυριάκος Παπανδρέου
Ανθυπασπιστής αιτείται εκ νέου τη θεσµοθετηµένη αποκατάσταση όσων αξιωµατικών εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση ή διώχθηκαν κατά την πολιτικά ταραγµένη περίοδο 15.7.1965 έως
21.4.1967.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απόφαση του
χειρουργικού τοµέα του ΠΓΝΠ να σταµατήσουν όλα τα τακτικά
χειρουργεία από τις αρχές Απριλίου, καθώς δεν επαρκεί το νοσηλευτικό προσωπικό.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο ενδεχόµενο να διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδροµου
Πάτρα-Κόρινθος- Πύργος-Τσακώνα.
27) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Συνεργαζόµενοι Σύλλογοι Ηρακλείας - Σχοινούσας- Κουφονησίου - Δονούσας αιτούνται την
ανάληψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την προώθηση κατάλληλων νοµοθετικών ρυθµίσεων προς ικανοποίηση θεµιτών και
αναγκαίων αιτηµάτων για τη σωστή λειτουργία της αυτοδιοίκησης στον πολυνησιωτικό δήµο τους.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην άµεση ανάγκη επίλυσης του µεταναστευτικού προβλήµατος στην Πάτρα.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι από το Ρίο µέχρι
την περιοχή των Ιτεών είναι διάσπαρτοι οι αυτοσχέδιοι καταυλισµοί των τρεισήµισι χιλιάδων και πλέον µεταναστών που βρίσκονται στην Πάτρα.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη µεγάλη συµµετοχή
που πρόκειται να έχει η Παµπατραϊκή συγκέντρωση στις 17 Απριλίου για τη διεκδίκηση του θαλασσίου µετώπου.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάργηση των
σχολικών µονάδων από το Υπουργείο Παιδείας στην περιοχή της
ορεινής Αχαΐας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αιγίου είναι ενάντια στο κλείσιµο του κέντρου
Υγείας Ακράτας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5139/19-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 8143/ΙΗ/16-03-2011
έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
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2. Στην µε αριθµό 9565/21-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανατολάκη Γεώργιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 9309/ΙΗ/16-03-
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2011 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 9631/24-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Στυλιανίδη Ευριπίδη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 9892/ΙΗ/16-03-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 9795/25-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2267/16-03-
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2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 11729/21-02-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Δηµαρά Ιωάννη, Οικονόµου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 12815/16-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτε-
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ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 11733/21-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βλάχου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3218/16-03-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

7. Στην µε αριθµό 11798/22-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/168/ΑΣ 8341δις/
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16-03-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 12176/28-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μουλόπουλου Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 36794/ 2011/
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16-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 12272/01-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1041342
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ΕΞ 2011/2564/16-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 12635/08-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ντινόπουλου Αργύριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 47/16-03-2011
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έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές – ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 12200/28-2-2011 ερώτηση
του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη χρήση του όρου «Μεσογειακή Διατροφή» που υπονοµεύει την ανάδειξη της κρητικής διατροφής
ως διατροφικού προτύπου.
Στην ερώτηση του κ. Στρατάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Κύριε Στρατάκη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή
σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την ερώτηση την έχω υποβάλλει από το Φεβρουάριο του 2011,
όπως προκύπτει και από το πρωτόκολλο. Έχω πάρει µια απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισµού στο οποίο την απεύθυνα,
που µου λέει ότι αρµόδιοι για να µου απαντήσουν είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας.
Η ερώτησή µου έχει να κάνει µε την αξιοποίηση –θα µπορούσα
να το πω σωστότερα- του όρου κρητική διατροφή. Ως όρος είναι
γνωστός σε όλα τα ξένα –αµερικανικά και ευρωπαϊκά- πανεπιστήµια. Έχουν γίνει σηµαντικές έρευνες και έχουν αναδείξει ότι
µπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό πρότυπο προς το συµφέρον
των λαών, βεβαίως και του ελληνικού λαού.
Η χρήση του όρου «µεσογειακή διατροφή», που κατά κόρον
ακούµε το τελευταίο διάστηµα, χαρακτηρίζεται ως ένας ψευδότιτλος µε δεδοµένο ότι όλη η Μεσόγειος µπορεί να καταναλώνει
σε κάποιο βαθµό και σε διαφορετικές δοσολογίες τα ίδια περίπου προϊόντα, αλλά δεν είναι κοινή η διατροφή ούτε και οι τρόποι
παρασκευής των φαγητών έχουν την ίδια λογική κ.ο.κ..
Θεωρούµε λοιπόν ότι, µε βάση αυτό το στοιχείο, η κρητική διατροφή µπορεί να αποτελέσει πραγµατικά ένα πρότυπο διατροφής και πιστεύουµε ότι η ανάδειξη αυτού του προτύπου θα
συµβάλλει -πέρα από την υγεία- και στη βελτίωση της κατάστασης της οικονοµίας της χώρας µας και βεβαίως στην ανάδειξή
της γενικότερα ως προορισµού.
Θεωρούµε ότι είναι χρήσιµο σ’ αυτήν τη φάση να προετοιµαστεί ο φάκελος –πράγµα που πρέπει να γίνει- για την UNESCO,
προκειµένου να χαρακτηριστεί ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτό το πρότυπο διατροφής τοποθετείται χρονολογικά πάρα πολλά χρόνια
πριν, ακόµα και από τη Μινωική Κρήτη.
Επειδή λοιπόν πιστεύουµε ότι είναι πολύ χρήσιµο, απευθυνθήκαµε στους Υπουργούς να µας πουν αν προτίθενται να προχωρήσουν σ’ αυτήν τη διαδικασία που θεωρείται εκ των ουκ άνευ.
Βεβαίως, µ’ αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθούν και επιστηµονικές
έρευνες που έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν, οι οποίες αναδεικνύουν και καταγράφουν τη χρησιµότητα αυτού του είδους διατροφής.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Στρατάκη,
πράγµατι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, καθώς
και ο τρόπος που την παρουσιάσατε!
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, σε συζήτηση που έγινε εδώ στην Αίθουσα σε
επίκαιρη επερώτηση είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στο γεγονός ότι η χώρα µας χαιρέτισε την ανάδειξη της µεσογειακής διατροφής από την UNESCO ως πολιτιστική κληρονοµιά της
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Κι αυτό έγινε µέσα από µια
διαδικασία µε την οποία η UNESCO έχει αναγνωρίσει διακόσιες
τριάντα δύο περιπτώσεις παραδοσιακής κληρονοµιάς που αφορούν µουσική, παραδοσιακές τέχνες κ.λπ. Αναγνώρισε, λοιπόν,
τη µεσογειακή διατροφή ως ένα σύνολο θεσµών, διαδικασιών,
κουλτούρας, τρόπου ζωής και φυσικά και διατροφής που αφορά

τις χώρες της Μεσογείου.
Η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει το 2007, έγινε σε συνεργασία τεσσάρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεσφόρησε
στο Ναϊρόµπι το Νοέµβριο του 2010. Και µάλιστα πρέπει να σας
πω ότι η πολιτιστική κληρονοµιά ως άυλο αγαθό δεν επιτρέπεται
να αξιοποιείται για εµπορικούς λόγους.
Πιστεύουµε ότι το γεγονός αυτό δεν αντίκειται στα ευρύτερα
συµφέροντα της χώρας µας και δη στην ελληνική διατροφή και
άρα και στην κρητική διατροφή, αναφορικά µε τις οποίες, όπως
εύστοχα παρατήρησε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Στρατάκης, µία
σειρά από έρευνες επιστηµόνων έχουν αναδείξει και τη διατροφική τους αξία και το γεγονός ότι έχουν εξασφαλίσει µακροβιότητα στους κατοίκους της περιοχής µας. Μάλιστα σε µία περίοδο
που έχουν αναδειχθεί άλλα διατροφικά πρότυπα, προβάλλονται
και ως συγκεκριµένα µοντέλα διατροφής.
Νοµίζω ότι µέσα από τις δράσεις που προβλέπει η UNESCO
για την επέκταση του δικτύου των συνεργασιών των χωρικών
ενοτήτων που περιλαµβάνει η αναγνώριση του όρου της µεσογειακής διατροφής, έχουµε τη δυνατότητα να αναδείξουµε τα
στοιχεία της ελληνικής διατροφής που συνδέονται µε αυτό που
το Υπουργείο µας προβάλλει ως αγροτοδιατροφικό πρότυπο, ως
αγροτοδιατροφικό µοντέλο, που έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
και εκεί να εντάξουµε και την κρητική διατροφή. Θα έλεγα ότι οι
φορείς της Κρήτης που, απ’ όσο γνωρίζω, έχουν συλλέξει µια
σειρά από στοιχεία και τα έχουν καταθέσει, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών όπως αυτές αναπτύχθηκαν την προηγούµενη περίοδο
και οδήγησαν σ’ αυτήν την εξέλιξη, -γιατί επαναλαµβάνω ότι ήταν
πρωτοβουλία φορέων από τέσσερις χώρες- µπορούν να ολοκληρώσουν έναν τέτοιον φάκελο, να τον παραδώσουν και να βοηθήσουµε κι εµείς ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες συνεργασίες,
µε στόχο να αναδείξουµε την κρητική διατροφή στο πλαίσιο της
µεσογειακής διατροφής.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είµαι
έτοιµος και δεν µπορώ να σας πω εάν µέσα στο πλαίσιο στο
οποίο λειτουργεί η UNESCO –γιατί αντιλαµβάνεστε ότι εµπλέκονται το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο Υγείας- και στο
οποίο έχει αναγνωριστεί η µεσογειακή διατροφή, είναι δυνατόν
να αναγνωριστεί και ένα άλλο παραδοσιακό µοντέλο και πρότυπο, όπως είναι η κρητική διατροφή. Πιστεύω ότι η αναγνώριση
αυτή της µεσογειακής διατροφής µάς δίνει τη δυνατότητα να
αναδείξουµε και τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η κατοχυρωµένη
και διεθνώς κρητική διατροφή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ, για τη σαφή θέση σας στο θέµα.
Ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης έχει το λόγο επί τρίλεπτο για απάντηση και ανάπτυξη πάλι, φαντάζοµαι.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
πραγµατικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη σαφή θέση που
πήρε και βέβαια να του πω ότι όντως υπάρχει σηµαντική επεξεργασία θέσεων και απόψεων και, αν θέλετε, και τεκµηριωµένα επιχειρήµατα µε βάση τα οποία θα µπορούσε να συνταχθεί αυτός ο
φάκελος.
Θέλω να αναφέρω στη Βουλή ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία,
έχουν δοθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Θέλω να πιστεύω
ότι σύντοµα θα τα έχουν και τα αρµόδια Υπουργεία, ώστε από
την στιγµή που υπάρχει και η δέσµευση του Υπουργού, ότι προτίθεται να συνδράµουν τους φορείς που πρέπει να εµπλακούν
προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να έχουν και
εκείνοι υπ’ όψιν τους τα στοιχεία αυτά.
Έτσι θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε –έστω στο πλαίσιο
αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της προσπάθειας και του αποτελέσµατος που ήδη υπάρχει σε σχέση µε τη µεσογειακή διατροφή- και να κατοχυρώσουµε τον τίτλο «κρητική διατροφή» µε
βάση τα δικά του χαρακτηριστικά που είναι το σηµαντικότερο
στοιχείο και του όρου, αλλά και της ουσίας που περιλαµβάνει η
φράση «κρητική διατροφή» δηλαδή τον τρόπο παρασκευής, τα
χρησιµοποιούµενα υλικά, τον τρόπο συλλογής των υλικών και
όλα αυτά τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε όλο αυτό το σύµπλεγµα που χαρακτηρίζεται µε τον όρο «κρητική διατροφή», για
να µπορέσουµε σε σύντοµο µάλιστα χρονικό διάστηµα να ολο-
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κληρώσουµε αυτήν τη διαδικασία και να πετύχουµε τον στόχο
και από πλευράς UNESCO.
Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή µπορεί να στεφθεί
µε επιτυχία, να δώσει γρήγορα αποτελέσµατα. Είναι µια αναγκαιότητα, την οποία πρέπει να υπηρετήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέω να την υπηρετήσουµε, γιατί µε αυτόν τον τρόπο
υπηρετούµε το σύνολο του ελληνικού λαού, όταν τον εισαγάγουµε σε αυτές τις συνήθειες και σε αυτές τις αντιλήψεις, διότι
γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι έχουµε τεράστια προβλήµατα
ως λαός σε σχέση µε την υπερπάχυνση των παιδιών µας, σε
σχέση µε τα υπέρβαρα παιδιά, σε σχέση µε τις νέες συνήθειες,
στις οποίες πραγµατικά εθιζόµαστε όλοι ως λαός και που βεβαίως είναι σε βάρος της υγείας µας.
Θέλω να πιστεύω, λοιπόν, ότι αφ’ ενός αυτή η προσπάθεια θα
διαµορφώσει ένα κατάλληλο περιβάλλον και αφ’ ετέρου θα µας
δώσει µία προοπτική. Όταν είναι γνωστό ότι έρχονται πολλοί άνθρωποι από την Αµερική ή από άλλες χώρες του κόσµου και ζητούν να πάρουν στοιχεία γι’ αυτή τη διατροφή, προκειµένου να
τα εφαρµόσουν ή να χρησιµοποιήσουν τα προϊόντα που συνθέτουν την κρητική διατροφή, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό εµείς να
µην το έχουµε αναδείξει ή να µην έχουµε προσπαθήσει να πετύχουµε τους καλύτερους δυνατούς όρους και τις καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε αυτό το πρότυπο να προωθηθεί, να αναγνωριστεί, να συµβάλει στην παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη της
χώρας µας.
Είµαι σίγουρος ότι από τη στιγµή που το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων –και έχει σηµασία να τονίσουµε τη λέξη
«Τροφίµων»- δέχεται αυτή τη διαδικασία, εγώ µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολύ σύντοµα οι αρµόδιοι θα έχουν στα χέρια τους
όλα αυτά τα στοιχεία για να υποδείξουν ενδεχοµένως φορείς
που πρέπει να συµµετάσχουν, ώστε να πετύχουµε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσµα στο συντοµότερο δυνατό χρόνο που πρέπει
να είναι και ο στόχος όλων µας.
Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει
πράξη το συντοµότερο δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Στρατάκη και
εµείς σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, γιατί κανείς δεν ορρωδεί σε
κόπους µπροστά στα κέρδη που έχει κάποιος από την κρητική
διατροφή. Νοµίζω ότι πολύ καλά κάνετε που επιµένετε για το διαφοροποιό στοιχείο της κουλτούρας, που εµπεριέχει αυτός ο τρόπος διατροφής που δίνει και µακροζωία και µας έχει κατατάξει
παγκοσµίως δεύτερους σε µακροβιότητα.
Το ότι δεν µπορούµε να έχουµε υλικά οφέλη από αυτό, διότι
είναι άυλο αγαθό κατά την UNESCO, ο Υπουργός µάς το ανέπτυξε και µε αγωνία αναµένουµε τη δευτερολογία του.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η δευτερολογία µου θα είναι συµπληρωµατική της πρωτοµιλίας µου. Θα ήθελα, λοιπόν, να συµπληρώσω ότι στην έρευνα
που έκανε η UNESCO προκειµένου να αναγνωρίσει τη µεσογειακή διατροφή ως πολιτιστική κληρονοµιά και η Κέρκυρα και η
Κρήτη και η Κορώνη –που χρησιµοποιήθηκε ως περιοχή υπόδειγµα µαζί µε τις άλλες τρεις περιοχές- ήταν µέσα στις περιοχές
που έγιναν οι έρευνες. Είναι δεδοµένο ότι η αξία της κρητικής
διατροφής έχει συµπεριληφθεί στο συµπέρασµα αυτής της απόφασης.
Πέραν τούτου, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα
ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχει συγκροτηθεί µε απόφαση
του Υπουργείου Υγείας η Επιτροπή για την Ελληνική Διατροφή,
η οποία σε συνεργασία και µε τα αρµόδια Υπουργεία επεξεργάζεται το πρότυπο της ελληνικής διατροφής, για να διαµορφώσει,
σε συνδυασµό µε τα δικά µας προϊόντα, εκείνα τα µοντέλα διατροφής και τις ενδεδειγµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα
διαχύσουν αυτή τη γνώση, ώστε να αξιοποιήσουµε αυτό το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα.
Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις το µοντέλο
της κρητικής διατροφής έχει ληφθεί υπ’ όψιν.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, συµπερασµατικά νοµίζω ότι η αναγνώριση της µεσογειακής διατροφής δεν έρχεται σε αντίθεση
και νοµίζω ότι οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι στις µεγάλες προ-
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κλήσεις κερδίζουν πάντα. Δεν είναι να φοβόµαστε. Πρέπει να εκµεταλλευτούµε αυτήν την ευκαιρία για να αναδείξουµε τα δικά
µας πλεονεκτήµατα µέσα από αυτήν την κατοχύρωση.
Λυπούµαι να το πω ότι υπήρξε και µία αντιπαράθεση, κύριε
Πρόεδρε, γύρω από την έδρα του κέντρου της µεσογειακής διατροφής. Έχουµε, λοιπόν, στα χέρια µας ένα εργαλείο. Ας το
αξιοποιήσουµε. Ας αναδείξουµε τα δικά µας συγκριτικά πλεονεκτήµατα, ιδιαίτερα –επαναλαµβάνω- για τα ελληνικά τρόφιµα, τα
οποία δεν έχουν επηρεαστεί από τις µεγάλες διατροφικές κρίσεις. Έχουν ιστορικά καταγεγραµµένα πλεονεκτήµατα από σοβαρούς ερευνητές.
Θα περιµένουµε και την πρωτοβουλία των φορέων της Κρήτης, κύριε συνάδελφε, για να συνεννοηθούµε µε τα συναρµόδια
Υπουργεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς πάρα πολύ.
Είναι πολύ χρήσιµο. Και η Κάρπαθος αποτελεί φαινόµενο µέσα
στο χώρο αυτόν και το σλόγκαν ότι «όποιος τρώει χάµπουργκερ
στο τέλος γίνεται σαν χάµπουργκερ» µπορεί να αποτρέψει.
Όµως, πρέπει να αναγνωρίσουµε την κρητική περηφάνια που
βγαίνει γι’ αυτήν τη γνώση και τον πολιτισµό µέσα από τη διατροφή, που µας θυµίσατε και υπερασπίζεστε µε τέτοιο καλό
τρόπο.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 11445/16-2-2011 ερώτηση
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του
Αιγαίου.
Εν προκειµένω, σήµερα θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μανιάτης, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου.
Κύριε συνάδελφε, αναπτύξτε µε δύο λόγια, παρακαλώ, την
ερώτησή σας.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κάθε σοβαρή χώρα οφείλει να σχεδιάζει και να εφαρµόζει µακροπρόθεσµο ενεργειακό σχεδιασµό µε δύο στόχους: ο ένας
είναι η εξασφάλιση επάρκειας ισχύος και ο άλλος η ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασµού.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη, από τη δεκαετία του 1960, έχουν ξεκινήσει στη χώρα µας σκέψεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει και σε
σοβαρές µελέτες, για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών του
Αιγαίου µε το ηπειρωτικό σύστηµα.
Μελέτη, που υλοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
2008, για τη στρατηγική των διασυνδέσεων, απέδειξε την οικονοµικότητα του εγχειρήµατος.
Η ίδια, η Υπουργός Περιβάλλοντος, το Μάιο του 2010, αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα θέµα εθνικής στρατηγικής σηµασίας και, µάλιστα, είπε ότι το Υπουργείο, προχωρήσει, ως
οφείλει, στην επικαιροποίηση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς, της γνωστής ΜΑΣΜ, η οποία είναι ένα κυλιόµενο πενταετές πλάνο, που επικαιροποιείται κάθε χρόνο, µε
σκοπό την ένταξη των έργων διασύνδεσης.
Ωστόσο, πριν από λίγους µήνες, υπήρξε δηµοσίευµα, το οποίο
έφερε τον Πρωθυπουργό της χώρας να συµφωνεί µε την προοπτική διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου µε το τουρκικό ηλεκτρικό σύστηµα.
Επειδή αυτό µας δηµιουργεί µεγάλες επιφυλάξεις και προβληµατισµό, σας ρωτάµε: Πρώτον, εάν τα δηµοσιεύµατα αυτά είναι
αληθή, δεύτερον, αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόταση από πλευράς Τουρκίας για να γίνουν αυτές οι διασυνδέσεις, τρίτον, σε
ποιο στάδιο βρίσκεται η επικαιροποίηση της ΜΑΣΜ, Μεταφοράς,
τέταρτον, ποιος είναι ο ενεργειακός σχεδιασµός της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση επάρκειας ισχύος στα νησιά και πέµπτον, ποιος είναι, µετά την κατάργηση του Συµβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής, ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός της Κυβέρνησης και πώς αυτός υλοποιείται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
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τον κ. Μουσουρούλη από τη Χίο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτης απαντά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, πρέπει πρώτα
απ’ όλα να απαντήσω για το σηµείο της πιθανότητας να έχει
υπάρξει πρόταση από την πλευρά της Τουρκίας για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Πρέπει να σας πω ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου µου είπαν πως τις τελευταίες δύο δεκαετίες
έχουν µετρήσει πάνω από τριάντα δηµοσιεύµατα περί δήθεν τέτοιων προτάσεων.
Αυτό, λοιπόν, που µπορώ να σας πω είναι ότι ουδέποτε έχει
υπάρξει επίσηµη πρόταση και προφανώς, ουδέποτε έχει συζητηθεί τέτοια πρόταση. Επίσης στο πλαίσιο του τελευταίου ανώτατου συµβουλίου συνεργασίας ανάµεσα στις δύο χώρες,
Ελλάδα και Τουρκία, υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας ανάµεσα
στην Ελληνίδα Υπουργό, κ. Μπιρµπίλη και τον Τούρκο Υπουργό
κ. Γιλντίς για τα θέµατα ενέργειας. Ασφαλώς, αυτό το θέµα ουδέποτε τέθηκε έστω και ως ζήτηµα συζήτησης.
Άρα, απαντώντας στο ένα ερώτηµά σας να πω ότι δεν υπάρχει
τέτοιο θέµα, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς επανέρχονται τέτοιου είδους δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες.
Θα απαντήσω τώρα στο δεύτερο ερώτηµα αναφορικά µε το
µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα
βασικά χαρακτηριστικά του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού τουλάχιστον µέχρι το 2020 εµπεριέχονται στην πρόταση
για το 20-20-20 που έχουµε καταθέσει και είναι δέσµευση της ελληνικής Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν όψει των στόχων της µείωσης των εκποµπών ρύπων του θερµοκηπίου, της
εισαγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο και της µεγιστοποίησης της ενεργειακής εξοικονόµησης.
Πρέπει τώρα να σας πω ότι, επειδή καταργήθηκε το Συµβούλιο
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, µε µία πολύ σοβαρή νοµοθετική ενέργεια, όπως είναι µία πράξη του υπουργικού συµβουλίου,
έχει συγκροτηθεί επιτροπή η οποία σε ένα διάστηµα περίπου δύο
µηνών από σήµερα, θα ολοκληρώσει το σχεδιασµό για το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό, συµπληρώνοντας σε πρώτο στάδιο αυτά που έχουν ήδη λεχθεί.
Πρέπει, όµως, να σας πω ότι υπήρξε µία καθυστέρηση της
τάξης των τριών-τεσσάρων µηνών για απολύτως αντικειµενικούς
λόγους. Πρέπει να πω ότι λίγο επιδιώξαµε να υπάρξει µία καθυστέρηση. Πού αναφέροµαι; Η καθυστέρηση αυτή έπρεπε να
υπάρξει, διότι ήταν ακόµη ανοικτά πολλά θέµατα των αγωγών
φυσικού αερίου. Τώρα πια τα ζητήµατα αυτά έχουν αρχίσει να
παίρνουν µία πορεία. Το δεύτερο είναι ότι δεν είχαν επιλυθεί
ακόµη πολύ σοβαρά ζητήµατα της λιγνιτικής παραγωγής στη
χώρα µας, που και αυτά έχουν πια κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, που µας επιτρέπουν να προσδιορίσουµε το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό.
Πριν σας απαντήσω –ίσως στη δευτερολογία µου- για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε,
να πω κάτι που είµαι βέβαιος ότι δεν είναι γνωστό στο Σώµα. Ο
κ. Μουσουρούλης, επειδή έχει δουλέψει αυτά τα θέµατα, τα
ξέρει πολύ καλά. Θα πω µόνο µία φράση. Κάθε χρόνο η ελληνική
κοινωνία και οικονοµία, δηλαδή όλοι µας, πληρώνουµε για πετρέλαιο, για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα
νησιά µας, πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Πρόκειται για έναν παραλογισµό σπατάλης. Πρόκειται, δηλαδή, για µία δράση την οποία πρέπει άµεσα να αποτρέψουµε
και γι’ αυτό η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών της χώρας µας,
όπως θα απαντήσω στη δευτερολογία µου, αποτελεί µία πρώτης
προτεραιότητας κίνηση στην οποία θα προβούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε, τον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ιωάννη Μανιάτη.
Το λόγο έχει ο ερωτών συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία,
κ. Μουσουρούλης, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρουσιάζοντας την ερώτηση, αναφέρθηκα στη στρατηγική διασυνδέ-
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σεων των νησιών και είπα ότι η µελέτη απέδειξε ότι υπάρχει οικονοµικότητα στο εγχείρηµα. Το είπατε και εσείς και πολύ
σωστά. Ένα µέρος της οικονοµικότητας είναι το όφελος της εθνικής οικονοµίας από τις προµήθειες πετρελαίου -ξέρετε, ότι πρόκειται για ένα καύσιµο στο οποίο είµαστε εκτεθειµένοι ως χώρα
στις διεθνείς διακυµάνσεις των τιµών- και το δεύτερο από την
εξοικονόµηση του κόστους των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Αυτό είναι ένα ζήτηµα για το οποίο θα ήθελα να ακούσω απόψεις και όχι ευχολόγια. Θα ήθελα συγκεκριµένα την άποψή σας
επί των ερωτηµάτων που γι’ αυτό θέσαµε.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω, επί όσων είπατε, είναι
ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός. Στην ουσία είναι και
αυτός κυλιόµενος, κύριε Υπουργέ. Μην περιµένετε να κλείσετε
συµφωνίες για να τις αποτυπώσετε σε ένα στρατηγικό κείµενο.
Αυτό το στρατηγικό κείµενο παρουσιάζει διάφορα σενάρια κατανάλωσης, εξοικονόµησης, διασυνδέσεων, τα οποία προσαρµόζονται σε ετήσια βάση ανάλογα µε τις διεθνείς εξελίξεις.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα της διασύνδεσης των νησιών, θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι σας έχει ήδη διαψεύσει ο κ. Πεταλωτής. Κατ’ αρχάς, δηµοσιεύµατα µπορεί να υπάρχουν εδώ και
πολλά χρόνια, ωστόσο στην τελευταία επίσκεψη που έκανε στην
Αθήνα ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Ερντογάν το Μάιο του 2010,
αναφέρθηκε σαφέστατα σ’ αυτό το ζήτηµα.
Υπάρχει δηµοσίευµα της τουρκικής εφηµερίδας «ΧΟΥΡΙΕΤ»,
το οποίο µιλάει για πρόταση προς την ελληνική πλευρά για τη
δυνατότητα πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος από την Τουρκία στα
νησιά του Αιγαίου.
Θα το αγνοήσω όµως αυτό και θα αναφερθώ στον κ. Πεταλωτή. Στις 16 Φεβρουαρίου στο briefing, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση που του έγινε, ο κ. Πεταλωτής είπε επί λέξει «είναι δεδοµένο ότι το ρεύµα στα νησιά παρέχεται από σταθµούς της
ΔΕΗ. Ωστόσο υπάρχει διαβούλευση για έναν κώδικα προµήθειας
από ιδιωτικές εταιρείες» –εννοεί τις τουρκικές, διότι το ερώτηµα
του ετέθη αυστηρά για τις τουρκικές εταιρείες- «οι οποίες όµως,
είναι δεδοµένο ότι το ρεύµα που θα παίρνουν θα είναι και πάλι
από ρεύµα της ΔΕΗ».
Προφανώς, εδώ υπάρχει µία σύγχυση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και στις πηγές από τις
οποίες παράγεται αυτό το ρεύµα. Κανείς δεν µπορεί να σκεφθεί
ότι η ΔΕΗ θα αγοράζει πετρέλαιο, θα παράγει και θα το εξάγει
στην Τουρκία µέσω ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι υπαρκτό. Εγώ πάντως
χαίροµαι που το διαψεύσατε. Παρακαλώ, όµως, να έρθετε σε συνεννόηση µε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε τότε
αυτήν τη δήλωση. Για τόσο σηµαντικά θέµατα πρέπει να προσέχουµε τι λέµε και, κυρίως, τι κάνουµε.
Σε ό,τι αφορά στο θέµα της επάρκειας και της ασφάλειας
τώρα. Είναι αλήθεια ότι στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν µονάδες που έχουν εκσυγχρονιστεί όπως, για παράδειγµα, η µονάδα
της Χίου, αλλά υπάρχουν και µονάδες στη Μυτιλήνη, οι οποίες
έχουν πρόβληµα λειτουργίας και σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα
το συγκεκριµένο νησί θα αντιµετωπίζει πρόβληµα επάρκειας
ισχύος, ιδίως στις περιόδους αιχµής.
Η Κυβέρνηση πρέπει να το λύσει αυτό. Για να το λύσει όµως,
δεν φτάνει µόνο να επικαιροποιηθεί η Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς, αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος
η µελέτη αυτή –η διασύνδεση των νησιών- να γίνει πράξη. Για να
γίνει όµως πράξη, χρειάζεται συγκροτηµένο σχέδιο, βούληση και
πάνω απ’ όλα πολιτικό θάρρος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει κύριε Υπουργέ να βγείτε, και να πείτε –και τελειώνω,
µ’ αυτό, ότι στις προτεραιότητές σας είναι να προχωρήσετε τις
ενεργειακές διασυνδέσεις. Να µας πείτε, επίσης, και τον τρόπο
µε τον οποίον θα τις προχωρήσετε. Δεν είναι µόνο θέµα οικονοµικότητας. Είναι θέµα πολιτικό και στρατηγικό, για να µην πω
εθνικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρα-
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τίας από τη Χίο.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να απαντήσω στην τελευταία αποστροφή του λόγου
του κυρίου συναδέλφου, σχετικά µε το κατά πόσον υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση των
νησιών.
Σας απαντώ ευθέως ότι σε λίγες ηµέρες θα διατεθούν 365 εκατοµµύρια ευρώ για το διαγωνισµό ηλεκτρικής διασύνδεσης των
Κυκλάδων. Είναι ένας διαγωνισµός που θα συγχρηµατοδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 365 εκατοµµύρια ευρώ. Τα τεύχη δηµοπράτησης έχουν ήδη τελειώσει από
τη ΔΕΗ και είναι πια θέµα ηµερών –ίσως ελαχιστότατων εβδοµάδων- να προκηρυχθεί ο διαγωνισµός. Άρα, δεν υπάρχει απλός
σχεδιασµός, αλλά υλοποίηση συγκεκριµένου έργου.
Τώρα θα ήθελα να σας πω κάποια πράγµατα σε σχέση µε τις
υπόλοιπες δράσεις. Αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
πρόγραµµα ανανέωσης ή αντικατάστασης των υφιστάµενων θερµικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρισµού στα νησιά της χώρας
που ξεπερνά το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Μέχρι το 2016 θα
επενδυθεί πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ για την εγκατάσταση νέων φιλικών προς το περιβάλλον –όσο πιο φιλικών γίνεται- σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής
ισχύος 914 MW. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε τα
πάνω από 500 MW, κυρίως από αιολικά, που αναµένουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα να εγκατασταθούν στα νησιά του
Αιγαίου.
Αυτά που λέω είναι ακριβώς µια παραπανίσια απόδειξη ότι
χρειάζεται να προχωρήσουµε, επιτέλους, σ’ αυτό που αποτελεί
µία εθνική στρατηγική, µία διαχρονική επιλογή όλων των κυβερνήσεων της χώρας, ώστε να διασυνδέσουµε ηλεκτρικά τα νησιά
της πατρίδας µας µε την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.
Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να πω –για να επανέλθω
στην αποστροφή του δικού µου λόγου- ότι όταν από τη µια
πλευρά στα 500 εκατοµµύρια ευρώ που τα σπαταλάς κάθε χρόνο
για να αγοράσεις πετρέλαιο, αν προσθέσεις αυτά τα 365 εκατοµµύρια ευρώ που θα δώσεις έτσι κι αλλιώς ως εθνική οικονοµία
για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και όταν επιπλέον
γνωρίζεις πολύ καλά ότι τέτοιου είδους δράσεις που ενισχύουν
την ενεργειακή και ηλεκτρική ασφάλεια ευρύτερα της Ευρώπης,
είναι δράσεις που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε έχεις στην πραγµατικότητα µια
συνολική εικόνα ενός πολύ ελκυστικού επενδυτικού σχεδίου.
Άρα, σ’ αυτήν την κατεύθυνση θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι προχωρούµε υλοποιώντας και δεν θα διστάσουµε να βρούµε κι άλλα χρήµατα, αν χρειαστεί κατά την πορεία
εξέλιξης των εργασιών.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο συνάδελφό µου κ.
Πεταλωτή. Από το κείµενο που αναγνώσατε, προφανώς αντιλαµβάνεστε και εσείς ο ίδιος ότι ο κ. Πεταλωτής µιλά για ιδιώτες παραγωγούς, που έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και παρέχουν ηλεκτρικό ρεύµα. Μάλιστα είναι απολύτως γνωστό
και σε εσάς –είµαι βέβαιος γι’ αυτό- ότι αυτοί οι ιδιώτες προµηθευτές διεκδικούν και το δικαίωµα να µπορούν να παρέχουν και
κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο εκτός από το κοινωνικό τιµολόγιο
που παρέχει η ΔΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη.
Οι επόµενες δύο ερωτήσεις απευθύνονται προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδη.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η τρίτη ερώτηση µε αριθµό
12847/10-3-2011 της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς.
Κυρία Καλαντίδου, έχετε δύο λεπτά να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
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ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έφερε στη Βουλή πολλές φορές το ζήτηµα της κατάστασης του δηµόσιου συστήµατος
υγείας, αλλά και για το συγκεκριµένο Νοσοκοµείο του Κιλκίς.
Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ σε όλες αυτές τις παρεµβάσεις –και
όχι µόνο- τονίζει ότι η κατάσταση ιδιαίτερα των δηµόσιων νοσοκοµείων διαµορφώνει συνθήκες εκρηκτικές και επικίνδυνες για
την υγεία του λαού. Μπορεί αυτό να το διαπιστώσει ο καθένας
µε µία επίσκεψη στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς. Επιβεβαιώνεται επίσης, και από την παρακάτω φράση, που εγώ την άκουσα από το
νοσηλευτικό προσωπικό και όχι µόνο από έναν, που δηλώνει βέβαια την προσπάθεια που κάνει το υγειονοµικό και νοσηλευτικό
προσωπικό του Νοσοκοµείου του Κιλκίς. Ξέρετε τι λένε, κύριε
Υπουργέ; «Να πάει ο ασθενής ζωντανός σε άλλο νοσοκοµείο,
αυτό προσπαθούµε».
Η κατάσταση συνοπτικά είναι η εξής: Το νοσοκοµείο, ενώ εφηµερεύει σε εικοσιτετράωρη βάση, καλύπτεται οριακά από έναν
ειδικευµένο παθολόγο και οι περισσότερες εφηµερίες καλύπτονται από ειδικευόµενους καρδιολόγους. Το νοσοκοµείο διαθέτει
πέντε ειδικευµένους παθολόγους, δύο ειδικευµένους καρδιολόγους για να καλύψουν τριάντα εφηµερίες, έναν ουρολόγο, έναν
ΩΡΛ. Πολλές από τις ανάγκες καλύπτονται από επίκουρους γιατρούς ή από εργαζόµενους συµβασιούχους που αν απολυθούν,
τα προβλήµατα θα ενταθούν.
Δεν υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ούτε καρδιολογική. Τα χειρουργεία καθυστερούν λόγω έλλειψης αιθουσών και
υλικών και είναι αλήθεια ότι τα ψυχρά τραύµατα δεν εγχειρίζονται. Το λένε οι ίδιοι οι χειρουργοί. Φωτογραφίζουν πρώτα το
τραύµα και µετά ζητούν υλικά.
Η νέα πτέρυγα δεν λειτουργεί λόγω ευθύνης του εργολάβου.
Δεν την παρέλαβε η διοίκηση, απ’ ό,τι ξέρω εγώ. Τα µαγειρεία
που φτιάχτηκαν, µετά από αγώνα, πιέσεις, αν θέλετε και χρήµατα
που έδωσε το ελληνικό δηµόσιο, δεν συνδέθηκαν µε το φυσικό
αέριο που απέχει εκατό µόνο µέτρα κι έτσι πάλι η σίτιση γίνεται
από catering.
Η κατάσταση αυτή –βεβαίως θα συµφωνήσετε µαζί µου- δεν
δηµιουργήθηκε σε µία µέρα, δεν έγινε µόνο από µία κυβέρνηση.
Εξελισσόταν µε τη σφραγίδα µια του ΠΑΣΟΚ και µια της Νέας
Δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε µισό λεπτό θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το ζήτηµα όµως, είναι ότι όλη αυτή η εξέλιξη οδηγεί
στην ουσία σε στάση παροχών των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας
από το κράτος προς τα λαϊκά στρώµατα.
Το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, κατά την άποψή µας, είναι: Τι
µέτρα θα πάρετε ώστε να παρέχονται στο λαό, που παράγει και
που πληρώνει, υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς να ξαναπληρώνει πάνω και κάτω από το τραπέζι, µέσα και έξω από το
δηµόσιο σύστηµα υγείας;
Τι µέτρα θα πάρετε, ώστε η κάλυψη αυτής της ζωτικής ανάγκης της υγείας, που είναι υποχρέωση του κράτους να µην συµβάλει αποκλειστικά και απόλυτα στην κερδοφορία των µεγαλοεπενδυτών στον τοµέα της υγείας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Σοφία Καλαντίδου, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ
Τιµοσίδης έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να πρωτολογήσει.
Σας ακούµε, κύριε Υφυπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, κράτησα όλα όσα είπατε και θα προσπαθήσω στα τρία λεπτά και στα επόµενα τρία να καλύψω όλα τα
ερωτήµατα που θέσατε, γιατί θέσατε και γενικότερα ζητήµατα,
αλλά και πολύ ειδικά για το Νοσοκοµείο Κιλκίς.
Για τα γενικότερα ζητήµατα εµείς είπαµε µε θάρρος ότι τα
προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι διαχρονικά και
είναι σοβαρά και θα πρέπει να κοιτάξουµε, να απαντήσουµε
τουλάχιστον όσο µπορούµε γρήγορα και να εξασφαλίσουµε την
καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
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Καταβάλλουµε προσπάθειες, ξεκινώντας από τον εξορθολογισµό των οικονοµικών, αν θέλετε και ιδιαίτερα την εκτίναξη των
δαπανών που δεν πήγαν στον Έλληνα πολίτη, δεν πήγαν ως
επένδυση µέσα στο ίδιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αλλά πήγαν
στις τσέπες κάποιων. Άρα, ολοκληρώσαµε τη µηχανοργάνωση
των νοσοκοµείων. Από την άλλη, βάλαµε διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα και ήδη έχουµε ξεκινήσει το διάλογο για το νέο υγειονοµικό χάρτη στη χώρα, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί η διασπορά
είτε νοσηλευτικών ιδρυµάτων είτε εκείνων των σηµείων στα
οποία µπορεί ο πολίτης να βρει το γιατρό κοντά στον τόπο κατοικίας, στον τόπο εργασίας του και να δώσει απάντηση στο πρόβληµά του. Το κάναµε πράξη µε το νοµοσχέδιο, µε τη δηµιουργία
του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την
πρωτοβάθµια περίθαλψη. Την ίδια, όµως, προσπάθεια καταβάλλουµε και για το σύστηµα υγείας.
Επειδή αναφέρατε ότι πληρώνουν οι πολίτες, πρέπει να πούµε
τα πράγµατα, όπως ακριβώς συµβαίνουν διότι ξέρετε πολύ καλά
ότι από την πολιτεία έχουν θεσπιστεί διατάξεις για τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη σε πολίτες της
χώρας µας, οι οποίοι εµπίπτουν στην κατηγορία των οικονοµικά
αδυνάτων και ανασφάλιστων πολιτών. Επίσης, προβλέφθηκε –
και καλώς θεωρούµε- και για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται
στη χώρα χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, να παρέχονται υπηρεσίες µόνο σε έκτακτα περιστατικά. Το ίδιο επίσης, και όλοι οι υπόλοιποι που πάσχουν ή φέρουν, αν θέλετε, λοιµώδη νοσήµατα,
αντιµετωπίζονται από την πολιτεία και από το κράτος µας.
Από την άλλη πλευρά, παρά τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που έχουµε αυτή την περίοδο, όλοι οι κάτοχοι των βιβλιαρίων αυτών δεν πληρώνουν εξέταστρο και ξέρετε
ότι είναι µεγάλη η κατηγορία αυτή. Αφορά στους χρόνιους πάσχοντες, στα άτοµα µε αναπηρία, σε ειδικές παθήσεις, σε άτοµα
τα οποία είναι οικονοµικά αδύναµοι, πολιτικοί πρόσφυγες. Συνεπώς δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται, ότι όλοι οι Έλληνες απαιτείται να πληρώσουν.
Από εκεί και πέρα, για το Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς ξέρετε ότι
υπάρχει µια άσχηµη προϊστορία και µε το νέο κτήριο, το οποίο
δεν παρελήφθη ακόµη από τη Διοίκηση λόγω των κακοτεχνιών
που υπάρχουν εκεί. Όµως, εκεί κάνουµε παρεµβάσεις. Θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου και θα πω και για τη λειτουργία
του νοσοκοµείου. Πρέπει να σας πω ότι οι παθολόγοι που είναι
εκεί, είναι πέντε και καλύπτουν τις εφηµερίες και εµείς ενισχύουµε ήδη µε τους πρώτους διορισµούς που σε λίγες µέρες θα
πραγµατοποιηθούν. Διορίζεται ένας ακόµη παθολόγος, ένας
καρδιολόγος και ένας ειδικότητας ΩΡΛ. Τρεις άνθρωποι, δηλαδή,
θα πάνε να συµπληρώσουν τη δύναµη του νοσοκοµείου. Βεβαίως, χρειάζονται περισσότεροι, αλλά αυτή τη στιγµή µπορεί το
νοσοκοµείο να ανταποκριθεί στις καθηµερινές ανάγκες που απαιτούνται για τους πολίτες της εκεί περιοχής.
Θα πω και για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ότι δεν
υπήρχε, η Ουρολογική Κλινική δεν λειτουργεί, διότι συνταξιοδοτήθηκε ο ουρολόγος. Όµως, γίνεται πολύ σύντοµα η κάλυψη µε
νέο διορισµό ουρολόγου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την πρωτολογία µου.
Καταλαβαίνετε ότι είχαµε τα εξής προβλήµατα. Είχαµε το φαινόµενο αυτή την περίοδο να θέτουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση πολλοί γιατροί, οι οποίοι θα µπορούσαν να συνεχίσουν, αν θέλετε και ξαφνικά το νοσοκοµείο βρίσκεται χωρίς αυτούς τους γιατρούς και πρέπει να τρέξουµε εµείς να κάνουµε
γρήγορα την αντικατάσταση αυτών των γιατρών. Το κάνουµε,
αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένα µικρό διάστηµα το οποίο δηµιουργεί
αυτή την έλλειψη και, αν θέλετε, τη µικρή δυσλειτουργία που παρατηρείται στην προσφορά υπηρεσιών υγείας σε αυτό το νοσοκοµείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδη.
Η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφία
Καλαντίδου έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούµε σε
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σχέση µε αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς ότι είναι
και µια περιοχή πραγµατικά µε αγρότες, κτηνοτρόφους, µικρούς
επαγγελµατίες, εργάτες εκεί, στη βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς. Διαµορφώθηκε από την πολιτική που εφαρµόσατε, την πολιτική που συνδιαµορφώσατε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που, αν θέλετε, την προχώρησε και η Νέα Δηµοκρατία
όσο ήταν στο τιµόνι αυτής της χώρας και που συστηµατικά την
προωθείτε.
Προσέξτε κάτι: Αξιοποιείτε και στον τοµέα της υγείας τις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης για να επιταχύνετε
µέτρα που τα έχετε σχεδιάσει, γιατί αρκετά χρόνια πριν τα προωθούσατε. Τα προωθούσατε µε λιγότερη, αν θέλετε, ένταση.
Παρ’ όλα αυτά, ένα µεγάλο µέρος αυτών των µέτρων έχει ήδη
εφαρµοστεί. Αυτό φαίνεται από τους συµβασιούχους, από τις εργολαβίες µέσα στα νοσοκοµεία, από το πώς επενδύει το µεγάλο
κεφάλαιο στους τοµείς υγείας.
Κοιτάξτε, δεν το είπατε στην πρώτη σας οµιλία, είναι κάτι
όµως, που ακούγεται έντονα στο Κιλκίς και εγώ θα το καταθέσω.
Με τις συγχωνεύσεις –γιατί µιλάνε στο Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς
για συγχώνευση µε παραδιπλανό νοσοκοµείο αρκετά µακριά,
που δεν εξυπηρετεί τις ίδιες ανάγκες και τους ίδιους κατοίκους,
αν θέλετε- προσπαθείτε στην ουσία να καταργήσετε την κρατική
χρηµατοδότηση στα νοσοκοµεία. Θέλετε να µετατραπούν σε αυτοχρηµατοδοτούµενες µονάδες και δεν το κρύβετε µέσα στο νοµοσχέδιο. Στην ουσία αυτές οι µονάδες, όµως, θα εισπράττουν
από τους ασφαλισµένους και τους εργαζόµενους.
Είπατε ότι, εντάξει, πληρώνουν οι εργαζόµενοι ή δεν πληρώνουν, έχουµε εξαίρεση κάποιων κοινωνικών οµάδων, µεγάλων ή
µικρών κ.λπ. Οι εργαζόµενοι πληρώνουν έτσι κι αλλιώς, πρώταπρώτα γιατί παράγουν τα πάντα σ’ αυτό τον τόπο, σε όλους τους
τόπους. Αλλά είναι οι κύριοι χρηµατοδότες των δηµόσιων νοσοκοµείων, αφού πληρώνουν µε τη φορολογία, πληρώνουν µε τις
εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταµεία, πληρώνουν µε τις συµπληρωµές για εξετάσεις, φάρµακα και νοσήλια.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα βλέπουµε και λέµε ότι δεν κάνετε
ούτε τις απαραίτητες προσλήψεις των ειδικευµένων γιατρών. Το
είπατε κι εσείς ο ίδιος. Είναι πολύ λιγότερες οι προσλήψεις. Εδώ
χρειάζονται τρεις παθολόγοι, έξι καρδιολόγοι, δύο ουρολόγοι,
δύο ΩΡΛ και περίπου τριάντα νοσηλευτές. Εµείς λέµε να µην
γίνει καµµία απόλυση επικουρικού γιατρού ή συµβασιούχων
όλων των κατηγοριών για να σταθεί το νοσοκοµείο και για να
µπορέσει πραγµατικά να υπηρετήσει την υγεία, να υπηρετήσει
τους κατοίκους.
Εµείς λέµε ότι ο εργολάβος πρέπει να αποκαταστήσει άµεσα
και να χρεωθεί τις κακοτεχνίες, έτσι ώστε τέσσερα χρόνια τώρα
να µην είναι κλειστή η πτέρυγα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εµείς λέµε ότι πρέπει να δώσουµε τις αναγκαίες πιστώσεις,
ώστε το νοσοκοµείο να παρέχει και σίτιση και να είναι πραγµατικά υψηλού επιπέδου. Επίσης, λέµε πόσο χάνει το δηµόσιο –και
το έχουµε αναφέρει και σε άλλα νοσοκοµεία- από την εργολαβία
στην καθαριότητα.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η δικαιολογία ότι πάρα πολλοί γιατροί συνταξιοδοτήθηκαν, θα πρέπει να σας βάλει σε έναν προβληµατισµό. Δεν φεύγουν έτσι για συνταξιοδότηση τέτοιοι
επιστήµονες από το χώρο και µάλιστα, από ένα νοσοκοµείο που
έχει γράψει ιστορία στην ορθοπεδική. Αυτή είναι η άποψή µου,
παρ’ όλο που δεν έχω σχέση µε το επάγγελµα, είµαι όµως από
την περιοχή. Δεν φεύγουν έτσι για συνταξιοδότηση. Φεύγουν
κάτω από το φόβο της αλλαγής των εργασιακών σχέσεων, της
µείωσης των µισθών, των ωρών εργασίας που είναι δυσβάσταχτες να τις αντιµετωπίσει ένας επιστήµονας, ένας γιατρός που
θέλει πραγµατικά να παρέχει υπηρεσίες υγείας.
Με όλα αυτά, αυτό που λέµε εµείς είναι ότι έχετε ευθύνη, γιατί
θυσιάζετε τις σύγχρονες δωρεάν υπηρεσίες υγείας στο βωµό
της καπιταλιστικής ανάπτυξης που ακολουθείτε. Κατά την άποψή
µας, ο λαός µπορεί –δεν πάει άλλο, αφού βρίσκεται σε αδιέξοδονα ανατρέψει αυτήν την κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται σήµερα
για το ΚΚΕ είναι η γενική αντεπίθεση των λαϊκών στρωµάτων µε
όλα τα µέσα, πολιτικά και κοινωνικά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Σοφία Καλαντίδου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ο Υφυπουργός κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης ολοκληρώνει µε τη δευτερολογία του.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Τιµοσίδη.
Σας ακούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το Νοσοκοµείο Κιλκίς εφηµερεύει κανονικά όλο το εικοσιτετράωρο. Αναφέρθηκα προηγουµένως που υπήρχε πρόβληµα.
Υπήρχε πρόβληµα µε την ουρολογική κλινική.
Δεύτερον, όπου υπάρχουν προβλήµατα γιατί δεν έγιναν
κρίσεις γιατρών όλα τα προηγούµενα χρόνια –ξέρετε οι
εισηγητές είχαν στα χέρια τους τα χαρτιά των γιατρών και δεν
προχωρούσαν σε κρίσεις- εµείς αυτό το αντιµετωπίσαµε µε
νοµοθετική ρύθµιση και τώρα προχωρούν κανονικά οι κρίσεις και
γίνονται και οι διορισµοί. Καλύπτουµε όµως, τις ανάγκες µε
επικουρικούς γιατρούς. Έτσι, λοιπόν, δώδεκα επικουρικοί
γιατροί κάλυπταν ανάγκες στο Νοσοκοµείο Κιλκίς. Επειδή αυτές
τις µέρες πρόκειται να γίνει νέα προκήρυξη, όπου θα χρειαστεί,
θα καλύψουµε τις ανάγκες και θα συνεχίσουν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
Τρίτον, επειδή αναφερθήκατε στη σίτιση, αυτή γίνεται µε catering –το ξέρετε- γιατί δεν είχε προβλεφθεί η σύνδεση των
µαγειρείων µε φυσικό αέριο όταν κατασκευάζονταν, γιατί
ακριβώς δεν υπήρχε τότε στο Κιλκίς το φυσικό αέριο. Ήρθε
τώρα και έχει συναχθεί µελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου
για τη σύνδεση του νοσοκοµείου, η οποία έχει θεωρηθεί από την
αρµόδια υπηρεσία τη ΔΕΣΦΑ.
Αυτή η µελέτη εγκατάστασης αφορά τριτοπαραγωγή, δηλαδή,
παραγωγή θερµότητας-ψύξης ηλεκτρικού ρεύµατος και θα καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκοµείου και του διπλανού ψυχιατρείου. Μάλιστα, αυτή η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 674.000 ευρώ συν ΦΠΑ.
Αυτός ο σταθµός παροχής φυσικού αερίου έχει ολοκληρωθεί
και βρίσκεται στον αύλειο χώρο του ιδρύµατος. Τώρα, γίνεται
προσπάθεια να ενταχθεί -και σύντοµα θα το δείτε- στο ΕΣΠΑ,
µέσα από το επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας (1) Προστασία
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος κ.λπ..
Θέλω να πω, όµως, κάτι σχετικά µε την παραλαβή του κτηρίου.
Ξέρετε ότι υπήρχαν σοβαρές κακοτεχνίες και οι διοικήσεις του
νοσοκοµείου -και η προηγούµενη και αυτή που είχαµε στη δική
µας περίοδο- δεν το παρελάµβαναν, γιατί ο εργολάβος δεν είχε
τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τις ζηµιές.
Κάναµε παρέµβαση, λοιπόν, έχουµε δώσει εντολή και ήδη η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως νοµαρχίας της σηµερινής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έχει αναλάβει τη διαδικασία. Η οδηγία είναι να ολοκληρωθούν όλες οι κακοτεχνίες και
αυτές να χρεωθούν στον εργολάβο, ο οποίος θα αναγκαστεί να
πληρώσει όλες αυτές τις βλάβες. Επειδή, όµως, ξέρετε πολύ
καλά ότι υπάρχουν και νοµικά όρια, στα οποία δεν µπορεί να προχωρήσεις στην αναγκαστική παραλαβή αυτού του κτηριακού συγκροτήµατος, περιµένουµε το χρονικό περιθώριο, που σε
δύο-τρείς µήνες τελειώνει. Είµαι βέβαιος ότι µέχρι τότε θα ολοκληρωθούν οι κακοτεχνίες και θα παραδώσουµε αυτό το κτήριο
που έχει και χειρουργεία, και µαγειρεία και τµήµατα, τα οποία
έχει ανάγκη η περιοχή και ιδιαίτερα η πόλη του Κιλκίς για να
κάνει ένα νοσοκοµείο αντάξιο αυτών που είπατε προηγούµενα.
Είµαι βέβαιος ότι µέχρι το καλοκαίρι θα έχουµε ολοκληρώσει
αυτήν την πιεστική µας παρέµβαση για να δώσουµε λύση σ’ αυτό
το σοβαρό πρόβληµα του Νοσοκοµείου Κιλκίς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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 λειτουρ-
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γίας της Βουλής είκοσι ένα µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το Γυµνάσιο Χανίων της Κρήτης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, δύο Βουλευτές της Β’ Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Αριστόβουλος Σπηλιωτόπουλος
από τη Νέα Δηµοκρατία, µε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας του στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των ερωτήσεων µε την τέταρτη µε αριθµό 12611/4-3-2011 ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
παύση πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές
κλινικές.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τρία είναι τα σηµεία τα οποία τίθενται µε την ερώτηση, κύριε
Υφυπουργέ. Το πρώτο είναι ποιο είναι το ύψος των οφειλών; Το
δεύτερο είναι γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση αποπληρωµής
των οφειλών στις ιδιωτικές κλινικές; Και το τρίτο είναι τι σκοπεύετε να κάνετε;
Από τη στιγµή που είχε κατατεθεί αυτή η ερώτηση, µεσολάβησε µια απάντηση, αλλά στο µεσοδιάστηµα δεν είχαµε διευκρινίσει κατά πόσο παραµένει αυτή η ερώτηση αναπάντητη.
Εποµένως, αφού το συζητάµε τώρα στην Ολοµέλεια, παρ’ ότι
εγώ έχω λάβει την απάντηση, θα σας πω κατά τη γνώµη µου ότι
υπάρχει ένα κενό, αλλά για να µας παρακολουθήσουν σ’ αυτήν
τη διαδικασία διαλόγου, θα έλεγα να δώσετε τα στοιχεία αυτά
στην Αίθουσα -παρ’ ότι εγώ τα ξέρω- και εν συνεχεία να πάµε σε
αυτό που παραµένει κατά τη γνώµη µου το ανοιχτό διακύβευµα
της συγκεκριµένης ερωτήσεως και θα το συζητήσουµε στις δευτερολογίες µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ανοιχτό διακύβευµα είναι η παύση πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων προς
τις ιδιωτικές κλινικές.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλης, Τιµοσίδης, έχει το λόγο να πρωτολογήσει για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Τιµοσίδη, έχετε το λόγό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Βορίδη, να απολογηθώ, αν θέλετε, στο Σώµα, σε όλους τους συναδέλφους, γιατί το Υπουργείο
Υγείας έχει την τιµητική του σε ό,τι αφορά ερωτήσεις προς το
Υπουργείο. Είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός.
Ειλικρινά θέλω να απολογηθώ, γιατί βρίσκοµαι στη δυσάρεστη
θέση πολλές φορές να απαντώ ερωτήσεις τις οποίες έπρεπε να
είχαµε απαντήσει ως γραπτές απαντήσεις, γιατί αυτή είναι και η
πρόθεση κάθε Βουλευτού. Όπως γνωρίζετε όµως, ο Κανονισµός
διασφαλίζει και –αν θέλετε- δίνει και την ανάλογη «ποινή» στην
ανάλογη ηγεσία του Υπουργείου όταν δεν καταφέρνει να απαντήσει.
Έτσι λοιπόν, απαντήθηκε η ερώτηση, όπως είπατε και εσείς.
Μάλιστα, πρόκειται για µια ερώτηση που απευθύνεται σε δύο
Υπουργεία. Ίσως περισσότερο αρµόδιο θα ήταν να απαντήσει
αυτή τη στιγµή το Υπουργείο Εργασίας, γιατί η ερώτηση αφορά
ασφαλιστικούς οργανισµούς, παρ’ όλα αυτά, όµως, σε συνεννόηση µεταξύ µας, πιστεύω να καταφέρω να απαντήσω στην
ουσία του ερωτήµατος που θέσατε.
Διότι, αυτό που ρωτάτε εσείς έχει να κάνει µε το αν µπορούν
οι αρµόδιοι ασφαλιστικοί οργανισµοί να ανταποκριθούν στην
υποχρέωση που έχουν, διότι παρέχουν υπηρεσίες διάφοροι φορείς, ιδιωτικές κλινικές, όπως είπατε, φαρµακεία –είχαµε πρόσφατα και τα προβλήµατα στην επικαιρότητα- και δεν µπορούσε
να ανταποκριθεί ποτέ το κράτος σε αυτή του την υποχρέωση.
Έτσι υπήρχε και το φαινόµενο να έχουµε καθυστερήσεις µηνών
και να περνάει χρόνος και παραπάνω από χρόνος. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές πρόκειται για επιχειρήσεις ιδιωτικού χα-
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ρακτήρα που είναι στον τοµέα της υγείας -υπάρχουν και αυτές
οι επιχειρήσεις- και που δυσκολεύονται και προσφεύγουν αναγκαστικά στο δανεισµό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται ένας φαύλος κύκλος και στο τέλος υπήρξε µεγάλο πρόβληµα.
Προσπαθήσαµε όλο αυτό το πράγµα να το αντιµετωπίσουµε
µιας και είχαµε παραλάβει µια κατάσταση µε διαγωνισµούς που
δεν είχαν γίνει ποτέ στο Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία µε αποτέλεσµα να έχουµε ένα χρέος τεράστιο. Λήφθηκε αυτή η γενναία απόφαση και αποπληρώθηκαν όλα µε
οµόλογα και προσπαθούµε να µπούµε στο 2011 µε κλειστό προϋπολογισµό από την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών, να
χρησιµοποιούµε δηλαδή, τα δωδεκατηµόρια, είτε αυτό έχει να
κάνει µε πληρωµές φαρµακείων και ιατρών που χρωστάµε ακόµη
είτε έχει να κάνει µε ιδιωτικές κλινικές, όπως αναφερθήκατε συγκεκριµένα.
Αυτό, νοµίζω θα το πετύχουµε από εδώ και πέρα µε τη λειτουργία του Εθνικού Οργασµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος επιτέλους χρηµατοδοτήθηκε ξεκάθαρα και από
τον προϋπολογισµό, από το 0,6% του ΑΕΠ, αλλά και µε τις εισφορές όλων των εργαζοµένων ακόµη και των δηµοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων του δηµοσίου όπου µέχρι τώρα δεν
συµµετείχαν µε συνεισφορά, για να µπορεί να συµµετέχουν δηλαδή, ισότιµα όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, λοιπόν, θα αναφερθώ πολύ γρήγορα και θα σας πω ότι οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να µπορούν να εκκαθαρίσουν αυτές τις δαπάνες νοσηλείας.
Επειδή ζητήσατε να αναφερθώ αναλυτικά, ποιες είναι αυτές οι
οφειλές, θα σας πω πολύ γρήγορα ότι στον ΟΑΕΕ υπάρχει
οφειλή 24.402.000 ευρώ, στο Ταµείο των Επιστηµόνων, στο
ΕΤΑΑ, υπάρχει η οφειλή 9.648.000 ευρώ, στο ΤΜΕΔΕ -αναλύω
στα επιµέρους ταµεία αυτών των επιστηµόνων- το συνολικό ποσό
είναι 9.000.000 ευρώ. Όσον αφορά στο ΤΑΥΤΕΚΩ, που είναι ένα
µεγάλο ταµείο που αφορά κυρίως ΔΕΚΟ, σύµφωνα µε όσα µας
έχει γνωρίσει η διοίκηση του ταµείου η κατάσταση οφειλών των
τοµέων ασθενείας έχει για την ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ 8.000.000 ευρώ, για
το ΤΑΠ-ΟΤΕ 22.000.000 ευρώ, για το ΤΑΠ τραπεζών, Πίστεως,
Γενικής, American Express, 3.000.000 ευρώ, για το ΤΑΠ, ΗΣΑΠ,
ΥΑΑΠ, 59.000.000 ευρώ, ΤΑΠ Εµπορικής 170.951 ευρώ. Είναι δηλαδή ένας µεγάλος αριθµός εκατοµµυρίων χρεών, που τρέχουµε
για να µπορέσουµε να τα αποπληρώσουµε. Μία τέτοια µεγάλη
προσπάθεια γίνεται. Στη δευτερολογία µου θα δώσω συµπληρωµατικά στοιχεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής, κ. Μαυρουδής Βορίδης, για τρία
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ευχαριστώ για την απάντηση. Μέτρησα
πρόχειρα εκατό σαράντα εκατοµµύρια περίπου ότι είναι αυτές
οι οφειλές.
Αντιλαµβάνεστε ότι για ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτά τα ποσά
είναι εξοντωτικά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα βρεθούµε στην εξής συγκεκριµένη δυσκολία, την
οποία αντιµετώπισαν οι ασφαλισµένοι σε ό,τι αφορά στα φαρµακεία, δηλαδή στην κατάσταση αρνήσεως παροχής υπηρεσίας,
γιατί πλέον δεν θα µπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό θα είναι
δραµατικό πρωτίστως για τους ασφαλισµένους. Αντιλαµβάνεστε
όµως και τη δυσκολία την οποία έχουν πλέον οι συγκεκριµένες
επιχειρήσεις.
Θα ήθελα να µείνουµε στο εξής, το οποίο υπάρχει στην απάντηση τη γραπτή που έλαβα και που το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον: Ότι ένας εκ των λόγων καθυστερήσεως ήταν η αργοπορηµένη κατάρτιση προϋπολογισµού από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Θέλω να επιβεβαιώσετε, αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν µπορεί να περνάει έτσι. Δεν µπορεί να το
λέµε και να πηγαίνουµε παρακάτω, διότι για την αργοπορηµένη
κατάρτιση του προϋπολογισµού κάποιος φταίει. Φταίνε οι διοι-
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κήσεις των ταµείων. Αν δεν φταίνε οι διοικήσεις των ταµείων,
τότε η ευθύνη µεταβιβάζεται σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή σε κυβερνητικό επίπεδο.
Θέλω, λοιπόν, να ακούσω. Εάν αυτός είναι ένας από τους λόγους καθυστερήσεως, ποιες είναι οι κυρώσεις γι’ αυτούς που καθυστέρησαν να καταρτίσουν τους προϋπολογισµούς τους και
µας δηµιουργούν αυτήν την ανωµαλία; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω πιο συγκεκριµένα
είναι η εξής: Υπάρχει πλέον ένας προγραµµατισµός αποπληρωµής; Διότι αντιλαµβάνεστε ότι από τη µια µεριά έχουµε τις τρέχουσες δαπάνες που δηµιουργούνται από τη συνεχιζόµενη
παροχή υπηρεσιών. Αυτές πρέπει να πληρώνονται και, βεβαίως,
ταυτοχρόνως πρέπει να αποπληρώνονται οι προηγούµενες. Αυτό
σηµαίνει, λοιπόν, ότι αυτό κάπως πρέπει να τακτοποιηθεί.
Δεν θα µιλήσω γενικά για τη σηµασία που έχει η καθυστέρηση,
ειδικά, τόσο µεγάλων ποσών ευρύτερα για την αγορά στην παρούσα φάση. Διότι υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτηµα του πώς
κινούνται πια τα χρήµατα στην αγορά και τι συνέπειες έχει η καθυστέρηση αποπληρωµής από το δηµόσιο τόσο µεγάλων ποσών
για µια σειρά από ευρύτερα ζητήµατα.
Είναι, όµως, σηµαντικό να δοθεί µια συγκεκριµένη απάντηση:
Πώς θα αποπληρωθούν τα οφειλόµενα και σε ποιο χρονικό ορίζοντα, προκειµένου να καθησυχάσουµε, κατ’ αρχάς, τις επιχειρήσεις, αλλά ευρύτερα και τους ασφαλισµένους, που προφανώς
αγωνιούν για το τι πρόκειται να γίνουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και η παροχή υπηρεσιών που απολαµβάνουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Ο Υφυπουργός κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Βορίδη, θέσατε δύο µεγάλα ζητήµατα. Το
ένα ζήτηµα είναι γιατί δεν έγιναν σωστά και έγκαιρα οι
προϋπολογισµοί και οι προβλέψεις από τα ασφαλιστικά ταµεία,
ώστε να µπορούν έγκαιρα να γίνουν αυτές οι πληρωµές.
Το άλλο µεγάλο ζήτηµα που θέσατε είναι τι προγραµµατισµός
υπάρχει και πώς θα αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα διαχρονικό.
Πρέπει να ξαναπώ ότι παραλάβαµε άσχηµα πράγµατα.
Αφορούν και δικές µας κυβερνήσεις. Ναι, βεβαίως, υπήρξαν και
στη δική µας περίοδο. Θα σας πω ένα παράδειγµα µε τον ΟΠΑΔ,
το ταµείο που ήταν στο δικό µας Υπουργείο.
Ο ΟΠΑΔ, λοιπόν, δεν ήταν καν ταµείο, ήταν ένας ασφαλιστικός
φορέας που αφορούσε µόνο θέµατα παροχής υγείας σε είδος
και σε παροχές υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα, η χρηµατοδότησή
του εξαρτιόταν από το Υπουργείο Οικονοµικών, από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο κατά καιρούς, ανάλογα µε την
ευχέρεια που είχε έδινε κάποια ποσά, τα οποία ο ΟΠΑΔ µε τις
κατά τόπους και ανά περιοχές υπηρεσίες του προσπαθούσε να
ανταποκριθεί και να δώσει. Υπήρχε διπλός έλεγχος. Υπήρχε
καθυστέρηση.
Όλα αυτά, λοιπόν, κατέληξαν να παραλάβουµε τον Οκτώβριο
του 2010 –ήµουν τότε στο Υπουργείο- µε οκτάµηνες και
δεκάµηνες καθυστερήσεις σε φαρµακεία και µε δεκαπεντάµηνες,
δεκαεξάµηνες, δεκαεπτάµηνες καθυστερήσεις σε γιατρούς. Το
ίδιο, επίσης, συνέβαινε και σε ιδιωτικές κλινικές παροχής
υπηρεσιών υγείας. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και µε τα άλλα
ταµεία.
Με όλη αυτήν η αναδιάρθρωση των ταµείων –έγιναν συνενώσεις- δηµιουργήθηκαν προβλήµατα. Να θεωρήσετε, επίσης,
δεδοµένο ότι άλλαξε και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο
προϋπολογισµός. Είναι πια κλειστός για κάθε ταµείο. Αυτό
δηµιούργησε αυτή τη δυσλειτουργία, ώστε να καθυστερήσουµε
να κάνουµε το σωστό προγραµµατισµό.
Δεν ήταν, όµως, αυτός ο λόγος. Ο λόγος, κυρίως, ήταν ότι
όλες οι παλιές πιστώσεις δεν είχαν πιστοποιηθεί από κάθε φορέα
ξεχωριστά, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να αρχίσει η πληρωµή.
Πού είµαστε σήµερα; Εµείς σε ό,τι αφορά τον ΟΠΑΔ, τον
κάναµε ταµείο, που σηµαίνει ότι από εδώ και πέρα θα µπορεί να
αποπληρώνει σε σαράντα ηµέρες, όπως κάνουν όλα τα µεγάλα
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ασφαλιστικά ταµεία. Όπως είδατε, εδώ είναι µικρά ταµεία, που
δεν είναι όπως τα µεγάλα ταµεία, δηλαδή το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, που
είναι πιο οργανωµένα. Εδώ ο ΟΑΕΕ καθυστέρησε, γιατί άλλαξε
ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η πληρωµή. Από εδώ και πέρα
θα είναι εντάξει. Έτσι, το 2011 θα πληρώνουµε στην ώρα µας.
Έχουν ήδη πληρωθεί για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
Τώρα, στο τέλος Απριλίου, θα πληρώσουµε και το Μάρτιο. Άρα,
µπαίνει µια σειρά.
Μένουν τα υπόλοιπα χρέη, για τα οποία έγινε και όλη αυτή η
φασαρία. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι η συµπεριφορά του
Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθηνών µε ξένισε ιδιαίτερα. Μάλιστα
µου δηµιούργησε άσχηµη εικόνα, γιατί ταλαιπωρούνταν καρκινοπαθείς συµπολίτες µας, για να πάρουν τα φάρµακά τους. Βεβαίως, αργήσαµε να τους πληρώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Όµως, κύριε Βορίδη, θέλω να σας πω ότι πληρώνονταν ήδη
για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο και είχαµε συµφωνήσει -και
γίνεται πράξη πια- να πληρωθούν και µέχρι το τέλος Οκτωβρίου
του 2010 µε 250 εκατοµµύρια τα οποία δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα γίνει και η αποπληρωµή. Αποµένει µόνο ο Νοέµβριος και ο Δεκέµβριος που θα
πληρωθούν. Έτσι, θα κλείσουµε τα χρέη του παρελθόντος για
να πάµε µπροστά.
Όσον αφορά τις κλινικές, υπάρχει άλλος σχεδιασµός και προγραµµατισµός από την πλευρά των ταµείων. Η πρόβλεψη είναι
ότι γίνεται µια συζήτηση, ώστε να µην πάει δικαστικά η υπόθεση
και µέχρι το τέλος του καλοκαιριού να γίνει σταδιακά η αποπληρωµή αυτών των ποσών, έτσι ώστε το Σεπτέµβριο να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τιµοσίδη, σας
ευχαριστούµε πολύ και για την απολογία που κάνατε για την καθυστέρηση, τιµώντας το οµώνυµο επίθετό σας και την Ολοµέλεια.
Ένας πατέρας που νιώθει τιµή, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
Βύρων Πολύδωρας ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας από τις
13 έως τις 15 Απριλίου στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στην Ιταλία, προκειµένου να παραστεί στην ορκωµοσία του γιου του Γεωργίου ως πτυχιούχου της Νοµικής για το πτυχίο «Dottore di
Giurisprudenza».
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Αναφορές-ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Πρώτη είναι η πρώτη µε αριθµό 7845/15-12-2010 ερώτηση της
Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίας Μερεντίτη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού,
σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενία Καλαµπάκας.
Στην ερώτηση της κ. Μερεντίτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης.
Η κ. Αθανασία Μερεντίτη έχει το λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξει την ερώτησή της.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το «Ξενία» Καλαµπάκας θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο έργο του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη.
Ο Άρης Κωνσταντινίδης έχει καταφέρει να το εναρµονίσει απόλυτα στο ιδιαίτερο περιβάλλον των Μετεώρων. Ο ΕΟΤ και ο Άρης
Κωνσταντινίδης το 1960 δούλεψαν αρµονικά και είχαν τα φοβερά
αποτελέσµατα όλων των «Ξενία». Όµως, µπορώ να αναφέρω ιδιαίτερα το «Ξενία» Καλαµπάκας, το οποίο αποτελεί κόσµηµα για
την περιοχή. Έκανε διαχρονικά υπερήφανους τους κατοίκους,
αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής και τους παρείχε µια φιλοξενία µε άλλη ποιότητα και άλλη δοµή, πράγµατα που εκτιµούσαµε και τα ζήσαµε. Διδάσκεται στις αρχιτεκτονικές σχολές της
Ελλάδας και συµπεριλαµβάνεται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Έχει όλα αυτά που θεωρούσαµε και θεωρούµε ότι πρέπει να τα αναδεικνύουµε, να τα αξιοποιούµε και πάνω απ’ όλα να
τα τιµούµε και να τα φροντίζουµε.
Πέντε χρόνια, κύριε Υπουργέ, έχω κάνει ατελείωτες ερωτή-
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σεις, αναφορές και προσπάθειες, θα έλεγα ότι έχω εξαντλήσει
όλα τα περιθώρια που µου παρέχει η βουλευτική µου παρουσία,
προσπαθώντας να κάνω την πολιτεία να ασχοληθεί, να αξιοποιήσει και πάνω απ’ όλα να προστατεύσει το «Ξενία». Το «Ξενία»
Καλαµπάκας ρηµάζει και µολονότι έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο αρχιτεκτονικό κατασκεύασµα απειλείται µε κατάρρευση.
Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι πρέπει σήµερα –βέβαια, έπρεπε
από χθες- να πάρουµε αποφάσεις και πρωτοβουλίες για να προστατεύσουµε και να αναδείξουµε αυτό το κόσµηµα.
Κύριε Υπουργέ, όλοι εµείς, η Κυβέρνηση και όλη η Ελλάδα, µιλάµε για την αξιοποίηση της ελληνικής περιουσίας, της περιουσίας του δηµοσίου. «Ιδού πεδίο δόξης λαµπρό», λοιπόν,
ξεκινώντας από αυτό το αρχιτεκτονικό-κόσµηµα του Άρη Κωνσταντινίδη, προκειµένου να το προστατεύσουµε και όχι µόνο. Στη
συνέχεια, θα µιλήσουµε και για το τι µπορούµε να κάνουµε
ακόµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μερεντίτη.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά ο Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Μερεντίτη, κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για
την ευαισθησία που δείχνετε για ένα πραγµατικό αρχιτεκτόνηµα,
για ένα εξαιρετικό έργο του µεγάλου αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη.
Είναι γνωστό ότι τα «Ξενία» του Κωνσταντινίδη είναι πιθανότατα το ωραιότερα, τα σηµαντικότατα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα σε όλη τη χώρα.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι οι ατέλειωτες ερωτήσεις σας
λαµβάνουν πολύ γρήγορα τέλος. Δεν θα χρειαστεί πια να υποβάλετε ερωτήσεις. Και θα γίνω παρακάτω πιο συγκεκριµένος.
Πραγµατικά η υπόθεση του «Ξενία» Καλαµπάκας είναι ο ένας
κόκκος της σειράς των υπέροχων αυτών «Ξενία», που δυστυχώς
δεν καταφέραµε να αξιοποιήσουµε ως οφείλαµε για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας µας. Δεν θα αναφέρω τι θα µπορούσε
να είχε γίνει. Σηµασία έχει να δούµε τι θα κάνουµε από εδώ και
πέρα.
Πρέπει να σεβαστούµε το συγκεκριµένο κτηριακό συγκρότηµα, διότι βρίσκεται και σε µια εξέχουσα περιοχή από πλευράς
τουρισµού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχω αναφερθεί πολλές
φορές σ’ αυτό το τρίγωνο. Κατά σύµπτωση συνάδελφοι Βουλευτές από τις συγκεκριµένες περιοχές βρίσκονται τώρα στην Αίθουσα. Και αναφέροµαι στα Μετέωρα, στην Καλαµπάκα, στα
Τρίκαλα -απ’ όπου είστε εσείς- µε τα υπέροχα µοναδικά χωριά,
στην Καρδίτσα, στη Λίµνη Πλαστήρα. Είναι εδώ και ο κ. Ρόβλιας.
Μιλάµε για µια εκπληκτική περιοχή, µέσα στην οποία βρίσκεται
αυτό το εξαιρετικό «Ξενία».
Το συγκεκριµένο «Ξενία» βρίσκεται εντός µιας µεγάλης έκτασης πρασίνου, όπου είναι άµεση η γειτνίασή του µε το Άλσος
Προφήτη Ηλία, είναι άµεση η γειτνίασή του µε το κέντρο υγείας
της περιοχής και είναι άµεση η γειτνίασή του µε τη Σχολή Ξυλογλυπτικής. Σκεφτείτε τώρα όλα αυτό το σύµπλεγµα πόσο θα µπορούσε να οµορφύνει µε την αξιοποίηση του «Ξενία».
Συµφωνούµε, λοιπόν, µαζί σας και λέµε ότι βρισκόµαστε στη
διαδικασία της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του «Ξενία» Καλαµπάκας.
Τι µπορεί να γίνει; Θα µπορούσαµε να δούµε πώς γίνεται να
αξιοποιηθεί τουριστικώς. Θα µπορούσαµε να δούµε κατά πόσο
γίνεται να ενταχθεί σε µια ζώνη µε όλα τα «Ξενία». Είναι εδώ ο κ.
Αποστολάκος που έχει καταθέσει ερωτήσεις για το «Ξενία» της
δικής του περιοχής –και ορθώς- και έχει θέσει ζητήµατα.
Εµείς λέµε ότι µια πιθανή προοπτική θα ήταν η συνολική τουριστική αξιοποίηση. Δεν προχωρήσαµε, όµως, γιατί πολλά από
αυτά έχουν ήδη διατεθεί για διαφορετικές χρήσεις. Εξετάζουµε
πια για κάθε περιοχή χωριστά πώς µπορεί να αξιοποιηθεί το κάθε
«Ξενία».
Στη δευτερολογία µου θα σας πω ποιες είναι οι σκέψεις που
υπάρχουν για το συγκεκριµένο «Ξενία» Καλαµπάκας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ,
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κύριε Νικητιάδη.
Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανασία Μερεντίτη έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Συχνά αναφέρεστε και ο κύριος
Υπουργός και εσείς, στην ανάγκη προσέλκυσης υψηλού επιπέδου τουριστών. Το «Ξενία» Καλαµπάκας, η περιοχή των Μετεώρων, καθώς και όλη η περιοχή που αναφέρατε, προσφέρεται για
κάτι τέτοιο.
Επειδή µε προκαλέσατε µε τον ωραίο τρόπο που αναφερθήκατε στην περιοχή µας, να πω ότι αν ξεκινήσει κάποιος από τα
Μετέωρα και πάει από την περιοχή Ασπροποτάµου και καταλήξει
στο Περτούλι, στην Ελάτη και εν συνεχεία στην περιοχή του κ.
Ρόβλια, στη Λίµνη Πλαστήρα, θα διαπιστώσει ότι είναι µιας µοναδικής οµορφιάς διαδροµή που πρέπει να την αναδείξουµε.
Θα καταθέσω δύο αποφάσεις-προτάσεις της καινούργιας Δηµοτικής Αρχής, στις 8 Φεβρουαρίου και στις 30 Μαρτίου, µε τις
οποίες ζητάει ο Δήµος Καλαµπάκας -και προτείνει ταυτοχρόνωςτην παραχώρηση του «Ξενία» για αξιοποίησή του. Δεν µπορεί να
διανοηθεί κανείς –πόσο µάλλον εγώ- ότι µπορεί αυτό το υπέροχο
κτήριο να αλλάξει δοµή. Χρειάζεται απλά να αξιοποιηθεί.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι εγκαταλελειµµένο -αυτή την
ώρα έχουν µείνει µόνο οι εξωτερικοί τοίχοι- γιατί δυστυχώς
πολλά χρόνια ήταν έρµαιο κάθε πιθανής ή απίθανης για τη λογική, διάθεσης των ανθρώπων που πέρασαν από εκεί. Θα σας
καταθέσω τις δύο προτάσεις του Δήµου Καλαµπάκας.
Ο δήµος είναι σε µια επαφή µε τη διοίκηση της ΕΤΑ. Εγώ γνωρίζω -και εσείς γνωρίζετε καλύτερα- τις νοµικές δυσκολίες που
υπάρχουν για την άµεση αξιοποίηση του «Ξενία». Εδώ διαφαίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουµε σε κάτι τέτοιο. Γιατί, κύριε
Υπουργέ, µε την τοποθέτησή σας µου αφήσατε κάποιες ελπίδες
ότι τέλος πάντων άρχισε να φαίνεται φως σ’ αυτό το τούνελ της
αξιοποίησης του «Ξενία» Καλαµπάκας. Και το τονίζω διότι τα Μετέωρα δεν είναι µόνο τα µοναστήρια. Είναι βέβαια και τα µοναστήρια. Τα Μετέωρα είναι µοναδικό γεωλογικό φαινόµενο
παγκοσµίως.
Ένα εκατοµµύριο και πολλές φορές δύο εκατοµµύρια τουρίστες έρχονται στους οποίους πρέπει, επιβάλλεται –έπρεπε, αλλά
ας µιλήσουµε για το σήµερα και το αύριο- να τους παρέχουµε
την καλύτερη δυνατή φιλοξενία, αλλά και να τους δίνουµε τη δυνατότητα να απολαύσουν τη µοναδικότητα του τοπίου.
Το «Ξενία» είναι έτσι όπως ακριβώς το περιγράψατε. Θα τονίσω απλώς ότι είναι σε σηµείο από το οποίο µπορεί ο οποιοσδήποτε να βλέπει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την
καλύτερη οπτική γωνία το µοναδικό φαινόµενο των Μετεώρων.
Αυτή τη µοναδικότητα, ας την αξιοποιήσουµε.
Δώστε λύση, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το πρόβληµα, για να το
απολαύσουν πρώτα οι κάτοικοι της Καλαµπάκας, µετά ολόκληρης της περιοχής αλλά κυρίως οι επισκέπτες, τους οποίους χρειαζόµαστε και περιµένουµε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όλοι µαζί σας, κυρία
Μερεντίτη, είµαστε για το «Ξενία».
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, ενώνετε τη φωνή σας εξ όσων αντιλαµβάνοµαι µε την...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και οι δυο µιλάτε
γοητευτικά ο ένας στον άλλον. Αλλά φοβάµαι ότι θα µείνει το
κτήριο του Κωνσταντινίδη…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Και δεν θα µπορούσε η Κυβέρνηση να µην συµπαρασταθεί σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Να πω κατ’ αρχάς ότι η αναφορά στα Μετέωρα έχει την ιδιαίτερη σηµασία της και χαίροµαι που αναφερθήκατε και στην εξαιρετική γεωλογική σηµασία των εξαιρετικών αυτών βράχων, του
πέτρινου δάσους όπως συχνά αποκαλείται.
Πρέπει να σας πω όµως, κυρία Μερεντίτη, ότι έχοντας επαφή
το Υπουργείο µας µε τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής
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εκείνο που εισπράξαµε είναι ότι δυστυχώς τα Μετέωρα τα επισκέπτονται πολλές χιλιάδες αλλά πάνε για µια-δυο ώρες, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για
την περιοχή. Η περιοχή θα ήθελε να καθίσουν, να φάνε, να κοιµηθούν και ακριβώς αυτό ήταν το νόηµα του τριγώνου στο οποίο
αναφέρθηκα εγώ: Λίµνη Πλαστήρα- χωριά Τρικάλων- Καλαµπάκα, Μετέωρα, «Ξενία».
Είναι, λοιπόν, πραγµατικά µια περιοχή στην οποία το Υπουργείο µας έχει κατά νου να ανοίξει στρατηγικές ανάπτυξης. Και
αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα µε τη στενή συνεργασία και του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης, µε τους φορείς της περιοχής
αλλά και όλους τους Βουλευτές.
Πρέπει να σας πω ότι για το συγκεκριµένο «Ξενία» είναι αδιαµφισβήτητη η αρχιτεκτονική του. Εµείς έχουµε προβληµατιστεί
πολύ µε τις προτάσεις του δήµου. Είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε σε συνεννοήσεις. Σκεφτόµαστε ότι θα έπρεπε ενδεχοµένως να εµπλακεί και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε µια
µελέτη που θα έδινε διαστάσεις διατήρησης αφ’ ενός, αλλά και
ανάδειξης του κτηρίου αυτού. Πιστεύουµε ότι µπορεί να έχει
πολλαπλές χρήσεις, πολιτιστικές και διάφορες άλλες.
Θεωρούµε ότι βρισκόµαστε σε κοινή πορεία µε το δήµο. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχει ολοκληρωθεί η απόφαση του
Υπουργείου και θα ανακοινωθεί στο ταξίδι που επίκειται του
Υπουργού, κ. Γερουλάνου, ο οποίος θα επισκεφθεί την περιφέρεια, όπως κάνει άλλωστε ήδη και µε κάθε περιφέρεια. Θα ανακοινώσει και την τελική απόφαση η οποία πιστεύω ότι δεν θα είναι
καθόλου µακράν –απεναντίας- από τους δικούς σας προβληµατισµούς και τις δικές σας επιθυµίες που υποθέτω ότι είναι και επιθυµίες του συνόλου του λαού της περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον Υπουργό.
Το πέτρινο δάσος τελικά είναι στη Λέσβο ή στα Μετέωρα;
Κυρία Μερεντίτη, τελειώσαµε µε εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εγώ δεν ξέρω αν είναι πέτρινο
δάσος, αλλά είναι µοναδική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε δίκιο.
Η δεύτερη µε αριθµό 5330/21-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την αρτιότητα των οικοπέδων σε οικισµούς µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τελευταία ερώτηση είναι η τρίτη µε αριθµό 11081/11-2-2011
ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Ελευθερίου Αυγενάκη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την
υπολειτουργία των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος πρόσκειται στη Δηµοκρατική Συµµαχία, για δύο λεπτά, προκειµένου να µας αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτές τις κρίσιµες για τη χώρα οικονοµικές
συνθήκες είναι δεδοµένο ότι πρέπει να επενδύσουµε στα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Την ώρα που η δηµοσιονοµική κρίση
µαστίζει τη χώρα, αλλά και το ελληνικό νοικοκυριό, ο τουρισµός,
η βαριά βιοµηχανία της χώρα µας, αλλά και ο πρωτογενής τοµέας ως βασικοί πυλώνες της οικονοµίας µας µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικά αναπτυξιακά εργαλεία.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δείχνει να µην έχει καταλάβει ότι η
κρίση δηµιουργεί και ευκαιρίες. Δεν δείχνει να κινητοποιείται,
προκειµένου να επενδύσουµε ως χώρα στους τοµείς που µπορούµε να είµαστε πρωτοπόροι, αυτούς που µπορούν µε τη συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως έχουµε τονίσει ως
Δηµοκρατική Συµµαχία, να αντιστρέψουν τη φθίνουσα πορεία
της χώρας µας, αρκεί η Κυβέρνηση να δηµιουργήσει την πλατφόρµα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά κυρίως να µην
εµποδίζει, κύριε Υπουργέ, τους επαγγελµατίες του κλάδου.
Ωστόσο, ενδεικτική της έλλειψης πρόνοιας της Κυβέρνησης
για την πρακτική ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου είναι βεβαίως η εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί στις Σχολές Τουρι-
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στικών Επαγγελµάτων ανά την Ελλάδα. Την ώρα, δηλαδή, που
είναι αναγκαία η ενίσχυση του βασικού πυλώνα του τουρισµού
για την οικονοµία της χώρας, την ώρα που πρέπει να διευκολύνουµε τις επενδύσεις σε όλα τα πεδία που αναπτύσσονται τουριστικές δραστηριότητες, αφήνουµε τις τουριστικές σχολές να
µαραζώνουν, λόγω σηµαντικών περικοπών σε πιστώσεις.
Ούτε καν για τρόφιµα δεν φροντίζετε, κύριε Υπουργέ. Χαρακτηριστικά αναφέρω και στην ερώτηση που σας κατέθεσα ότι
στη Σχολή «Στου Κοκκίνη το χάνι» στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, οι
σπουδαστές καλούνται να µαγειρέψουν χωρίς πρώτες ύλες, ενώ
στο Εκπαιδευτήριο του ΕΠΑΣ Ναυπλίου οι οικότροφοι µαθητές
επιβιώνουν µε τη βοήθεια των ξενοδόχων στο Τολό, που προσφέρουν κατεψυγµένα τρόφιµα και λαχανικά στο εκπαιδευτήριο για
τη σίτιση και την εκπαίδευση των παιδιών.
Νοµίζω πως όλοι µας διαπιστώνουµε το αυτονόητο, ότι µε
αυτές τις πρακτικές και την έλλειψη πρόνοιας δεν µπορούµε να
πάµε µπροστά και να περιµένουµε το αύριο µε αισιοδοξία. Είναι
κρίσιµο εποµένως, όπως επέµβει άµεσα το Υπουργείο, εσείς
προσωπικά, κύριε Υπουργέ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα που έχουν προκύψει από τη µειωµένη χρηµατοδότηση του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την οµαλή,
αλλά και αποτελεσµατική λειτουργία των Σχολών Τουριστικών
Επαγγελµάτων της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αυγενάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αυγενάκη, προέρχεστε από µία τουριστική περιοχή. Εκ
των πραγµάτων, θεωρώ δεδοµένο ότι οι προθέσεις σας είναι οι
αγνότερες και προσεγγίζετε το θέµα µε όλο το σεβασµό που
απαιτείται. Γι’ αυτό ακριβώς θα πω πως σε ό,τι σχετίζεται µε τα
αίτια των προβληµάτων που προέκυψαν απλώς τύχατε θύµα παραπληροφόρησης, όπως και πάρα πολλοί άλλοι και θα εξηγήσω
γιατί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Όµως, πρώτα επιτρέψτε µου να αναφερθώ στον ΟΤΕΚ, µια
σχολή, όπως λέτε, µε µακρά ιστορία, που παραλλήλως έχει δύο
σχολές δραστηριοποιηµένες, µία στην Κρήτη και µία στη Ρόδο,
οι οποίες θεωρούνται ότι καλύτερο από πλευράς παροχής υπηρεσιών και γνώσεων τουριστικής παιδείας στη χώρα µας και όχι
µόνο.
Ξέρετε πολύ καλά και θα έχετε συναντήσει πολλούς αποφοίτους της ΑΣΤΕΡ και της Σχολής του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι
είναι υπερήφανοι για το ότι έχουν περάσει από αυτές τις σχολές
και µε όσους ξενοδόχους µπορείτε να έχετε επαφή, εάν αναφερθείτε σ’ αυτό το θέµα, εκείνο που θα ακούσετε είναι ότι οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ και του Αγίου Νικολάου είναι ό,τι καλύτερο
µπορούµε να έχουµε στο προσωπικό µας προς όφελος του τουρισµού. Αυτή, λοιπόν, είναι γενικότερα η ιστορία.
Από εκεί και πέρα, εσείς έχετε πληροφορηθεί ότι εµείς µειώσαµε τις δαπάνες για τον ΟΤΕΚ. Ορθώς; Ορθώς. Εγώ, λοιπόν,
σας βεβαιώνω ότι ούτε 1 ευρώ δεν έχουµε µειώσει τον προϋπολογισµό από τον περσινό. Κατ’ εξαίρεση, όταν έχουµε µειώσει
παντού. Παντού! Μείωση των προϋπολογισµών, όπως γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά, έχει γίνει παντού σε όλο το δηµόσιο τοµέα, σε
όλες τις σχολές, σε πανεπιστήµια, παντού. Στον ΟΤΕΚ, λοιπόν,
είπαµε ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε µείωση. Εκεί είναι
ανελαστικές τελείως οι δαπάνες. Έχουµε µισθοδοσία προσωπικού, έχουµε µισθοδοσία, προκειµένου να διασφαλιστούν όλα
αυτά που είπατε εσείς και δεν έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε
µείωση του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, που
εγκρίθηκε, κύριε Αυγενάκη, είναι ο ίδιος µε τον περσινό προϋπολογισµό.
Τώρα από εκεί και πέρα, εµφανίστηκε πρόβληµα; Βεβαιότατα
εµφανίστηκε πρόβληµα. Δεν το αρνούµαστε και γι’ αυτό αναγκαστήκαµε να προχωρήσουµε σε έρευνα, για να καταλάβουµε για
ποιο λόγο, ενώ εγκρίθηκε ακριβώς η πρόταση του διοικητικού
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συµβουλίου, ενώ εγκρίθηκε το ίδιο ποσό µε το περσινό ποσό,
φθάνουµε στο σηµείο να ακούµε ότι κάποιες σχολές δεν λειτουργούν, επειδή δεν υπάρχουν προµήθειες, επειδή δεν υπάρχουν τα
τρόφιµα για να κάνουν την πρακτική εξάσκηση οι φοιτητές και
όλη αυτή η ιστορία.
Κάνουµε, λοιπόν, µία έρευνα και πολύ γρήγορα εντοπίζουµε
ότι ένα ποσό 1.750.000, κύριε Αυγενάκη –άκουσον, άκουσον- δεν
υπήρχαν πουθενά. Ενώ υπήρχε ταµειακό υπόλοιπο, ενώ ήταν
χρήµατα που ήταν µέσα στον προϋπολογισµό, δεν τα έβρισκαν
πουθενά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα συνεχίσω στη δευτερολογία
µου µε τα υπόλοιπα, για να σας πω και τι άλλο κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο συνάδελφος κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την ενηµέρωση που παρείχατε. Βεβαίως ο προϋπολογισµός παραµένει
ο ίδιος, όπως είπατε, ωστόσο το ερώτηµα είναι, αν οι ανάγκες
είναι οι ίδιες, ή οι δαπάνες είναι οι ίδιες οι φετινές µε τις περσινές; Είναι ένα ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί από µέρους
σας. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο. Η δική µου πληροφόρηση, κύριε Υπουργέ, είναι
απολύτως σωστή. Δηλαδή και προβλήµατα υπήρξαν και κινητοποιήσεις υπήρξαν και κλείσιµο δρόµου υπήρξε και µια σειρά
άλλων διαδηλώσεων από µέρους των σπουδαστών και των εκπαιδευτών. Άρα, λοιπόν, η δική µου πληροφόρηση είναι ιδιαιτέρως σωστή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Σ’ αυτό το σκέλος είναι.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Έτσι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη µείωση του προϋπολογισµού, ερώτηµα σας έκανα και πήρα την απάντηση την οποία µου δώσατε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι ο τουρισµός συµβάλει καθοριστικά στην ταχύρυθµη οικονοµική ανάπτυξη και στη δραστική
µείωση της ανεργίας, συνεισφέροντας περίπου στο 18% του
ΑΕΠ. Σηµειώστε ότι το σύνολο των εσόδων της χώρας µας από
τον τουρισµό είναι µεγαλύτερο από το σύνολο της αξίας των εξαγωγών µας, τόσο προϊόντων, όσο και υπηρεσιών, καλύπτοντας
περίπου το 40% του ελλείµµατος του ισοζυγίου των εξωτερικών
µας πληρωµών.
Ειδικότερα, για την Κρήτη τώρα, κύριε Υπουργέ, ο τουριστικός
κλάδος αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς τοµείς της τοπικής
οικονοµίας και βασικό φορέα οικονοµικής ανάπτυξης. Από την
πορεία του εξαρτώνται χιλιάδες εργαζόµενοι και χιλιάδες οικογένειες.
Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση, ως κυβέρνηση, πρέπει να λάβετε
συγκεκριµένα µέτρα που θα στηρίξουν τον κλάδο γενικότερα όχι
µόνο ειδικότερα για τις σχολές. Θα εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων και θα ενισχύσουν τους χιλιάδες απασχολουµένους, καθώς ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει και
αποτελεί όχηµα ανάπτυξης. Βεβαίως, οι παρεµβάσεις της Κυβέρνησης είναι διπλά κρίσιµες. Όχι µόνο λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά και γιατί η πολιτική κρίση στις χώρες της Βόρειας
Αφρικής θα φέρει, όπως λένε τουλάχιστον οι προβλέψεις, αυξηµένες τουριστικές ορδές προς τη χώρα µας. Στόχος µας πρέπει
να είναι, κύριε Υπουργέ -και το λέω µε όλη την ευαισθησία και
την αγωνία ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου ανεξαρτήτως, εάν προέρχοµαι ή εκλέγοµαι από τουριστική περιοχήούτε ένας πελάτης-επισκέπτης που έχει επιλέξει τη χώρα µας για
να επισκεφθεί και να κάνει τις διακοπές του δεν πρέπει να χαθεί.
Σε αυτήν την προσπάθεια µπορούν εδώ να συµβάλλουν τα µέγιστα και οι επιχειρηµατίες, αλλά και οι επαγγελµατίες του τουριστικού κλάδου.
Ως Δηµοκρατική Συµµαχία έχουµε πολλάκις υπογραµµίσει την
πρωτοφανή σηµασία του ιδιωτικού τοµέα στην αναπτυξιακή διαδικασία, εποµένως και στην τουριστική βιοµηχανία. Το κράτος,
όµως, οφείλει κύριε Υπουργέ, να είναι αρωγός, αλλά και συµπαραστάτης τέτοιου είδους προσπαθειών και όχι εµπόδιο. Γι’ αυτό
το λόγο και προτείνω ενδεικτικά κάποια σηµεία που παρακαλώ
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πολύ να τα αξιολογήσετε.
Μείωση των φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ για τη διαµονή
και την εστίαση στα επίπεδα των ανταγωνιστριών χωρών.
Ίδρυση επιτέλους τουριστικού επιµελητηρίου.
Ενίσχυση και ενθάρρυνση της ίδρυσης ενός οργανισµού διαχείρισης προορισµού σε επίπεδο περιφερειών.
Τη δηµιουργία πανεπιστηµιακής σχολής τουρισµού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης ή σε άλλα πανεπιστήµια.
Την προώθηση και προβολή και ενίσχυση των δράσεων και των
µορφών του εναλλακτικού τουρισµού και η συναφής εξέλιξη του
θεσµικού πλαισίου.
Κρίσιµο είναι και το άνοιγµα της χώρας µας, κύριε Υπουργέ,
µια και σε νέες αγορές του εξωτερικού, όπως αυτή των Βαλκανικών χωρών ή αυτές της Ρωσίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας.
Και εδώ µπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να παίξει πρωταρχικό
ρόλο.
Κλείνοντας, κάτι τελευταίο. Εάν ο Πρωθυπουργός έχει στο
µυαλό του να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, καλά θα κάνει, κύριε
Υπουργέ, να αναβάλλει τα σχέδιά του για µερικούς µήνες τουλάχιστον, γιατί θα στείλει για άλλη µια φορά λανθασµένα µηνύµατα στις αγορές. Και είναι βέβαιο ότι είναι το τελευταίο πράγµα
που θα χρειαζόταν η χώρα µας και οι επαγγελµατίες του τουρισµού, ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. ΝΙκητιάδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, ουδόλως προκύπτει από πουθενά ότι ο
Πρωθυπουργός µπορεί να έχει τέτοιες προθέσεις. Να είστε ήρεµος, θα πάµε µια χαρά. Η τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σε καµµιά δύο εβδοµάδες θα τα
ξαναπούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Τον Οκτώβριο, Νοέµβριο θα µετράµε τα αποτελέσµατα
και σας βεβαιώνω –το ξέρω, το γνωρίζετε και εσείς- ότι όλοι θα
είµαστε χαρούµενοι από τα αποτελέσµατα του τουριστικού προϊόντος.
Όταν αναφέρθηκα στην παραπληροφόρηση, δεν εννοούσα τα
γεγονότα. Όσα είπατε έλαβαν χώρα. Η παραπληροφόρηση σχετίζεται µόνο µε το ζήτηµα του προϋπολογισµού. Όσα ήταν πέρυσι, 19,5 εκατοµµύρια, αν θυµάµαι ακριβώς, τόσα είναι και
φέτος. Μόνο σε αυτό το σηµείο λέω ότι δεν είχατε επαρκή πληροφόρηση.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Μα, για αυτό ρωτώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Σας λέω λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που διέκοψα
στην πρωτολογία µου, ότι εντοπίζουµε. Την ώρα που λαµβάνουν
χώρα αυτά τα γεγονότα, δεχόµαστε και εµείς τα µηνύµατα που
δέχεστε και εσείς και λέµε «Τι γίνεται; Χρήµατα έχετε. Χρήµατα
υπάρχουν». Και το διοικητικό συµβούλιο απαντάει «Μα, πού
είναι;». Και εµείς πια εντοπίζουµε το ταµειακό υπόλοιπο στο
οποίο αναφέρθηκα πριν, 1.750.000. Ξέρετε πόσα χρόνια θα µπο-
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ρούσε να διασφαλίζονται οι προµήθειες από αυτό; Και εδώ δηµιουργήθηκε τεχνητή κατάσταση ανυπαρξίας προµηθειών.
Δήθεν έκλεισαν επειδή δεν είχαν προµήθειες στα εκπαιδευτήρια
και µου έβγαλαν κάποιο κόσµο στο δρόµο επειδή δήθεν δεν
υπήρχε χρήµα, ενώ υπήρχε ταµειακό υπόλοιπο υπερπολλαπλάσιο αυτού που πραγµατικά ήταν αναγκαίο.
Γίνεται ήδη έρευνα. Πήγα στο διοικητικό συµβούλιο και ζήτησα
ο πρόεδρος να διατάξει έρευνα, να εντοπίσουµε για ποιο λόγο
δεν υπήρχε αυτό το ταµειακό υπόλοιπο, δεν εµφανιζόταν, ενώ
ήταν στην τράπεζα.
Πρέπει τώρα να σας πω παραλλήλως, επειδή καταλαβαίνω την
ευαισθησία σας για τη σχολή, ότι εκείνο που η Κυβέρνηση έκανε
δι εµού -για πρώτη φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια, πήγε στο
διοικητικό συµβούλιο του ΟΤΕΚ µέλος της Κυβέρνησης- ήταν να
ζητήσουµε πρώτον, να µας φέρουν ένα πρόγραµµα µε ένα πλήρη
εξορθολογισµό του τρόπου που παρέχονται οι εκπαιδευτικές
υπηρεσίες. Δηλαδή, χρειάζεστε µάγειρες, χρειάζεστε ζαχαροπλάστες, χρειάζεστε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα; Να εξηγείτε
γιατί. Να συνδέετε οποιαδήποτε ειδικότητα µε τις πραγµατικές
ανάγκες του τουρισµού και της ξενοδοχείας, µε τις πραγµατικές
ανάγκες της ίδιας της ζωής, όπως προκύπτουν. Δεύτερον, ζητήσαµε και δηλώσαµε εµείς ότι είµαστε έτοιµοι να µας φέρουν προτάσεις, για να αναβαθµιστούν οι σπουδές.
Πρόθεσή µας είναι, αν υπάρχει ο τρόπος και αν είναι οι προτάσεις επαρκείς και επιστηµονικώς τεκµηριωµένες και οικονοµικώς µπορεί να γίνει αυτό. Και την ΑΣΤΕΡ, και τη Σχολή της
Κρήτης να προσπαθήσουµε να γίνουν ανωτάτου επιπέδου σχολές, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανεπιστήµιο παροχής
τουριστικής γνώσης.
Τέλος, ζητήσαµε ξανά εµείς να µας φέρουν από τώρα –και ζήτησα σε δύο µήνες να παραλάβουµε- τον προγραµµατισµό της
επόµενης χρονιάς. Προσέξτε, το κάνει η Κυβέρνηση. Ζητάει η
Κυβέρνηση από το διοικητικό συµβούλιο να µας δώσουν από
τώρα τον προγραµµατισµό για την επόµενη σχολική χρονιά.
Άρα, και πολύ µεγάλη ευαισθησία έχουµε και έγνοια είχαµε και
τη δείξαµε. Εµείς οι ίδιοι εντοπίσαµε που ήταν το ταµειακό υπόλοιπο και τους δηλώσαµε «Μόλις έχετε οποιοδήποτε πρόβληµα,
η Κυβέρνηση είναι εδώ». Τους ζητήσαµε να αντιµετωπίσουν και
το κτηριακό και να βρουν κτήρια για να µην πληρώνουµε ενοίκια
της Πλατείας Κλαυθµώνος, γιατί δεν χρειάζεται και ένα σωρό
άλλα ζητήµατα.
Συνεπώς, πρέπει να πω ότι σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της ερώτησής σας, η Κυβέρνηση θα συµφωνήσει απολύτως µαζί σας.
Θέλουµε, όµως, να σας διαβεβαιώσουµε ότι κάνουµε µια πολύ
µεγάλη προσπάθεια και είµαστε σε καλό δρόµο και πιστεύω ότι
πολύ γρήγορα θα µπορέσουµε να αναβαθµίσουµε ακόµη περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΤΕΚ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµεθα στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων, που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού»
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την
Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας,
της Παράνοµης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου
Εγκλήµατος».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Του ιδίου Υπουργείου
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εξωτερικών
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Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής και
των Κοινών Δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του
Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης και της Επιστήµης».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο εισάγεται σήµερα µε τη διάταξη του
άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της Βουλής, δεδοµένου ότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και έγινε δεκτό
οµόφωνα στη Διαρκή Επιτροπή.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης και της
Επιστήµης» έγινε δεκτό οµοφώνως, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης, που υπογράφηκε στην Αθήνα,
στις 12 Ιουνίου 2007, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Τα Ειδικά Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τους φορείς
υλοποίησης της Συµφωνίας κατά το άρθρο 8 αυτής, καθώς και
τα Εκτελεστικά Προγράµµατα της συνιστώµενης Μικτής ΕλληνοΜολδαβικής Επιτροπής του άρθρου 12 αυτής, εγκρίνονται µε
κοινή πράξη των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13
αυτής».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επανερχόµεθα στην
ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό και στο σύνολο το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία ως διενεµήθη.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Απαγορευµένες συµπράξεις
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαγορεύονται όλες
οι συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον
περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται:
α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής,
β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων,
γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού,
δ) στην εφαρµογή στο εµπόριο άνισων όρων για ισοδύναµες
παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή
άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία
του ανταγωνισµού,
ε) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή,
εκ µέρους των συναλλασσόµενων, πρόσθετων παροχών, οι
οποίες από τη φύση τους ή σύµφωνα µε τις εµπορικές συνήθειες
δεν συνδέονται µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.
2. Συµφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 και στις οποίες δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 3 είναι αυτοδικαίως άκυρες.
3. Συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές, που
εµπίπτουν στην παράγραφο 1, δεν απαγορεύονται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής
των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής
προόδου,
β) εξασφαλίζουν συγχρόνως στους καταναλωτές εύλογο
τµήµα από το όφελος που προκύπτει,
γ) δεν επιβάλλουν στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς µη απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών και

δ) δεν παρέχουν τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού ή κατάργησης αυτού σε σηµαντικό τµήµα της σχετικής
αγοράς.
4. Οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εφαρµογής
της παραγράφου 3 του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων ή
εναρµονισµένων πρακτικών (Κανονισµοί οµαδικής απαλλαγής)
εφαρµόζονται αναλόγως για την υπαγωγή στην παράγραφο 3
συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών που δεν
είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών-µελών
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.
Άρθρο 2
Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
1. Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης στο σύνολο ή
µέρος της αγοράς της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση µπορεί να συνίσταται
ιδίως:
α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη εύλογων τιµών αγοράς ή
πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής,
β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης µε ζηµία των καταναλωτών,
γ) στην εφαρµογή στο εµπόριο άνισων όρων για ισοδύναµες
παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή
άλλης συναλλαγής, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται ορισµένες
επιχειρήσεις σε µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό,
δ) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή,
εκ µέρους των συναλλασσόµενων, πρόσθετων παροχών, οι
οποίες από τη φύση τους ή σύµφωνα µε τις εµπορικές συνήθειες
δεν συνδέονται µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.
Άρθρο 3
1. Συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές, οι
οποίες εµπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 απαγορεύονται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση
σχετικής απόφασης.
2. Συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές, οι
οποίες εµπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και πληρούν
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 δεν απαγορεύονται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης.
3. Η κατά το άρθρο 2 καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης απαγορεύεται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης.
Άρθρο 4
Βάρος απόδειξης
Κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού για
την εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 καθένας φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισµών του.
Άρθρο 5
Συγκέντρωση επιχειρήσεων
1. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εµπίπτει καθ’ εαυτή στις
απαγορεύσεις των άρθρων 1 και 2.
2. Συγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη
µεταβολή του ελέγχου από:
α) τη συγχώνευση µε οποιονδήποτε τρόπο δύο ή περισσότερων προηγουµένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τµηµάτων επιχειρήσεων ή
β) την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή από µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε την αγορά τίτλων ή στοιχείων
του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλον τρόπο, ελέγχου στο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο έλεγχος απορρέει
από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία, είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα
καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης,
και ιδίως από:
α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,
β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης.
4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις
επιχειρήσεις, τα οποία:
α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από
τις συµβάσεις αυτές ή
β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι
από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα
που απορρέουν από αυτές.
5. Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει µόνιµα
όλες τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.
6. Δεν θεωρείται ότι πραγµατοποιείται συγκέντρωση όταν:
α) Πιστωτικοί οργανισµοί ή άλλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί ή ασφαλιστικές εταιρίες, στις συνήθεις δραστηριότητες των
οποίων περιλαµβάνεται η εµπορία και διαπραγµάτευση τίτλων
για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, αποκτούν προσωρινά τίτλους µίας επιχείρησης µε σκοπό την περαιτέρω διάθεσή
τους, εφόσον δεν ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου που παρέχουν
οι αποκτώµενοι τίτλοι µε σκοπό να επηρεάσουν την ανταγωνιστική συµπεριφορά της επιχείρησης αυτής ή εφόσον ασκούν τα
δικαιώµατα ψήφου µε µοναδικό σκοπό να προετοιµάσουν τη διάθεση του συνόλου ή µέρους της επιχείρησης αυτής ή των περιουσιακών στοιχείων της ή τη διάθεση αυτών των τίτλων, και
εφόσον η διάθεση αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε ένα έτος από
την ηµεροµηνία απόκτησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει τους
τρεις µήνες, από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατόπιν αιτήσεως,
εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί ή εταιρίες αποδεικνύουν ότι δεν
ήταν εύλογα δυνατή η εµπρόθεσµη διάθεσή τους.
β) Τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο οριζόµενο δυνάµει της νοµοθεσίας σχετικά µε την εκκαθάριση, την πτώχευση, την παύση πληρωµών, τον πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ) Οι πράξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 πραγµατοποιούνται από εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, υπό τον
όρο ότι τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις κατεχόµενες συµµετοχές ασκούνται ιδίως µε το διορισµό των µελών του
διευθυντικού και του εποπτικού οργάνου των επιχειρήσεων, στις
οποίες έχουν συµµετοχή, µόνο για τη διασφάλιση της ακέραιης
αξίας των σχετικών επενδύσεων και όχι για τον άµεσο ή έµµεσο
καθορισµό της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών σε θέµατα ανταγωνισµού.
Άρθρο 6
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων
επιχειρήσεων
1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη
σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή
ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο
συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια
(150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ στην ελληνική αγορά.
2. Η προθεσµία των τριάντα ηµερών αρχίζει από την επέλευση
της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.
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3. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση:
α) όταν οι συγκεντρώσεις συνίστανται σε συγχώνευση κατά
την έννοια της περίπτωσης α’της παραγράφου 2 του άρθρου 5
ή σε απόκτηση κοινού ελέγχου κατά την έννοια της περίπτωσης
β’της παραγράφου 2 του άρθρου 5, από κοινού οι επιχειρήσεις
που συµµετέχουν στις πράξεις αυτές,
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο ή η επιχείρηση
που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.
4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς
γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει στον καθένα
από τους υπόχρεους προς γνωστοποίηση κατά την παράγραφο
3 πρόστιµο ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10. Κατά την
επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η οικονοµική ισχύς των επιχειρήσων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση,
το πλήθος των επηρεαζόµενων αγορών και το επίπεδο του ανταγωνισµού σε αυτές, καθώς και η εκτιµώµενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό.
5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορίζεται το
ειδικότερο περιεχόµενο της γνωστοποίησης και ρυθµίζεται κάθε
άλλο σχετικό µε αυτή θέµα.
6. Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αµέσως µετά τη γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν τη γνωστοποιούµενη συγκέντρωση σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, µε έξοδά τους. Το κείµενο της δηµοσίευσης
κοινοποιείται αµέσως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει
παρατηρήσεις ή να παρέχει στοιχεία επί της γνωστοποιούµενης
συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει υπόψη το
εύλογο έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων που συµµετέχουν
στη συγκέντρωση, για διατήρηση του επιχειρηµατικού απορρήτου. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορίζεται το
ειδικότερο περιεχόµενο της δηµοσίευσης και ρυθµίζεται κάθε
άλλο σχετικό µε αυτή θέµα.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση
της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται
στην παράγραφο 1. Η εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού
βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει αυτή
κάθε τριετία και αφορούν την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
και την κατάσταση του ανταγωνισµού κατά την προηγούµενη
τριετία.
Άρθρο 7
Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται
κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά
τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών
τµήµα της, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση µιας δεσπόζουσας
θέσης.
2. Για την εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκέντρωσης να
περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της παραγράφου 1, λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων
των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός
εκ µέρους επιχειρήσεων εγκατεστηµένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην
αγορά, η θέση των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοοικονοµική τους ισχύς, οι εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής που έχουν οι προµηθευτές και
χρήστες, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της
ζήτησης των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα
των ενδιάµεσων και τελικών καταναλωτών, καθώς και η συµβολή
στην τεχνική και οικονοµική πρόοδο και στη βελτίωση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, υπό τον όρο ότι η συµβολή αυτή
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είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί
εµπόδιο για τον ανταγωνισµό.
3. Στο µέτρο που η δηµιουργία κοινής επιχείρησης έχει ως
αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής
συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, ο
συντονισµός αυτός αξιολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1. Κατά την
αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού λαµβάνει υπόψη
ιδίως:
α) αν δύο ή περισσότερες µητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε
σηµαντικό βαθµό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά µε την κοινή
επιχείρηση ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων από
αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά στενά
συνδεδεµένη µε την αγορά αυτή, και
β) εάν ο συντονισµός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης, παρέχει στις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό σε
µεγάλο µέρος των αγορών τους.
Άρθρο 8
Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων
και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει τη γνωστοποιούµενη
συγκέντρωση, µόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση.
2. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 6 παράγραφος 1, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µέσα σε ένα µήνα από
τη γνωστοποίηση, εκδίδει πράξη, η οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη γνωστοποίηση.
Η πράξη αυτή δεν περιορίζει την εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 1 και 2.
3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρ’
ότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό
αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί
µέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισµού,
µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από τη γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση.
4. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις
λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές στις
οποίες αφορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε
απόφασή του που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από τη γνωστοποίηση, κινεί τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και ενηµερώνει αµελλητί τις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις σχετικά µε την απόφασή του. Από
τη γνωστοποίηση στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις της κίνησης
της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις
στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσµεύσεων,
ώστε να µην προκαλούν σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις
επί µέρους αγορές στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η υπόθεση εισάγεται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία κίνησης της
διαδικασίας πλήρους διερεύνησης.
6. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία εκδίδεται µέσα σε ενενήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία κίνησης της
διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, απαγορεύεται η συγκέντρωση όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 7 και, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
3 του άρθρου 1. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιτρέπει τη συγκέντρωση. Η πάροδος της προθεσµίας
των ενενήντα ηµερών, χωρίς την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θεωρείται ως έγκριση της συγκέντρωσης εκ µέρους της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία εκδίδει υποχρεωτικώς τη σχε-

τική διαπιστωτική πράξη.
7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους
3 και 6 καλύπτουν και τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα
µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι
γι’ αυτή.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εγκρίνει συγκέντρωση,
µε την απόφαση της παραγράφου 6, υπό όρους και προϋποθέσεις που η ίδια επιβάλλει, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε τις δεσµεύσεις
που αυτές έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
ούτως ώστε να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και, στην περίπτωση της παραγράφου 5
του άρθρου 5, συµβατή µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1. Οι
δεσµεύσεις που προτείνουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών
από την ηµεροµηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδεχθεί δεσµεύσεις και µετά την πάροδο της
παραπάνω προθεσµίας που τάσσεται για την υποβολή τους. Σ’
αυτήν την περίπτωση η προθεσµία των ενενήντα ηµερών της παραγράφου 6 µπορεί, µε απόφαση της Επιτροπής που κοινοποιείται στις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις, να αυξάνεται σε εκατόν
πέντε ηµέρες. Η εισήγηση για την καταλληλότητα των προτεινόµενων δεσµεύσεων κατατίθεται µέσα σε είκοσι ηµέρες από την
υποβολή τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί µε την ίδια
απόφασή της να απειλήσει κατά των συµµετεχουσών επιχειρήσεων πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αυτών προς
τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις στο πλαίσιο των δεσµεύσεων. Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 10. Για την επιµέτρηση του προστίµου
λαµβάνονται κυρίως υπόψη οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό από
τη µη συµµόρφωση. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί µε απόφασή της να θεωρήσει ότι κατέπεσε το πρόστιµο, εφόσον διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
στους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν. Σε περίπτωση
που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 9.
9. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει προσωρινά µέτρα κατάλληλα για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.
10. Τα παραπάνω µέτρα λαµβάνονται όταν µια συγκέντρωση:
α) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1
και δεν έχει ακόµα ληφθεί απόφαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7,
β) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση ενός όρου ή προϋπόθεσης που έχει επιβληθεί στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε
την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 8,
γ) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων ή των
αποφάσεων που απαγορεύουν την πραγµατοποίησή της.
11. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους 3, 4, 5 και 6 µπορούν να παραταθούν στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) αν συµφωνήσουν οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις,
β) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασµένη ή παραπλανητική, µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να προβεί
στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης.
Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4
µπορούν επίσης να παραταθούν αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συµπληρωθεί πλήρως, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να προβεί στην αξιολόγηση της
γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης. Με εξαίρεση την περίπτωση
α’ της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή υποχρεούται εντός
επτά εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης να ζητήσει από τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις τη διόρθωση της αρχικής γνωστοποίησης. Ως χρονικό σηµείο έναρξης
των προθεσµιών στην εν λόγω περίπτωση θεωρείται η ηµεροµηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης.
12. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4,
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5 και 6 αναστέλλονται κατ’ εξαίρεση όταν οι συµµετέχουσες στη
συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν συµµορφώνονται προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά το άρθρο 38 και εφόσον οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις ειδοποιηθούν γι’ αυτό µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας
που είχε ταχθεί για την παροχή των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, ως χρονικό σηµείο επανέναρξης των προθεσµιών
θεωρείται η ηµεροµηνία της παροχής από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις των πλήρων και ακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 38.
13. Αν, µε δικαστική απόφαση, ακυρώνεται εν όλω ή εν µέρει
η απόφαση που εκδίδεται µε βάση τις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επανεξετάζει τη συγκέντρωση υπό το πρίσµα των συνθηκών που
επικρατούν στην αγορά. Τα κοινοποιούντα µέρη υποβάλλουν για
το σκοπό αυτόν νέα γνωστοποίηση ή συµπληρωµατική της αρχικής, εφόσον η τελευταία έχει καταστεί ελλιπής λόγω αλλαγών
που µεσολάβησαν στις συνθήκες της αγοράς ή στα στοιχεία που
είχαν δοθεί. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αλλαγές, τα
µέρη επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
14. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 6 µπορούν να ανακληθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία,
β) αν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις παραβούν οποιονδήποτε
όρο ή υποχρέωση που καθορίζονται µε την απόφαση.
Αν ανακληθεί η απόφαση στις πιο πάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η έκδοση νέας απόφασης, χωρίς την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 9
Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3,
απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης µέχρι την
έκδοση µιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 8. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και
για τις συγκεντρώσεις που δεν γνωστοποιήθηκαν σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6. Σε περίπτωση
υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, σε όσους υπέχουν την υποχρέωση
γνωστοποίησης κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6, πρόστιµο
τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, το οποίο σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)
του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 10. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται
ιδίως υπόψη η οικονοµική ισχύς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, ο αριθµός των επηρεαζόµενων από τη συγκέντρωση σχετικών αγορών και οι συνθήκες του ανταγωνισµού
που επικρατούν σε αυτές, καθώς και τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό από τη συγκέντρωση.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν αποκλείουν την πραγµατοποίηση δηµόσιας προσφοράς, αγοράς ή ανταλλαγής ή την
απόκτηση στο πλαίσιο χρηµατιστηριακών συναλλαγών συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο µιας επιχείρησης, εφόσον οι
πράξεις αυτές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού,
µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 6, και υπό τον όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τους συγκεκριµένους τίτλους ή
τα ασκεί µόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής
του και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να
επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 2, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές
ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες
αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Για την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνυπολογίζει, µεταξύ
άλλων, την απειλή που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον
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ανταγωνισµό. Στην απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, µπορεί να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και την αποτροπή
καταστάσεων που θα µπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση
τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης
µπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε, είτε πριν από
τη γνωστοποίηση είτε µετά τη συναλλαγή. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, µπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8.
4. Αν η συγκέντρωση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων ή των αποφάσεων που απαγορεύουν την
πραγµατοποίησή της ή έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση
ενός όρου ή µιας προϋπόθεσης που συνοδεύει απόφαση που
ελήφθη δυνάµει της παραγράφου 8 του άρθρου 8, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού µπορεί µε απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 8 ή µε χωριστή απόφαση χωρίς
τήρηση προθεσµίας:
α) να διατάσσει το διαχωρισµό των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, ιδίως µε τη διάλυση της συγχώνευσης
ή τη διάθεση όλων των µετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού που
έχουν αποκτηθεί, ούτως ώστε να επανέλθει η κατάσταση που
επικρατούσε πριν από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης,
β) να διατάσσει τη λήψη άλλου κατάλληλου µέτρου για να εξασφαλίζει τη λύση της συγκέντρωσης από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή τη λήψη άλλων µέτρων αποκατάστασης.
Σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν συµµορφώνονται µε την
απόφαση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει πρόστιµο
ύψους µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 10 και επιπλέον πρόστιµο ύψους δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κάθε ηµέρα που παρέρχεται χωρίς
συµµόρφωση προς την απόφαση.
5. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατά παράβαση της παραγράφου 1 εξαρτάται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 8
ή κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4. Ωστόσο, οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου ουδόλως θίγουν το κύρος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων γενικώς, περιλαµβανοµένων και των
τίτλων που είναι µετατρέψιµοι σε άλλους τίτλους, εκτός αν οι
αγοραστές ή οι πωλητές γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η
σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται κατά παράβαση της παραγράφου 1.
Άρθρο 10
Υπολογισµός του κύκλου εργασιών
1. Ο συνολικός κύκλος εργασιών, που ορίζεται σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 6, την παράγραφο 8 του
άρθρου 8 και τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 9 περιλαµβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και
την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, κατά περίπτωση στην εθνική ή παγκόσµια αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές
τους, αφού αφαιρεθούν οι νόµιµες εκπτώσεις επί των πωλήσεων,
καθώς και ο φόρος προστιθέµενης αξίας και άλλοι φόροι που
συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών. Στο συνολικό κύκλο
εργασιών µίας συµµετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαµβάνονται
οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των επιχειρήσεων
οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, όταν
η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µε την απόκτηση τµηµάτων
µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τµήµατα
αυτά έχουν ή όχι νοµική προσωπικότητα, λαµβάνονται υπόψη,
όσον αφορά τον µεταβιβάζοντα, µόνο ο κύκλος εργασιών που
αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο µέρος. Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά το προηγούµενο εδάφιο, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε χρονική περίοδο δύο ετών µεταξύ των ίδιων
προσώπων ή επιχειρήσεων, θεωρούνται ως µια µόνο συγκέντρωση, που προκύπτει κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας
πράξης.
3. Αντί του κύκλου εργασιών λαµβάνονται υπόψη:
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α) Για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, το συνολικό ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.
367/1994 (Α’ 200) αφού αφαιρεθούν, κατά περίπτωση, ο φόρος
προστιθέµενης αξίας και οι άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα
µε τις εν λόγω παρεχόµενες υπηρεσίες και προϊόντα:
αα) έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα,
ββ) έσοδα από τίτλους:
- έσοδα από µετοχές, µερίδια και άλλους τίτλους µεταβλητής
απόδοσης,
- έσοδα από συµµετοχές,
- έσοδα από µερίδια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις,
γγ) προµήθειες,
δδ) καθαρά κέρδη από χρηµατοπιστωτικές πράξεις,
εε) άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.
Ο κύκλος εργασιών ενός πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού
ιδρύµατος στην Ελλάδα περιλαµβάνει τα στοιχεία των εσόδων,
όπως ορίζονται παραπάνω, τα οποία πραγµατοποιεί κατά περίπτωση υποκατάστηµα ή τµήµα της επιχείρησης αυτής, εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.
β) Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η αξία των ακαθάριστων
ασφαλίστρων που περιλαµβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς
είσπραξη ποσά, δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που
έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασµό τους, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί στους αντασφαλιστές, όπως η αξία αυτή προκύπτει µετά την έκπτωση των
φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των
ασφαλίστρων ή του συνολικού µεγέθους του ποσού αυτού.
Όσον αφορά τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών στην Ελλάδα
σύµφωνα µε το άρθρο 6, λαµβάνονται υπόψη, αντίστοιχα, τα
ακαθάριστα ασφάλιστρα που καταβάλλουν τα πρόσωπα που
έχουν κατοικία ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, ο κύκλος εργασιών µιας συµµετέχουσας επιχείρησης, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 6, την παράγραφο 8 του
άρθρου 8 και το εδάφιο γ’της παραγράφου 1 και το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9, προκύπτει από το
άθροισµα των κύκλων εργασιών των ακόλουθων επιχειρήσεων:
α) της συµµετέχουσας επιχείρησης,
β) των επιχειρήσεων, στις οποίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν άµεσα ή έµµεσα:
αα) είτε περισσότερο από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου ή
της εταιρικής περιουσίας,
ββ) είτε την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου,
γγ) είτε την εξουσία να διορίζουν ή να παύουν την πλειοψηφία
των µελών των οργάνων διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών,
δδ) είτε το δικαίωµα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των επιχειρήσεων αυτών,
γ) των επιχειρήσεων που διαθέτουν σε µια συµµετέχουσα επιχείρηση τα δικαιώµατα ή τις δυνατότητες επιρροής που αναφέρονται στην περίπτωση β’,
δ) των επιχειρήσεων, στις οποίες µια επιχείρηση αναφερόµενη
στην περίπτωση γ’, διαθέτει τα δικαιώµατα επιρροής που αναφέρονται στην περίπτωση β’,
ε) των επιχειρήσεων στις οποίες, περισσότερες της µιας επιχειρήσεις από αυτές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’έως
και δ’, διαθέτουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις δυνατότητες
επιρροής που αναφέρονται στην περίπτωση β’.
5. Όταν επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη συγκέντρωση διαθέτουν, από κοινού, τα δικαιώµατα ή τις δυνατότητες επιρροής
που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4, κατά
τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 6,
την παράγραφο 8 του άρθρου 8 και το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
9:
α) δεν λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει
από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, µεταξύ της
κοινής επιχείρησης και καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή κάθε άλλης επιχείρησης συνδεδεµένης µε µία από
αυτές, κατά την έννοια των περιπτώσεων β’έως ε’της παραγρά-
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φου 4,
β) λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από
την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της κοινής επιχείρησης και κάθε τρίτης επιχείρησης. Αυτός ο κύκλος
εργασιών επιµερίζεται εξίσου στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις.
Άρθρο 11
Κανονιστική παρέµβαση σε κλάδους της οικονοµίας
1. Ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή αυτεπάγγελτα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει συγκεκριµένο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας
που υπάγεται στην αρµοδιότητά της και εφόσον διαπιστώσει ότι
στον κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού και κρίνει ότι η εφαρµογή των άρθρων 1, 2 και 5
µέχρι 10 δεν επαρκεί για τη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να
λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το αργότερο µέσα σε ενενήντα
ηµέρες από την έναρξη της διαδικασίας κατά το προηγούµενο
εδάφιο, οφείλει να δηµοσιοποιήσει κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 τις αιτιολογηµένες απόψεις της ως προς τη µη
ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισµού στο συγκεκριµένο υπό εξέταση
κλάδο της εθνικής οικονοµίας, καθορίζοντας και τις επί µέρους
αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δηµοσιοποιεί τις απόψεις της
επαρκώς και µε πρόσφορο τρόπο και θέτει αυτές και σε δηµόσια
διαβούλευση. Η επαρκής δηµοσιοποίηση των απόψεων εξασφαλίζεται µε σχετική περιληπτική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον
οικονοµικές εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και
µε πλήρη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Η δηµόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον
τριάντα ηµέρες.
3. Μετά το πέρας της δηµόσιας διαβούλευσης και εφόσον η
Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει ξανά ότι και µετά τη διενέργεια της διαβούλευσης, στο συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας
δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, ανακοινώνει συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, για τη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δηµοσιοποιεί επαρκώς και µε
πρόσφορο τρόπο, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, τις
απόψεις της για τα µέτρα που ανακοινώνει κατά την παράγραφο
3 και θέτει αυτές σε δηµόσια διαβούλευση. Η δηµόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα ηµέρες.
5. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά το πέρας της διαβούλευσης κατά την παράγραφο 4 και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα αυτής, επιβάλλει, µε απόφασή της, η οποία είναι και η
µόνη εκτελεστή, τα συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι
τα απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας για τη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού.
Αν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώσει ότι η έλλειψη συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού οφείλεται, µεταξύ άλλων,
και σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γνωµοδοτεί, κατά το
άρθρο 23, για την κατάργηση ή τροποποίηση αυτών. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής υποβάλλεται στον καθ’ ύλην αρµόδιο
Υπουργό και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
6. Το αργότερο µέσα σε δύο έτη από την έκδοση της απόφασης κατά την παράγραφο 5, η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει
να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης του σχετικού κλάδου της οικονοµίας και να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί
οι συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού ή κατά πόσον είναι
αναγκαίο να τροποποιηθούν τα µέτρα τα οποία έχει λάβει και να
επιβληθούν µέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση. Για
το σκοπό αυτόν ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 1
έως 5. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΘ’ - 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

κότητας και Ναυτιλίας µπορεί να υποβάλει σχετικό αίτηµα στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού, πριν από τη συµπλήρωση των δύο ετών
και πάντως τουλάχιστον ένα έτος από την έκδοση της απόφασης
κατά την παράγραφο 5, εφόσον κρίνει ότι έχουν αποκατασταθεί
οι συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού ή ότι είναι αναγκαίο
να τροποποιηθούν τα µέτρα τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν µέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση.
7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους
5 εδάφιο α’ και 6 προσβάλλονται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας, από όποιον έχει έννοµο συµφέρον.
8. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφασίζει σε Ολοµέλεια. Για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 38, 39,
40 και 41.
9. Σε κάθε επιχείρηση, η οποία δεν εφαρµόζει τις αποφάσεις
που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, επιβάλλεται, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 25, πρόστιµο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ, που µπορεί να ανέλθει µέχρι ποσό ίσο µε το δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης
της χρήσης πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν στη δηµόσια διαβούλευση, το
περιεχόµενο αυτής, στη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Άρθρο 12
Επιτροπή Ανταγωνισµού
1. Συνιστάται Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία λειτουργεί ως
ανεξάρτητη αρχή. Τα µέλη της απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή
τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για
την Επιτροπή Ανταγωνισµού εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002
(Α’220).
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συγκροτείται από οκτώ τακτικά
µέλη, από τα οποία ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος
και τέσσερις Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα στο νοµικό και
στον οικονοµικό τοµέα, ιδίως σε θέµατα ελεύθερου ανταγωνισµού. Για την Επιτροπή Ανταγωνισµού εφαρµόζεται αναλόγως η
παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α’220). Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί
λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν,
κατά το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Με την απόφαση διορισµού καθορίζεται εάν τα λοιπά δύο µέλη είναι πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης. Εφόσον τα µέλη της
Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
είναι µέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε σχέση µε την αναστολή
ασκήσεως των καθηκόντων τους ως µελών ΔΕΠ ΑΕΙ, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του
ν. 2530/1997 (Α’218). Επιπλέον των τακτικών µελών ορίζονται και
δύο αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τα οποία πρέπει να έχουν
τα ίδια προσόντα µε τα τακτικά µέλη και τα οποία αναπληρώνουν
το τακτικό µέλος, εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και
των Εισηγητών, όταν αυτό απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Όταν
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απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται
από τον Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον Εισηγητή που
είναι αρχαιότερος κατά το διορισµό. Όταν απουσιάζει, κωλύεται
ή ελλείπει Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά
την πιο πάνω αρχαιότητα κατά το διορισµό.
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού επιλέγονται από τη Βουλή, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 101 Α παρ. 2 του Συντάγµατος, διορίζονται δε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής. Τα λοιπά µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και αναπληρωµατικά, καθώς και οι Εισηγητές επιλέγονται και διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Μέχρι να επέλθει η
αναγκαία τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού επιλέγονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικών και αναπληρωµατικών, καθώς
και των Εισηγητών, είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µία
φορά. Η διαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής κινείται
κάθε φορά δύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούµενων µελών.
Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
Μέχρι το διορισµό Προέδρου, Αντιπροέδρου ή νέου µέλους ή
µελών, η λειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 15. Δεν µπορούν να οριστούν µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα πρόσωπα που
έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του µέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στο νόµο αυτόν. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το
διορισµό νέων.
4. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και αναπληρωµατικά, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, την
παροχή υπηρεσίας, συµβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν
αναλάβει µε εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την έναρξη της θητείας τους. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του Προέδρου της
Επιτροπής Ανταγωνισµού υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία,
υπηρεσία, συµβουλή ή εντολή που παρέχουν τα µέλη της Επιτροπής που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο πάνω
γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούµενη ή υφιστάµενη σχέση
του µέλους µε επιχείρηση που εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα σε
υπό εξέταση υπόθεση, τεκµαίρεται κώλυµα συµµετοχής του στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τη συζήτηση και
λήψη απόφασης που σχετίζεται µε την επιχείρηση αυτή.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη, δεν
επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο
λειτούργηµα ή κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα επιχειρηµατική ή µη, που δεν συµβιβάζονται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Δεν συνιστά
ασυµβίβαστο για µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και
αναπληρωµατικά, η άσκηση καθηκόντων µέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.
6. Για τα µέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους προκύπτει ζήτηµα ασυµβίβαστου κατά την προηγούµενη παράγραφο,
αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο που προβλέπεται στο
άρθρο 13. Σε εκτέλεση της απόφασης εκδίδεται πράξη του αρµόδιου για το διορισµό του µέλους οργάνου.
7. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι αναπληρωτές
τους έχουν υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας και της
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εχεµύθειας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθµίζει τον
τρόπο άσκησης των καθηκόντων των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού.
9. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται,
µετά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις
οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει
στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, για τρία έτη
µετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαµβάνουν γενικώς την
υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού
ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού
κατά τη διάρκεια της θητείας του.
10. Τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους: α) αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), β) εάν δεν προβούν στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 4.
11. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση
δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/
2007 (Α’ 26) και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
12. Οι αποδοχές των µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού που
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και το
ύψος της αποζηµίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στα
µέλη της, καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α’ 40). Με όµοια
απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση για τους υπαλλήλους της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού που συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
για τον γραµµατέα της κάθε υπόθεσης. Οι υπάλληλοι που αποζηµιώνονται για να συµµετέχουν κατά τα ανωτέρω στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν µπορούν να υπερβαίνουν τους πέντε.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζεται το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, των δαπανών µετακίνησης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των
λοιπών µελών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, για εκτέλεση
υπηρεσίας. Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο τελούν υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/ 2010 (Α’ 40).
14. Οι δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, εφόσον
διορίζονται µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορούν να
απαλλάσσονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για
το χρόνο που συµµετέχουν στην Επιτροπή, λαµβάνοντας το σύνολο των αποδοχών και των επιδοµάτων της οργανικής τους
θέσης, σε βάρος του προϋπολογισµού της Επιτροπής Ανταγω-
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νισµού. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν
για τα µέλη της Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω µέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια,
σε καµία δε περίπτωση η συµµετοχή τους δεν µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.
15. Ο Πρόεδρος και όλα τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη υποβάλλουν κατ’ έτος
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το ν. 3213/2003 (Α’ 309).
Άρθρο 13
Πειθαρχικός έλεγχος
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της παραγράφου 2 κινεί
το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον Πρόεδρο
και τα µέλη της. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο
και τελευταίο βαθµό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5.
2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο
Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου
µε ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισµού ή τα οικονοµικά, µε τριετή
θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται
µέσα σε εξήντα ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η
αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α’ 40). Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου.
4. Σε εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης εκδίδεται σχετική
πράξη του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, η πειθαρχική διαδικασία, το είδος των
επιβαλλόµενων κυρώσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 14
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται µε σχετική διάταξη νόµου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι
αρµόδια για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ιδίως, η Επιτροπή Ανταγωνισµού:
α) Διαπιστώνει αν υφίσταται παράβαση των άρθρων 1 και 2 και
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 25.
β) Εγκρίνει ή απαγορεύει, κατά τα άρθρα 7 και 8, την πραγµατοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων που γνωστοποιείται σε
αυτή κατά το άρθρο 6. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση έχει
πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
νόµου ή των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
βάσει των άρθρων 7 και 8, µπορεί να λάβει µέτρα, κατά την πα-
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ράγραφο 4 του άρθρου 9. Μπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από
την υποχρέωση αναστολής της πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9.
γ) Λαµβάνει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό µέτρο που
αποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11.
δ) Απειλεί ή και επιβάλλει τα πρόστιµα και τις άλλες κυρώσεις,
όπως ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις.
ε) Λαµβάνει προσωρινά µέτρα κατά τις παραγράφους 9 και 10
του άρθρου 8 και ασφαλιστικά µέτρα κατά την παράγραφο 5 του
άρθρου 25.
στ) Επιτρέπει, µε απόφαση της Ολοµέλειας, την εξαίρεση συµπράξεων κατά κατηγορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 1.
ζ) Ανακαλεί µε απόφαση της Ολοµέλειας το ευεργέτηµα της
απαλλαγής:
αα) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Κανονισµού 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 2002,
ββ) όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση, συµφωνίες, εναρµονισµένες πρακτικές ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που εµπίπτουν σε απόφαση εξαίρεσης συµπράξεων κατά κατηγορίες που
έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά την παραπάνω περίπτωση στ’, παράγουν αποτελέσµατα τα οποία δεν συµβιβάζονται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1.
η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, τηρώντας το καθήκον της εχεµύθειας, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία και πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 38
και 39.
θ) Με εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το άρθρο 30 και τη διαδικασία ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τα άρθρα 11 παράγραφος 7
και 32 µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις είτε γραπτά, µε δική
της πρωτοβουλία, είτε προφορικά, µε την άδεια του αρµόδιου
δικαστηρίου, για θέµατα εφαρµογής των άρθρων 1 και 2, καθώς
και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης
γνώµης την Επιτροπή Ανταγωνισµού εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή
ο Αντιπρόεδρος, ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου,
µέλος της Επιτροπής ή ο Γενικός Διευθυντής ή µέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Η Επιτροπή
Ανταγωνισµού µπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρµόδιο
δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης της κατά τα προηγούµενα εδάφια.
ι) Διατυπώνει γνώµη επί θεµάτων ανταγωνισµού και επί των
προτάσεων τροποποίησης του παρόντος νόµου κατά το άρθρο
23.
ια) Εκδίδει ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
ιβ) Διατυπώνει, µε απόφαση της Ολοµέλειας, πρόταση για την
έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισής της.
ιγ) Διορίζει, µε απόφαση της Ολοµέλειας, το Γενικό Διευθυντή
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού.
ιδ) Εκδίδει µε απόφαση της Ολοµέλειας:
αα) Τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υπoθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης. Η σχετική απόφαση λαµβάνει υπόψη ιδίως
το δηµόσιο συµφέρον, τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό,
την προστασία του καταναλωτή, τις προθεσµίες παραγραφής
του άρθρου 42, καθώς και το αποτέλεσµα που προσδοκάται από
την παρέµβασή της σε συγκεκριµένη υπόθεση. Η εφαρµογή των
κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης και η επιδίωξη των
στρατηγικών στόχων αποτελεί αντικείµενο της έκθεσης που υποβάλεται ετησίως στη Βουλή κατά το άρθρο 29.
ββ) Τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών ένταξης µίας επιχείρησης ή ενός φυσικού προσώπου
στο Πρόγραµµα Επιείκειας της Επιτροπής της παραγράφου 8
του άρθρου 25.
γγ) Τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων που επιβάλλονται
στις περιπτώσεις των άρθρων 25, 38 παράγραφος 3 και 39 παράγραφος 5.
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δδ) Τη διαδικασία επιβολής δεσµεύσεων κατά την παράγραφο
6 του άρθρου 25.
ιε) Με απόφαση της Ολοµέλειας, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο, ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών
στόχων, κατ’ εφαρµογήν συστήµατος µοριοδότησης και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτού. Με την πιο πάνω απόφαση µπορεί να προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν
εξετάζει καταγγελίες οι οποίες συγκεντρώνουν, κατ’ εφαρµογήν
του συστήµατος µοριοδότησης, χαµηλή βαθµολογία. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαµηλής βαθµολογίας εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη λήψη τους. Η σειρά κατάταξης των
υποθέσεων µπορεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογηµένο, να αναθεωρείται µε απόφαση του Γενικού Δειυθυντή, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Ολοµέλεια της Επιτροπής που
συγκαλείται µετά την λήψη της απόφασης. Η Ολοµέλεια µπορεί
να απορρίπτει την απόφαση του Γενικού Διευθυντή. Το σύστηµα
µοριοδότησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό
χειρισµό των υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τα
αποτελέσµατα της κατάταξης ούτε δηµοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στον καταγγέλοντα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
ιστ) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1
του άρθρου 19, αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων
ερευνών από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού.
ιζ) Συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές
ανταγωνισµού των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου
και του Κανονισµού 1/2003.
ιη) Παρέχει προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από έγγραφο αίτηµά του, κάθε πληροφορία γενικής φύσεως που κατέχει, µε την επιφύλαξη του
επιχειρηµατικού απορρήτου και εφόσον οι ζητούµενες πληροφορίες δεν αφορούν στοιχεία που εµπίπτουν στην ερευνητική διαδικασία ή σε υποβληθείσες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα
επιείκειας της παραγράφου 8 του άρθρου 25.
3. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες και αρχές, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
καθώς και οι φορείς που ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
κατά τις διατάξεις του ν. 1892/1990 (Α' 101), υποχρεούνται να
υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ύστερα από
σχετική έγγραφη αίτηση του Προέδρου της, παρέχοντας ιδίως
τη συνδροµή τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνών
κατά το άρθρο 39 µε τη συλλογή και παροχή πληροφοριών και
στοιχείων σχετικά µε:
α) την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δοµή κλάδων της αγοράς, καθώς
και τις συνθήκες ανταγωνισµού κάθε κλάδου,
β) την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων
και δεικτών,
γ) την παρακολούθηση του βαθµού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή την ύπαρξη
εναρµονισµένων πρακτικών και τη διερεύνηση καταχρηστικής
συµπεριφοράς της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων,
δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδονται βάσει του παρόντος
νόµου, καθώς και των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται
στις περιπτώσεις προσβολής των προηγούµενων αποφάσεων.
Άρθρο 15
Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
1. Ο Πρόεδρος ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισµού, εισάγει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
από τις υποθέσεις των περιπτώσεων των άρθρων 1, 2 και 11 που
εκκρεµούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, όσες από
αυτές πληρούν τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης,
όπως αυτά προσδιορίζονται κατά την υποπερίπτωση αα’της πε-
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ρίπτωσης ιδ’της παραγράφου 2 του άρθρου 14, συνεκτιµώντας
το διαθέσιµο ανθρώπινο δυναµικό, τον αριθµό και την πορεία των
υποθέσεων που εκκρεµούν από προηγούµενες κληρώσεις υποθέσεων κατά την παράγραφο 2. Από την εφαρµογή συστήµατος
µοριοδοτήσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού διερευνά τις
υποθέσεις σύµφωνα µε την σειρά κατάταξης που προκύπτει κατά
τα οριζόµενα στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου
14.
2. Κάθε υπόθεση της παραγράφου 1 αµέσως µετά την έκδοση
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί της κατά προτεραιότητα εξέτασής της, καθώς και κάθε υπόθεση συγκέντρωσης
που αφορά περιπτώσεις των άρθρων 5 µέχρι 10, ανατίθεται σε
έναν από τους Εισηγητές ύστερα από κλήρωση από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε περίπτωση που η υπόθεση
εισάγεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο σε τµήµα, µε την ίδια
απόφαση της Ολοµέλειας ορίζονται, ύστερα από κλήρωση, στην
οποία δεν συµµετέχει ο Εισηγητής της υπόθεσης, τα τακτικά
µέλη της Επιτροπής, που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του τµήµατος που θα αναλάβει την υπόθεση. Του τµήµατος προεδρεύει
κατά κανόνα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση της
Ολοµέλειας της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, µπορεί να ανατεθεί η προεδρία ενός τµήµατος σε ένα από
τα τακτικά µέλη που κληρώθηκαν, εκτός από τον Εισηγητή που
ορίστηκε για τη συγκεκριµένη υπόθεση.
3. Ο Εισηγητής, στον οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή ύστερα από πρόταση
του αρµόδιου κατά περίπτωση Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού κατά το άρθρο 21. Ο αριθµός των υπαλλήλων
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, που ορίζεται κατά περίπτωση, εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
4. Η εισήγηση κατατίθεται στην Ολοµέλεια ή στο αντίστοιχο
τµήµα, κατά περίπτωση, µέσα σε εκατόν είκοσι ηµέρες από την
ανάθεσή της, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών που προβλέπονται στα άρθρα 5 µέχρι 10. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µετά
από αίτηµα του Εισηγητή, για χρόνο ο οποίος δεν υπερβαίνει τις
εξήντα ηµέρες.
5. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού λαµβάνεται
µέσα σε δώδεκα µήνες από την ανάθεση της σχετικής υπόθεσης
στον Εισηγητή, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 5 µέχρι 10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή όταν η υπόθεση
χρήζει περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να
παρατείνει την προθεσµία αυτή, το ανώτερο, µέχρι δύο µήνες.
6. Οι υποθέσεις που αφορούν την εφαρµογή των άρθρων 1, 2
και 5 µέχρι 10, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα
νόµο, εισάγονται υποχρεωτικά σε τετραµελή, µαζί µε τον Εισηγητή, τµήµατα, εκτός από τις υποθέσεις µείζονος σηµασίας που
εισάγονται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην Ολοµέλεια. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι υποθέσεις εισάγονται απευθείας στην Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η Επιτροπή
Ανταγωνισµού συνεδριάζει σε Ολοµέλεια τουλάχιστον µία φορά
το µήνα.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνεδριάζει νόµιµα σε Ολοµέλεια, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη
υπόθεση, και δύο τουλάχιστον µέλη, τακτικά ή αναπληρωµατικά,
αποφασίζει δε, κατά πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις και διασκέψεις της Ολοµέλειας και των κατά τα κατωτέρω
τµηµάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού συµµετέχει ο Εισηγητής
που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος. Τα τµήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού συνεδριάζουν νόµιµα, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος,
ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο προεδρεύον τακτικό µέλος, ο Εισηγητής που έχει οριστεί για τη συγκεκριµένη υπόθεση και δύο επιπλέον τακτικά µέλη. Τόσο στην Ολοµέλεια όσο και σε κάθε
τµήµα, συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι υπάλληλοι της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού που χειρίζονται την υπόθεση
που συζητείται και ο Γραµµατέας της Ολοµέλειας ή του Τµήµατος που ορίζεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο της Επιτρο-
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πής Ανταγωνισµού µε τον αναπληρωτή του και προέρχεται από
τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού που
απαρτίζουν το Γραφείο Προέδρου.
8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή, ούτε µε αναπλήρωση, η νόµιµη συγκρότηση τµήµατος στο οποίο έχει εισαχθεί
υπόθεση ή για σπουδαίο λόγο καθίσταται αδύνατη η λειτουργία
του, η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού αναλαµβάνει την
υπόθεση ή την αναθέτει σε άλλο τµήµα που ορίζει µε απόφασή
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, και µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 6
του άρθρου 8, οι προθεσµίες που προβλέπονται στο νόµο υπολογίζονται εκ νέου. Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού τα οποία
απουσιάζουν χωρίς σπουδαίο λόγο για τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις τµήµατος στο οποίο µετέχουν ή της Ολοµέλειας, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους. Η έκπτωση διαπιστώνεται
µε σχετική απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.
9. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού συζήτηση
επί των αιτήσεων και των καταγγελιών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου αυτοί που
υπέβαλαν αίτηση ή καταγγελία, οι οποίοι καλούνται προς τούτο
σαράντα πέντε ηµέρες πριν από τη συζήτηση, οι επιχειρήσεις και
ενώσεις επιχειρήσεων κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της
Επιτροπής Ανταγωνισµού διαδικασία, καθώς και όσοι προβλέπονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Επιτροπής. Η προθεσµία κλήτευσης στις περιπτώσεις των
άρθρων 8 και 9 δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε
ηµερών. Τα κλητευόµενα µέρη µπορούν να παραιτούνται των
προθεσµιών ή να ζητούν τη σύντµησή τους. Σε περίπτωση περισσότερων κλητευόµενων µερών απαιτείται παραίτηση από τη νόµιµη προθεσµία ή αίτηση σύντµησης από όλα τα µέρη.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον της Ολοµέλειας ή τµήµατος της Επιτροπής Ανταγωνισµού και ιδίως για την
εξέταση µαρτύρων, τηρούνται πρακτικά. Η προθεσµία για την
υποβολή συµπληρωµατικού υποµνήµατος αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης στα µέρη, µε επιµέλεια των Γραµµατέων
της επιτροπής των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, τα πρακτικά
κοινοποιούνται στα µέρη µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωση
της συζήτησης της υπόθεσης.
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού κοινοποιούνται µε επιµέλεια των Γραµµατέων της επιτροπής σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 16
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται η εσωτερική λειτουργία, η
συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και
την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ο τρόπος διαχείρισης
των πόρων της Επιτροπής, η διαδικασία ανάθεσης έργων και
προµηθειών, τα σχετικά µε την αγορά ή µίσθωση ακινήτων για
τις ανάγκες της, τα κωλύµατα και η εξαίρεση του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, των µελών και του Γραµµατέα της, η διαδικασία
αναπλήρωσης των τακτικών µελών πλην των Εισηγητών από τα
αναπληρωµατικά µέλη, η προδικασία και διαδικασία ενώπιον της
Επιτροπής, η κατάρτιση, δηµοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεών της, η παροχή αντιγράφων ή αποσπασµάτων των αποφάσεων ή γνωµοδοτήσεών της και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι, να συγκροτεί µε απόφασή της επιτροπές και οµάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα σε θέµατα ανταγωνισµού και
λειτουργίας της Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορεί να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της Επιτροπής
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Ανταγωνισµού ή προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Η παραπάνω απόφαση λαµβάνεται µε πρωτοβουλία της
Επιτροπής ή ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, οι αµοιβές των προσώπων που συµµετέχουν στις
πιο πάνω επιτροπές και οµάδες εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α' 40).
3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 1
και 2 του παρόντος κοινοποιούνται τόσο στις επιχειρήσεις που
παρέβησαν το νόµο όσο και στον καταγγέλοντα, εφόσον η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία διερεύνησης κατόπιν καταγγελίας.
Άρθρο 17
Έσοδα και Προϋπολογισµός της Επιτροπής
Ανταγωνισµού
1. Στις ανώνυµες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (1‰) υπολογιζόµενο επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της
αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατατίθενται σε
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των
πιο πάνω χρηµατικών ποσών.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του δηµοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των
οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στο
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε την
ετήσια έκθεση του άρθρου 29 και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υπόκειται στον προληπτικό και
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο προϋπολογισµός της Επιτροπής Ανταγωνισµού εγκρίνεται
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και προσαρτάται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τον
προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος
είναι και ο διατάκτης των δαπανών αυτής.
5. Αν από την οικονοµική διαχείριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει οικονοµικό αποτέλεσµα
(έσοδα-έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούµενης
χρήσης, διατίθεται έως το ογδόντα τοις εκατό (80%) του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί από µόνη της να προβαίνει στην ανάθεση έργων, προµηθειών, καθώς και στην αγορά ή
µίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίµηµα της
αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Άρθρο 18
Νοµική υποστήριξη µελών και προσωπικού
της Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Το άρθρο 18 του ν. 3728/2008 (Α' 258) εφαρµόζεται αναλό-
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γως για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τακτικά και αναπληρωµατικά, και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, όταν δρουν µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και
των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
2. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη των µελών
της Επιτροπής Ανταγωνισµού και του προσωπικού που υπηρετεί
και απασχολείται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση
των καθηκόντων τους, ανατίθεται εφόσον οι ανωτέρω το επιθυµούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολοµέλεια
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε εξαίρεση τις πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας
προσδιορίζεται στη συγκεκριµένη απόφαση. Το ενδιαφερόµενο
µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τα µέλη του προσωπικού
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού µπορούν διαζευκτικά να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής
τους. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού ορίζεται το ανώτατο ύψος της σχετικής δαπάνης που καλύπτει η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο
οποίος καταδικάζεται αµετακλήτως, είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού το σύνολο της δαπάνης
που η Επιτροπή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.
Η ρύθµιση αυτή ισχύει και για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, το οποίο αποχώρησε
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Άρθρο 19
Αρµοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου
της Επιτροπής
1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού εκπροσωπεί την
Επιτροπή ενώπιον παντός τρίτου και έχει σύµφωνα µε το νόµο,
τις κανονιστικές πράξεις και τις αποφάσεις της Ολοµέλειας, την
ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότητες και ιδίως:
α) ενηµερώνει τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, τη βεβαίωση και την είσπραξη των βεβαιωµένων
προστίµων,
β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και των οργανικών µονάδων αυτής,
γ) εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισµού στις Επιτροπές και
Οµάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισµών, δυνάµενος να
εξουσιοδοτεί προς τούτο τον Αντιπρόεδρο ή µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή τον Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές ή
υπάλληλο των οργανικών µονάδων αυτής,
δ) είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
ε) συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του προσωπικού της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στ) µεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού της Επιτροπής,
ζ) εποπτεύει τη διαχείριση των οικονοµικών της Επιτροπής και
τη διάθεση των χρηµατικών κονδυλίων, σύµφωνα µε της αποφάσεις της Ολοµέλειας της Επιτροπής, τις διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και της κείµενης
νοµοθεσίας,
η) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 8,
θ) αποφασίζει, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων
ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού,
ι) προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων προς ενηµέρωση του
κοινού.
2. Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο, τους
Εισηγητές, τον Γενικό Διευθυντή ή προϊσταµένους των οργανι-

8926

κών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού να ασκούν µέρος
των αρµοδιοτήτων του και να υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις
«µε εντολή» του.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει µε απόφασή του το διοικητικό προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού που στελεχώνει το Γραφείο
Προέδρου, το Γραφείο του Αντιπροέδρου, το Γραφείο Εισηγητών και το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης και ορίζει τους προϊσταµένους των γραφείων αυτών.
4. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού
όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, τη βεβαίωση και την είσπραξη των βεβαιωµένων
προστίµων και ενηµερώνει την Ολοµέλεια,
γ) συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση επιχειρησιακών και
εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
δ) µε εξουσιοδότηση του Προέδρου, ασκεί µέρος των αρµοδιοτήτων αυτού και υπογράφει έγγραφα ή πράξεις «µε εντολή»
του.
Άρθρο 20
Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης
1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού και στελεχώνεται µε δικηγόρους. Του γραφείου αυτού προΐσταται Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, µε εµπειρία σε θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού,
ο οποίος συντονίζει το έργο του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης,
κατανέµει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους.
2. Ο Δικηγόρος, που προΐσταται του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν υποθέσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου κατά τη διάρκεια
της απασχόλησής τους στο Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης. Ο Δικηγόρος, που προΐσταται του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης,
καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν δεν επιτρέπεται,
µετά την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν
υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση,
σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες
χειρίστηκαν. Ο Δικηγόρος, που προΐσταται του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν
δεν επιτρέπεται, για δύο έτη µετά την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο να αναλαµβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και την
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, πρόστιµο,
ίσο µε το δεκαπλάσιο της τελευταίας ετήσιας αµοιβής που έλαβε
ο Δικηγόρος του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.
3. Ο Δικηγόρος, που προΐσταται του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν έχουν
ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συµφερόντων της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
β) την παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθορίζονται ο
αριθµός των οργανικών θέσεων των δικηγόρων του αυτοτελούς
γραφείου νοµικής υποστήριξης, τα γενικά και ειδικά προσόντα
του Δικηγόρου που προΐσταται του Γραφείου και των δικηγόρων
που το στελεχώνουν, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και η
αµοιβή όλων.
5. Ο Δικηγόρος, που προΐσταται του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν, επιλέγονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ύστερα από σχετική
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προκήρυξη, µε βάση την πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση,
τηρουµένων των αρχών της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της
αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Ο Δικηγόρος, που
προΐσταται του Γραφείου, καθώς και οι δικηγόροι που το στελεχώνουν προσλαµβάνονται µε σχέση έµµισθης εντολής. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται
να µετατάσσονται ή να αποσπώνται δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα όπως
αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α' 101), έπειτα από αίτησή
τους και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
6. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφαση του Προέδρου,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικής
Υποστήριξης, δικαιούται κατ’ εξαίρεση να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την
ιδιαίτερη σπουδαιότητα της υπόθεσης. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζονται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου.
Άρθρο 21
Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής
Ανταγωνισµού
1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού συνιστάται Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισµού της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού αποτελείται από τέσσερις Διευθύνσεις, ήτοι, µία Διεύθυνση Νοµικής Τεκµηρίωσης, δύο
Διευθύνσεις Οικονοµικής Τεκµηρίωσης Α’ και Β’ και µία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, καθώς και ένα
αυτοτελές Τµήµα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), όπως το
Τµήµα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3592/2007. Οι Διευθύνσεις και το Τµήµα του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να
µεταβάλλονται από τον Οργανισµό της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισµού.
2. Ο Γενικός Διευθυντής συντονίζει τη λειτουργία των διευθύνσεων και λοιπών οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτόν.
Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης στην οποία προσδιορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να πληροί. Ο Γενικός Διευθυντής
διορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία
µόνο φορά. Η θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να πληρούται
και µε απόσπαση υπαλλήλων ή έµµισθων δικηγόρων, µε τη διαδικασία του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, και
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για χρόνο ίσο
µε τη θητεία του Γενικού Διευθυντή και χωρίς να απαιτείται
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της υπηρεσίας από την
οποία προέρχεται ο αποσπασµένος. Η πρόσληψη δικηγόρου στη
θέση του Γενικού Διευθυντή συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο Γενικός Διευθυντής λαµβάνει τις κάθε
είδους αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές
που προβλέπονται για τους γενικούς διευθυντές των κεντρικών
υπηρεσιών Υπουργείων.
3. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της
Επιτροπής σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής του Γενικού Διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταµένων των τµηµάτων
και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε προεδρικό
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ο
συνολικός αριθµός των θέσεων του προσωπικού ορίζεται στις
διακόσιες, µη συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων των δικηγόρων
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του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης. Η αύξηση του αριθµού των
θέσεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, κατά το πρώτο εδάφιο,
και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις διακόσιες πενήντα.
4. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση προϊσταµένου διεύθυνσης
συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Οι διευθυντές που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή δεν έχουν αποσπασθεί ή µεταταχθεί σε αυτή προς
πλήρωση θέσης διευθυντή λαµβάνουν τις κάθε είδους αποδοχές,
επιδόµατα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές που λαµβάνουν
τα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού όταν επιλέγονται
ως προϊστάµενοι διευθύνσεων. Για τον καθορισµό του µισθολογικού κλιµακίου προσµετράται ο χρόνος προϋπηρεσίας κάθε
προηγούµενης σχετικής απασχόλησης.
5. Επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων µε: α) διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β) µε µετάταξη µόνιµων
ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990
(Α’ 101), γ) µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η µετάταξη και η
απόσπαση διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρµόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 15 του ν. 3335/2005 (Α’ 95), οι δε µετατασσόµενοι
και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα
αντίστοιχου διοριζόµενου - προσλαµβανόµενου. Οι µετατασσόµενοι εντάσσονται, µε την ίδια απόφαση, στο βαθµό της θέσης
όπου µετατάσσονται και, αν η θέση αυτή ανήκει στους ενιαίους
βαθµούς που προβλέπονται από το ν. 3528/2007 (Α' 26), εντάσσονται µε βάση το βαθµό που κατέχουν, διαφορετικά µε βάση το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό
της θέσης. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώµη
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η απόσπαση υπαλλήλου µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, αν οι ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου
υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.
6. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση
των θέσεων αυτών µπορεί να γίνει και µε µετάταξη ή απόσπαση,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη
δηµόσια ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς και εµπειρογνώµονες για ιδιαίτερα θέµατα και προβλήµατα,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιµο. Με απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης
των ειδικών και των εµπειρογνωµόνων.
8. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορούν να απασχολούνται
για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες νέοι
επιστήµονες, των οποίων ο αριθµός δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δέκα, προκειµένου να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία στο
νοµικό ή οικονοµικό τοµέα του ελεύθερου ανταγωνισµού, χωρίς
καµία οικονοµική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα
πρόσωπα αυτά επιλέγονται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής και δεσµεύονται από τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας
που δεσµεύουν το υπόλοιπο προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 41.
9. (α) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, από ένα µέλος της
Επιτροπής που εκλέγεται από την Ολοµέλεια αυτής και ορίζεται
Πρόεδρος, από τον Γενικό Διευθυντή, από τον αρχαιότερο των
Διευθυντών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω-
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νισµού και από δύο αιρετούς εκπροσώπους του προσωπικού µε
βαθµό τουλάχιστον Β’. Οι παραπάνω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ορίζεται
αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή ο προϊστάµενος µιας από
τις διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του προσωπικού
των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισµού συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής που εκτελεί χρέη Προέδρου του Συµβουλίου, δύο µέλη της Επιτροπής, που εκλέγονται
από την Ολοµέλειά της, καθώς και από δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Β’. Οι παραπάνω
ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του ισχύοντος ν. 3528/2007 (Α’ 26)
για τα υπηρεσιακά συµβούλια και το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό
συµβούλιο.
10. Οι θέσεις των προϊσταµένων των διευθύνσεων, τµηµάτων
και γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού µπορεί να
καταλαµβάνονται από προσωπικό της Επιτροπής, από πρόσωπα
που έχουν αποσπασθεί ή µεταταχθεί σε αυτή προς πλήρωση της
θέσης ή από πρόσωπα επί θητεία κατά την παράγραφο 4.
11. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού,
καθώς και οι αποσπασµένοι σε αυτήν υπάλληλοι, λαµβάνουν ειδική πρόσθετη αµοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και καταβάλλεται από τον προϋπολογισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στην περίπτωση που οι
αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν από την υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες αµοιβές, υποχρεούνται να επιλέξουν µε δήλωσή
τους προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής
Ανταγωνισµού που κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την
οποία είναι αποσπασµένοι, την ειδική πρόσθετη αµοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές που
προβλέπονται στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που προσλαµβάνεται κατά την
παράγραφο 6 καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η
πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος. Η
παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α’ 230), όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν.
2145/1993 (Α’ 88), εφαρµόζεται αναλόγως, µε εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, από την ηµέρα ανάληψης των
καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή
άσκησης του λειτουργήµατός τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται για τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
εφόσον είναι δικηγόροι.
Άρθρο 22
Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να κινεί ανά χρονικά
διαστήµατα, τα οποία δεν µπορεί να υπερβαίνουν την τετραετία,
διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής των διατάξεων του νόµου και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συνθηκών προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισµού γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισµένου κύρους και αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δηµοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Άρθρο 23
Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισµού
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρέχει τη γνώµη της για θέµατα

8928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της αρµοδιότητάς της είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα
από αίτηµα που υποβάλλει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή άλλος αρµόδιος Υπουργός.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρέχει τη γνώµη της επί προτάσεων τροποποίησης του παρόντος νόµου ή εισηγείται κατά περίπτωση τροποποιήσεις.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διατυπώνει γνώµη σχετικά µε
σχέδια νόµων και λοιπών κανονιστικών ρυθµίσεων που µπορούν
να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. Η γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού µπορεί να ζητείται από το αρµόδιο κάθε φορά κυβερνητικό όργανο στο οποίο
και διαβιβάζεται. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού διατυπώνει τη γνώµη
της µέσα σε προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη
των σαράντα πέντε ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτή του
θέµατος. Μετά την πάροδο της προθεσµίας των σαράντα πέντε
ηµερών η έλλειψη σχετικής γνώµης δεν εµποδίζει τη συνέχιση
της διαδικασίας. Το άρθρο 38 εφαρµόζεται αναλόγως.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώσει,
κατά την εφαρµογή του άρθρου 11, ότι η έλλειψη συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού οφείλεται, µεταξύ άλλων, και σε νοµοθετικές διατάξεις, γνωµοδοτεί για την κατάργηση ή
τροποποίηση αυτών. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής υποβάλλεται στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και κοινοποιείται στον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 24
Σχέσεις µε ρυθµιστικές αρχές
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνεργάζεται µε τις ρυθµιστικές
ή άλλες αρχές που ασκούν έλεγχο σε συγκεκριµένους τοµείς της
εθνικής οικονοµίας και παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, όταν αυτές είναι κατά νόµο αρµόδιες
για την εφαρµογή, στους ειδικούς αυτούς τοµείς, των άρθρων 1
και 2 του παρόντος και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Επιτροπή
µπορεί να ζητεί τη συνδροµή των αρχών αυτών επί υποθέσεων,
για τις οποίες η ίδια έχει αρµοδιότητα εφαρµογής των εν λόγω
άρθρων στους πιο πάνω ειδικούς τοµείς.
2. Τα οριζόµενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν ανάλογα
και για την εφαρµογή των άρθρων 5 µέχρι και 10 στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, στις οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω ειδικούς τοµείς της εθνικής
οικονοµίας.
Άρθρο 25
Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αν, ύστερα από σχετική έρευνα
που διεξάγεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή
αίτησης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε απόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά,
µπορεί:
α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο µέλλον,
γ) να επιβάλει µέτρα συµπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την
παύση της παράβασης, ανάλογα µε το είδος και τη βαρύτητα
αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται µόνο στην περίπτωση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσµατικά µέτρα συµπεριφοράς είτε όλα τα εξίσου αποτελεσµατικά µέτρα συµπεριφοράς είναι ενδεχοµένως επαχθέστερα από τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα,
δ) να επιβάλει πρόστιµο κατά την παράγραφο 2α στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση
ή που δεν εκπληρώνουν αναληφθείσα από τις ίδιες δέσµευση η
οποία έχει καταστεί υποχρεωτική, σύµφωνα µε απόφαση της Επι-

τροπής Ανταγωνισµού κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 6,
ε) να απειλήσει πρόστιµο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης
της παράβασης,
στ) να επιβάλει το επαπειλούµενο πρόστιµο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο όταν µε απόφασή
της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης ή η
παράλειψη εκπλήρωσης αναληφθείσας από τις επιχειρήσεις ή
ενώσεις επιχειρήσεων δέσµευσης, η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική µε απόφαση κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 6,
2. α) Το πρόστιµο που επαπειλείται ή επιβάλλεται κατά την περίπτωση δ’, ε’και στ’της παραγράφου 1 µπορεί να φτάνει µέχρι
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται µέχρι την έκδοση της απόφασης,
της προηγούµενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Σε περίπτωση οµίλου εταιρειών, για τον υπολογισµό του προστίµου,
λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου. Για
τον καθορισµό του ύψους του προστίµου λαµβάνονται υπόψη η
σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης,
η διάρκεια και το είδος της συµµετοχής στην παράβαση της συγκεκριµένης επιχείρησης, καθώς και το οικονοµικό όφελος που
αποκόµισε. Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του
οικονοµικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση, το
ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό, ακόµα και αν υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.
β) Το πρόστιµο που προβλέπεται στις περιπτώσεις ε’ και
στ’της παραγράφου 1 ανέρχεται µέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης συµµόρφωσης προς την απόφαση και από την ηµεροµηνία που θα ορίσει
η απόφαση.
γ) Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2,
5 µέχρι 10 και 11 παράγραφοι 5 και 6, καθώς και των άρθρων
101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι επί ατοµικών επιχειρήσεων οι επιχειρηµατίες, επί
αστικών και εµπορικών εταιρειών και κοινοπραξιών οι διαχειριστές τους και όλοι οι οµόρρυθµοι εταίροι, ειδικώς δε επί ανωνύµων εταιρειών τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα
αρµόδια για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων πρόσωπα.
Διορισµός άλλου υπευθύνου για την παράβαση των κανόνων
ανταγωνισµού απαγορεύεται και δεν ισχύει. Επί αποφάσεων συλλογικών οργάνων της επιχείρησης που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ευθύνονται µόνον οι υπερψηφίσαντες. Τα παραπάνω
φυσικά πρόσωπα ευθύνονται µε την προσωπική τους περιουσία
εις ολόκληρον µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή
του ποσού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να επιβάλει στα
παραπάνω φυσικά πρόσωπα, µετά από προηγούµενη ακρόασή
τους και αυτοτελές πρόστιµο από διακόσιες χιλιάδες (200.000)
ευρώ έως δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ, εφόσον αποδεδειγµένα συµµετείχαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις, στην
οργάνωση ή την διάπραξη της παράνοµης συµπεριφοράς της
επιχείρησης. Για την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η θέση τους στην επιχείρηση και ο βαθµός συµµετοχής τους στην παράνοµη πράξη.
3. Όταν η παράβαση που διέπραξε η ένωση επιχειρήσεων συνδέεται µε τις δραστηριότητες των µελών της, το πρόστιµο που
επαπειλείται ή επιβάλλεται µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού
δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των
µελών αυτής, της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση
ή, αν αυτή συνεχίζεται µέχρι την έκδοση της απόφασης, της
προηγούµενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Σε περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιµο σε ένωση επιχειρήσεων, λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού κύκλου εργασιών των µελών
της, και η ένωση δεν είναι αξιόχρεη, η ένωση είναι υποχρεωµένη
να ζητήσει εισφορές από τα µέλη της προκειµένου να καλύψει
το ποσό του προστίµου. Εάν δεν πραγµατοποιηθούν οι συνεισφορές αυτές µέσα στην προθεσµία που έχει ορίσει η Επιτροπή
Ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να απαιτήσει
την καταβολή του προστίµου απευθείας από καθεµία από τις επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων ανήκαν στα εµπλεκόµενα
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όργανα λήψης αποφάσεων της ένωσης. Όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει απαιτήσει πληρωµή σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, µπορεί, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την
εξασφάλιση της ολοσχερούς πληρωµής του προστίµου, να απαιτήσει πληρωµή του υπολοίπου από οποιοδήποτε µέλος της ένωσης που είχε ενεργή δράση στην αγορά στην οποία συνέβη η
παράβαση. Ωστόσο, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν απαιτεί πληρωµή βάσει των προηγούµενων εδαφίων από επιχειρήσεις που
αποδεικνύουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη της παράνοµης απόφασης της ένωσης ή ότι δεν την εφάρµοσαν ή ότι αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η Επιτροπή
Ανταγωνισµού να διερευνά την υπόθεση. Η οικονοµική ευθύνη
κάθε επιχείρησης όσον αφορά την καταβολή του προστίµου δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της τρέχουσας ή της προηγούµενης της παράβασης χρήσης.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιµο, σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µε προγενέστερη απόφασή της.
Το πρόστιµο που επιβάλλεται κατά το προηγούµενο εδάφιο µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τρέχουσας ή της
προηγούµενης της παράβασης χρήσης.
5. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι αποκλειστικώς αρµόδια να
λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 ή
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την
αποτροπή άµεσα επικείµενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης
στο δηµόσιο συµφέρον.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να απειλήσει πρόστιµο
µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης προς την απόφασή της και να επιβάλει αυτό µε απόφασή
της που βεβαιώνει τη µη συµµόρφωση. Κατά τον υπολογισµό του
προστίµου συνεκτιµούνται τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση, καθώς και οι επιπτώσεις στη σχετική αγορά από τη µη συµµόρφωση στην απόφαση.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να αποφανθεί το αργότερο µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αφού πρώτα ακουστούν τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Η απόφαση αυτή υπόκειται µόνο σε προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,
3 και 4 του άρθρου 30 εφαρµόζονται αναλόγως. Με τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου δεν θίγεται η αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων προς λήψη ασφαλιστικών µέτρων για την
προστασία ιδιωτικών συµφερόντων.
6. Αν η Επιτροπή Ανταγωνισµού πιθανολογεί, κατά τη διάρκεια
σχετικής έρευνας που διεξάγεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, ή καταγγελίας, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί µε απόφασή της να
αποδέχεται, εκ µέρους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, την ανάληψη δεσµεύσεων προς παύση της
πιθανολογούµενης παράβασης και να καθιστά τις δεσµεύσεις
αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής µπορεί να εκδοθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον κρίνεται ότι δεν συντρέχουν
λόγοι για περαιτέρω δράση αυτής. Η Επιτροπή µπορεί, ύστερα
από αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος ή αυτεπαγγέλτως, να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία όταν υπήρξε ουσιαστική
µεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η απόφαση, ή οι
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν
αναλάβει, ή η απόφαση βασίσθηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων.
Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αποδοχής δεσµεύσεων
εκ µέρους των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και θέµατα σχετικά µε την αναστολή των προθεσµιών
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των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που λαµβάνεται σε Ολοµέλεια.
7. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη γνωστοποίηση
της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται η παράβαση ή η πιθανολόγηση της παράβασης και διατάσσεται η παύση της να
ενηµερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τις
ενέργειες, στις οποίες προέβησαν ή πρόκειται να προβούν για
την παύση της παράβασης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για συµµόρφωση προς δικαστική απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από
προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
8. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που λαµβάνεται
σε Ολοµέλεια, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή µείωσης των προστίµων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συµβάλλουν στη
διερεύνηση οριζόντιων συµπράξεων του άρθρου 1 ή του άρθρου
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(πρόγραµµα επιείκειας). Σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης ή
φυσικού προσώπου στο πρόγραµµα επιείκειας, εφαρµόζονται
αντίστοιχα οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44.
Άρθρο 26
Άρση αρµοδιότητας, αναστολή ή περάτωση
διαδικασίας
1. Η κίνηση διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε
σκοπό την έκδοση απόφασης κατ’ εφαρµογή του Κεφαλαίου ΙΙΙ
του Κανονισµού 1/2003, στερεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
την αρµοδιότητά της να εφαρµόζει τα άρθρα 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν η ίδια και αρχή ανταγωνισµού άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιληφθεί, κατόπιν
καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, υπόθεσης που αφορά συµφωνία
µεταξύ επιχειρήσεων, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή πρακτική επιχείρησης ή επιχειρήσεων, µπορεί ή να απορρίψει την καταγγελία ή να τερµατίσει, για το λόγο αυτόν, τη διαδικασία που
κινήθηκε αυτεπαγγέλτως ή να αναστείλει τη διαδικασία ή να προχωρήσει κανονικά στη συζήτηση της υπόθεσης, εκδίδοντας απόφαση επί της ουσίας.
Άρθρο 27
Δηµοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού
1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ατοµικού χαρακτήρα, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, είναι ειδικά αιτιολογηµένες, δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το ν. 3861/2010 (Α' 112).
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να διατάξει την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων που παρέβη τον παρόντα νόµο
να δηµοσιεύσει την απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 25
σε εφηµερίδα, η οποία κυκλοφορεί σε πανελλαδική ή τοπική κλίµακα, ανάλογα µε την εµβέλεια της αγοράς, στην οποία εκδηλώνεται η παράβαση, τη σοβαρότητα και τα αποτελέσµατα της
τελευταίας. Αν η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ακυρωθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η Επιτροπή υποχρεούται
να δηµοσιεύσει µε έξοδά της την απόφαση του Δικαστηρίου στην
ίδια εφηµερίδα.
Άρθρο 28
Εθνική Αρχή Ανταγωνισµού
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ως Εθνική Αρχή Ανταγωνισµού,
είναι αρµόδια για τη συνεργασία:
α) µε τις αρχές ανταγωνισµού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την παροχή στα εντεταλµένα όργανα αυτής της απαραίτητης συνδροµής για την πραγµατοποίηση των ελέγχων, που
προβλέπονται από διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και
β) µε τις αρχές ανταγωνισµού άλλων χωρών.
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2. Αν επιχείρηση, η οποία έχει την έδρα της ή ασκεί τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, αρνείται να δεχθεί τον έλεγχο που
προβλέπεται από διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισµού και το εξουσιοδοτηµένο από
αυτή όργανο, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό
αίτηµα των εντεταλµένων για τον έλεγχο από την Επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνων, µεριµνά για την εν γένει οµαλή
διεξαγωγή του ελέγχου, ιδιαίτερα µε την παροχή απαραίτητης
συνδροµής, κατά το άρθρο 38.
3. Οι αρχές ανταγωνισµού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται, για
τον παρόντα νόµο, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 29
Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποβάλλει µέχρι την 31η Μαρτίου
κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρµογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα εξέτασης και την επιδίωξη των
στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της και τις εκτιµήσεις της για
την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 30
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπόκεινται σε
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών µέσα σε
προθεσµία εξήντα ηµερών από την κοινοποίησή τους.
2. Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αν όµως υπάρχει αποχρών λόγος, µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε Συµβούλιο µπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή,
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ.
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α’ 97).
Ειδικά, στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης
της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί επιβολής προστίµου, ύστερα
από αίτηση του προσφεύγοντος, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
σε Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να διατάξει την αναστολή µέρους του προστίµου, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 80% αυτού. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή
µέχρι το πιο πάνω ανώτατο µέρος προστίµου, και υπό την επιφύλαξη όσων επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας στη συγκεκριµένη υπόθεση, όταν κρίνεται ότι η άµεση εκτέλεση της
προσβαλλόµενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη
ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της προσφυγής. Αν το δικαστήριο εκτιµά ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιµη, µπορεί να δεχθεί, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή του, την αίτηση αναστολής, ακόµη και
ως προς το σύνολο του προστίµου, ακόµη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης
δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη. Με
την απόφαση, µε την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης
ή άλλο κατάλληλο µέτρο, το Δικαστήριο, ακόµη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτηµα, λαµβάνει και κάθε αναγκαίο µέτρο, για τη
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος όπως: α) την κατάθεση
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µέσα σε τακτή προθεσµία, εγγυητικής επιστολής πληρωτέας σε πρώτη ζήτηση, αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος, για συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό που
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, β) την εγγραφή από την Επιτροπή Ανταγωνισµού προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο του
αιτούντος, για συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε
την ίδια απόφαση, γ) την κατάθεση ορισµένου χρηµατικού ποσού
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Το Δικαστήριο µπορεί, αντί των παραπάνω ή και
συµπληρωµατικά, να διατάξει την τήρηση οποιουδήποτε άλλου

κατάλληλου όρου κρίνει αναγκαίο για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος από την αναστολή. Η χορήγηση αναστολής
αποκλείεται κατά το µέρος που η προσβαλλόµενη πράξη έχει
ήδη εκτελεσθεί.
Η αίτηση αναστολής µπορεί να απορριφθεί, ακόµη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιµης βλάβης
του αιτούντος, αν το δικαστήριο εκτιµά ότι η προσφυγή είναι
προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη. Η αίτηση µπορεί
να απορριφθεί, αν κατά τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος,
των συµφερόντων τρίτων και του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.
3. Δικαίωµα προσφυγής έχουν:
α) οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, κατά των οποίων
εκδόθηκε η απόφαση,
β) εκείνος που υπέβαλε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου,
γ) το Δηµόσιο δια του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
δ) οποιοσδήποτε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον.
4. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά προτεραιότητα, µετά από
κλήτευση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή µόνο µία φορά για αποχρώντα λόγο στην κατά
το δυνατόν πλησιέστερη στην αρχική δικάσιµο, εκτός αν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων προσφυγών.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Δ.Δ..
6. Στις δίκες του παρόντος άρθρου µπορούν να παρεµβαίνουν
και επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που συνέπραξαν, κατά
την έννοια των άρθρων 1 και 2, µε τη διάδικο επιχείρηση ή ένωση
επιχειρήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου,
µεριµνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
του επαγγελµατικού απορρήτου των διαδίκων.
Άρθρο 31
Χορήγηση προσωρινής διαταγής
1. Αν το δικαστήριο πιθανολογεί την αποδοχή αιτήµατος προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης απόφασης της Επιτροπής, καλεί υποχρεωτικά την Επιτροπή, µε τον πλέον πρόσφορο
τρόπο, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες, πριν από τη συζήτηση
της αίτησης, να εκφέρει τις απόψεις της επί του σχετικού αιτήµατος .
2. Αν γίνει δεκτό το σχετικό αίτηµα η αίτηση για τη χορήγηση
αναστολής προσδιορίζεται για συζήτηση το ταχύτερο δυνατόν.
Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση.
Άρθρο 32
Ένδικα µέσα
1. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, επιτρέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
στους διατελέσαντες διαδίκους κατά την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δίκη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δικαιούται σε άσκηση αναιρέσεως και αν
δεν υπήρξε διάδικος κατά τη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η
προσβαλλόµενη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία
ασκήσεως του ενδίκου µέσου είναι τρίµηνη από τη δηµοσίευση
της αποφάσεως.
3. Η αίτηση αναιρέσεως εκδικάζεται κατά προτεραιότητα. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται µόνο µία φορά για αποχρώντα
λόγο στην κατά το δυνατόν πλησιέστερη στην αρχική δικάσιµο,
εκτός εάν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων
αιτήσεων αναιρέσεως.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ.18/1989 (Α' 8) για χο-
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ρήγηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων που προσβάλλονται µε αίτηση ακυρώσεως εφαρµόζονται αναλόγως και
για αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σε περίπτωση άσκησης κατ’ αυτών αναιρέσεως,
σύµφωνα µε το νόµο αυτόν.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αιτήσεως
αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
6. Στις δίκες του παρόντος άρθρου µπορούν να παρεµβαίνουν
και επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που συνέπραξαν, κατά
την έννοια των άρθρων 1 και 2, µε τη διάδικο επιχείρηση ή ένωση
επιχειρήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον.
7. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο
τις αποφάσεις των δικαστηρίων που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου, µεριµνώντας για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων και του επαγγελµατικού απορρήτου των διαδίκων.
Άρθρο 33
Ειδικά Τµήµατα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγκροτούνται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ειδικά τµήµατα για
την εκδίκαση των προσφυγών, παρεµβάσεων, ανακοπών, εφέσεων και αιτήσεων αναθεώρησης που ασκούνται κατά τον παρόντα νόµο και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την ενώπιον αυτών
διαδικασία.
Άρθρο 34
Γενικός Επίτροπος Επικρατείας
1. Η διάταξη του άρθρου 29 περίπτωση η’του Κώδικα Οργανισµού των Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών
(ν.1756/1988, Α' 35) εφαρµόζεται και κατά την εκδίκαση των ενδίκων βοηθηµάτων που ασκεί κατά τον παρόντα νόµο ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας.
2. Ο Γενικός Επίτροπος δεν υποχρεούται σε παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συµβουλίου της
Επικρατείας, κατά την εκδίκαση των ενδίκων βοηθηµάτων που
ασκήθηκαν από αυτόν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Τα ένδικα βοηθήµατα εκδικάζονται και κατά την απουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σαν να ήταν παρών.
3. Ο Γενικός Επίτροπος µπορεί να αναθέτει την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του βάσει του παρόντος νόµου στον Αντεπίτροπο
ή κάθε νόµιµο αναπληρωτή του.
4. Το δικαίωµα του Γενικού Επιτρόπου να ζητήσει την αναίρεση
υπέρ του νόµου κάθε απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, συµφώνα µε το άρθρο 29 περίπτωση η’του ν.1756/1988, είναι ανεξάρτητο από το δικαίωµά του σε άσκηση αναίρεσης κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 32.
Άρθρο 35
Δικαιοδοσία ετέρων δικαστηρίων
1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, έχουν ισχύ δεδικασµένου.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, τα δικαστήρια, πολιτικά και ποινικά, εφαρµόζουν τα άρθρα 1 και 2,
καθώς και τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την κρίση αυτή δεν δεσµεύονται
η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το
Συµβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνουν µε βάση τις διατάξεις
του νόµου αυτού.
3. Τα δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, τα οποία εφαρµόζουν
κατά την παράγραφο 2 τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορούν να ζητούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει σε αυτά πληροφορίες
που κατέχει ή να διατυπώσει τη γνώµη της επί ζητηµάτων που
άπτονται της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Μπορούν, επίσης, να ζητούν από την Επιτροπή Αντα-
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γωνισµού να διατυπώνει τη γνώµη της επί των παραπάνω ζητηµάτων, καθώς και επί ζητηµάτων εφαρµογής των άρθρων 1 και
2 του παρόντος.
4. Οι γραµµατείς των δικαστηρίων οφείλουν να αποστέλλουν,
ατελώς, αντίγραφα των αποφάσεων µε τις οποίες εφαρµόζονται
διατάξεις του παρόντος νόµου και των άρθρων 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπέχοντες, σε περίπτωση παράλειψης, πειθαρχική ευθύνη. Η Επιτροπή
Ανταγωνισµού µεριµνά για την άµεση αποστολή των ανωτέρω
αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Άρθρο 36
Καταγγελίες
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να καταγγέλλει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία ενεργεί
ως δηµόσια αρχή εφαρµογής του παρόντος νόµου, παραβάσεις
των άρθρων 1 και 2, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθορίζονται ο
τύπος, το περιεχόµενο, τα διαδικαστικά αποτελέσµατα, καθώς
και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών της
παραγράφου 1.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να δίδει διαφορετικούς
βαθµούς προτεραιότητας στις καταγγελίες που λαµβάνει, σύµφωνα µε την περίπτωση ιε’της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι
ισχυρισµοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης των άρθρων 1 και 2, καθώς και των
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν
ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη σύµφωνα µε το άρθρο 37.
5. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και κατατάσσονται το συντοµότερο δυνατό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιδ’,
υποπερίπτωση αα’, και στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2
του άρθρου 14 και εξετάζονται από την Επιτροπή κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 ή του άρθρου 37.
6. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά την
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται µε
την παράβαση των άρθρων 1 και 2, καθώς και των άρθρων των
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όσοι δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών ή χρηµατική ποινή από τριακόσια (300) µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ.
Άρθρο 37
Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών
1. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος νόµου τίθενται στο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισµού µε πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, µέσα σε
προθεσµία πέντε µηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εµπίπτει στις αρµοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής
ή δικαστικής αρχής η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα στην παραπάνω προθεσµία.
2. Προφανώς αβάσιµες καταγγελίες για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται µόνο στην Επιτροπή Ανταγωνισµού και όχι και σε αρχή
ανταγωνισµού άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης, τίθενται στο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
µε πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ύστερα
από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, µέσα σε
προθεσµία εννέα µηνών από την υποβολή τους.
3. Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
κοινοποιεί στον καταγγέλλοντα τις παραπάνω πράξεις, κατά των
οποίων αυτός έχει δικαίωµα προσφυγής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στο τέλος του έτους, ο Πρόεδρος ενηµερώνει την
Ολοµέλεια για τον αριθµό και τη φύση των υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο κατά το έτος αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 38
Παροχή πληροφοριών
1. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού, µπορεί να ζητά µε έγγραφο
πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι οποίες θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που
τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί
να είναι βραχύτερη των πέντε ηµερών για τις πληροφορίες που
αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων ή αποφάσεις βάσει
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 ή υποθέσεις συγκεντρώσεων
και των δέκα ηµερών για τις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι
κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους
οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άµεση,
πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.
Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή των πληροφοριών τα υπεύθυνα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 και οι
αρµόδιοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.
Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα
που δεν εξετάζονται σε ποινικές δίκες, εφόσον τηρήσουν την
υποχρέωση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Με τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο δε θίγονται οι διατάξεις περί
τραπεζικού απορρήτου.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τους
εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, µε την
επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 44, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού:
α) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλει πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ µε ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών,
όπως αυτός υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 στο καθένα
από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση,
β) όταν πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αναφέρεται αρµοδίως,
προκειµένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 39
Διεξαγωγή ερευνών
1. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων 1, 2 και 5

µέχρι 10 και για την εφαρµογή του άρθρου 11, καθώς και για τη
διαπίστωση παραβάσεων των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εντεταλµένοι
υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έχουν την αρµοδιότητα ιδίως:
α) να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία
και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων,
καθώς και την ηλεκτρονική εµπορική αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και
γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς
και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε
και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους,
β) να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και
άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης
και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτελούν επαγγελµατικές
πληροφορίες,
γ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα
κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση
αρχές, που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών,
δ) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους
και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
ε) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, βιβλία
ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο
µέτρο των αναγκών αυτού,
στ) να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηµατιών,
διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά
εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και
του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται µε την επιχείρηση και το
αντικείµενο του ελέγχου,
ζ) να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωµοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που
σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να
καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α’ µέχρι ζ’, οι υπάλληλοι Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγµατος για
το άσυλο της κατοικίας.
2. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού και περιέχει
το αντικείµενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεµπόδισης
ή δυσχέρανσης αυτής ή άρνησης εµφάνισης των αιτούµενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης αντιγράφων
ή αποσπασµάτων τους.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτηµένος από
αυτόν Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
µπορούν να ζητούν, εγγράφως, τη συνδροµή των δηµόσιων
αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α’ µέχρι ζ’ της παραγράφου 2.
4. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν, συντάσσεται
από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρήσεις και τις ενώσεις επιχειρήσεων.
5. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στο
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άρθρο 44, επιβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρόστιµο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ
µε ανώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των
παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα
αιτούµενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν
αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους. Κατά την επιµέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην
έκβαση της έρευνας.
6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε
τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισµού ή των εντεταλµένων οργάνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν
να ζητούν τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης
αρµόδιας αρχής. Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.
Άρθρο 40
Έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας ή σε
τύπους συµφωνιών
1. Όταν η διαµόρφωση των τιµών ή άλλες περιστάσεις δηµιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να διεξαγάγει
έρευνα σε συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας ή σε συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους, εφόσον υπάγονται στην αρµοδιότητά της.
2. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
µπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή των άρθρων 1
και 2, καθώς επίσης και να διενεργήσει κάθε αναγκαίο προς
τούτο έλεγχο. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί ιδίως να ζητήσει
από τις παραπάνω επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να της
καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε συµφωνία, απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να δηµοσιεύσει έκθεση
για το αποτέλεσµα της έρευνάς της σε συγκεκριµένους κλάδους
της οικονοµίας ή συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους και να ζητήσει από τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφασίζει σε Ολοµέλεια. Για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 38, 39
και 41.
Άρθρο 41
Υποχρέωση εχεµύθειας
1. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µόνο για το σκοπό που επιδιώκεται µε την αίτηση παροχής πληροφοριών, τον έλεγχο ή την ακρόαση.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, οι υπάλληλοι της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι
υπάλληλοι των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, στους οποίους παρέχεται
εντολή κατά τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 39 και οι
οποίοι λαµβάνουν, µε αφορµή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων
φυσικών ή νοµικών προσώπων που δεν έχουν σχέση µε την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να τηρούν για τα
στοιχεία αυτά εχεµύθεια.
3. Τα απόρρητα στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποτελούν µέρος του διοικητικού φακέλου. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 2 υποχρεούνται να τηρούν
εχεµύθεια, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2
του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για τα στοιχεία που αναφέρονται στο
προηγούµενο εδάφιο. Οι προϋποθέσεις, η έκταση, οι εξαιρέσεις,
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ο χρόνος και η διαδικασία πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο των
επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού διαδικασία, και των
φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υπέβαλαν καταγγελία, η διαδικασία χρήσης και δηµοσιοποίησης των προαναφερόµενων
απόρρητων στοιχείων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί του δικαιώµατος πρόσβασης
στα έγγραφα, από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα απόρρητα στοιχεία της παραγράφου αυτής αποτελούν µέρος του φακέλου, ο οποίος υποβάλλεται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, διατηρώντας τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Προς
το σκοπό αυτόν τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται σε ξεχωριστό τµήµα του διοικητικού φακέλου, το οποίο φέρει την ένδειξη
«απόρρητα στοιχεία». Αρµόδιος υπάλληλος του δικαστηρίου διασφαλίζει ότι τα µέρη δε θα έχουν πρόσβαση στα απόρρητα για
αυτούς τµήµατα του φακέλου, εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί αναγκαία για την προάσπιση υπέρτερου συµφέροντός τους, και τους
παρασχεθεί σχετική άδεια, κατά το αναγκαίο µέτρο, κατόπιν αιτήσεώς τους, από το δικάζον δικαστήριο.
4. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στις προηγούµενες παραγράφους:
α) επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ,
β) ασκείται πειθαρχική δίωξη για την παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.
5. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισµού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους επιβάλλεται η ποινή
του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και χρηµατική
ποινή από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µε ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και µε την ίδια απόφαση εκπίπτουν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
6. Με τις ποινές της παραγράφου 5 τιµωρείται και κάθε πρόσωπο, στο οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναθέτει την εκπόνηση µελέτης για λογαριασµό της, ή συµµετέχει σε οµάδα έργου
την οποία έχει συστήσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, εφόσον στη
σχετική σύµβαση έχει περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεµύθειας κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και οι δικηγόροι οι
οποίοι συµµετέχουν στο Νοµικό Γραφείο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις των παραγράγων
1 µέχρι 3. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και για τους
προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης µελέτης, εφόσον έλαβαν γνώση της παραπάνω ρήτρας εχεµύθειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Άρθρο 42
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων
1. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου που παρέχουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την αρµοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις υπόκεινται σε πενταετή προθεσµία παραγραφής.
2. Η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα διάπραξης της παράβασης. Ωστόσο, αν µια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ’ εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα
παύσης της παράβασης.
3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της αρχής ανταγωνισµού κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αφορά στη διερεύνηση ή σε
διαδικασίες κατά της συγκεκριµένης παράβασης. Η διακοπή της
παραγραφής ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε µια τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που
µετείχε στην παράβαση. Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως οι εξής:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή άλλης
κατά τα παραπάνω αρχής ανταγωνισµού για την παροχή πληρο-
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φοριών,
β) οι γραπτές εντολές διεξαγωγής ελέγχου που χορηγεί στους
υπαλλήλους της η Επιτροπή Ανταγωνισµού ή άλλη κατά τα παραπάνω αρχή ανταγωνισµού,
γ) η κίνηση διαδικασίας από άλλη κατά τα παραπάνω αρχή
ανταγωνισµού,
δ) η κλήρωση υπόθεσης σε Εισηγητή και
ε) η κοινοποίηση έκθεσης αιτιάσεων ή εισήγησης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή άλλη κατά τα παραπάνω αρχή ανταγωνισµού.
4. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις
και ενώσεις επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην παράβαση.
5. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή.
Ωστόσο, η παραγραφή συµπληρώνεται το αργότερο την ηµέρα
παρέλευσης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθεσµίας
παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν έχει επιβάλει πρόστιµο. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο αναστολής της
παραγραφής κατά την παράγραφο 6.
6. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων αναστέλλεται για όσο καιρό σχετική µε την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού αποτελεί αντικείµενο
διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων.
7. Η αναστολή της παραγράφου 6 ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην παράβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 43
Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβάσεων
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν διαπιστώσει παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1, 2, και 5 µέχρι 10, ή υποχρεώσεων που
έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11, προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις προς την αρµόδια εισαγγελική
αρχή, το αργότερο µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την έκδοση της οικείας απόφασής της.
Άρθρο 44
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος συνάπτει συµφωνία, λαµβάνει απόφαση ή εφαρµόζει εναρµονισµένη πρακτική κατά παράβαση του άρθρου 1 ή του
άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με
την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, µε τις ιδιότητες της περίπτωσης
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25, ενεργεί κατά παράβαση των άρθρων 5 µέχρι 10 ή δεν εφαρµόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11. Αν η
πράξη του πρώτου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις που είναι µεταξύ τους πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή από
εκατό χιλιάδες (100.000) µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ.
2. Όποιος προβαίνει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην
αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος ή του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000)
µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
3. Αν µια επιχείρηση υπαχθεί στο πρόγραµµα επιείκειας κατά
την παράγραφο 8 του άρθρου 25 και εν συνεχεία απαλλαγεί πλήρως από την επιβολή προστίµου, τότε οι υπαίτιοι ή συµµέτοχοι
των πράξεων της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από κάθε
ποινή. Η υπαγωγή στο πρόγραµµα επιείκειας, συνεπεία της
οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο κατά την παράγραφο 8
του άρθρου 25, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατ’ άρθρο
84 Π.Κ. και στους δράστες των πράξεων αυτών επιβάλλεται
ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ..

4. Ο υπαίτιος ή οι συµµέτοχοι σε πράξη των παραγράφων 1
και 2 µένουν ατιµώρητοι, αν µε δική τους θέληση και πριν εξετασθούν οπωσδήποτε για την πράξη τους, την αναγγείλουν στον
εισαγγελέα πληµµελειοδικών, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού ή σε
οποιαδήποτε άλλη αρµόδια αρχή, προσκοµίζοντας συγχρόνως
αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ουσιώδης συµβολή των πιο πάνω προσώπων στην αποκάλυψη της συµµετοχής
στις πράξεις αυτές, µε την προσκόµιση στοιχείων στις αρχές, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση κατ’άρθρο 84 Π.Κ. και επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 Π.Κ..
5. Αν η πράξη των παραγράφων 1 και 2 ερευνάται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή οποιαδήποτε άλλη αρµόδια ρυθµιστική
αρχή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική εξέταση, αναβάλλει µε πράξη του
κάθε περαιτέρω ενέργεια µέχρι την έκδοση απόφασης από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέως Εφετών. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ο χρονικός
περιορισµός της αναστολής του άρθρου 113 παρ. 3 εδάφιο α’
Π.Κ..
6. Στις δίκες στις οποίες αφορούν οι παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 µπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον κάθε
πρόσωπο, το οποίο θίγεται άµεσα από τις πράξεις αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΗ
Άρθρο 45
Τέλη
1. Οι γνωστοποιήσεις του άρθρου 6 και οι αιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 συνοδεύονται, µε ποινή το απαράδεκτο
αυτών, από γραµµάτιο καταβολής παραβόλου. Το ποσό του παραβόλου ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ για
την γνωστοποίηση του άρθρου 6 και για τις αιτήσεις των παραγράφων 9 και 3 των άρθρων 8 και 9, αντιστοίχως.
2. Η προσφυγή, η αίτηση αναίρεσης, η ανακοπή, η αίτηση αναθεώρησης και η παρέµβαση, που ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και
η αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνοδεύονται, µε ποινή το απαράδεκτο αυτών, από γραµµάτιο καταβολής παραβόλου πεντακοσίων ευρώ. Ως προς την
απόδοση του παραβόλου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 9, 10 και
11 του άρθρου 277 του Κ.Δ.Δ. και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του π.δ 18/1989. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται το Δηµόσιο.
3. Τα υπέρ του Δηµοσίου τέλη χαρτοσήµου στα δικόγραφα και
τα προσαγόµενα έγγραφα, καθώς και τα υπέρ του Ταµείου Συντάξεων Νοµικών, του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων και του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών τέλη, για
την εγγραφή στο πινάκιο, την παράσταση δικηγόρου, την κατάθεση δικογράφων ή υποµνηµάτων και την εν γένει συζήτηση των
υποθέσεων ορίζονται για τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισµού ίσα προς τα της διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
4. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων απολαύει ατέλειας, ως εάν είναι αυτό το
Δηµόσιο, για κάθε ένδικο βοήθηµα που ασκείται από αυτόν, κατά
τον παρόντα νόµο, καθώς και την επ’ αυτού, εν γένει, διαδικασία.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Έκταση εφαρµογής του νόµου
Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε όλους τους περιορισµούς του
ανταγωνισµού, που επενεργούν ή µπορούν να επενεργήσουν στη
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χώρα, έστω και αν αυτοί οφείλονται σε συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρµονισµένη
πρακτική µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται ή λαµβάνονται έξω από αυτή ή σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων,
που δεν έχουν εγκατάσταση σε αυτή. Το ίδιο ισχύει και για την
καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης που εκδηλώνεται στη χώρα.
Άρθρο 47
Δηµοσίευση αποφάσεων
Οι κοινές αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών και οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε κανονιστικό περιεχόµενο, καθώς και οι αποφάσεις και
γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το ν. 3861/2010 (Α' 112).
Άρθρο 48
Εφαρµογή διατάξεων περί κλητεύσεων και επιδόσεων
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, για όλες τις
κλητεύσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, καθώς και για όλες τις επιδόσεις
αποφάσεων και εισηγήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί επιδόσεων των άρθρων 47 µέχρι 57 του Κ.Δ.Δ..
2. Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής της συζήτησης για
άλλη µέρα και ώρα, η γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας της µετά
την αναβολή ή τη διακοπή συζήτησης στους διαδίκους που δεν
παρίστανται, µπορεί να γίνεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο.
3. Η επίδοση των υπολοίπων εγγράφων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι επιστολές συλλογής στοιχείων του άρθρου
38, µπορεί να γίνεται µε συστηµένη επιστολή.
Άρθρο 49
Είσπραξη προστίµων
Τα πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα και εισπράττονται
κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων από την εκάστοτε αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία
οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Επιτροπή Ανταγωνισµού περί
της είσπραξης ή µη του κάθε προστίµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη θέση σε ισχύ του συστήµατος µοριοδότησης που
προβλέπεται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου
14 και µέσα σε προθεσµία εννέα µηνών, η Επιτροπή προχωρά
στην κατάταξη των υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιόν της.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µέσα σε
προθεσµία δώδεκα µηνών η Επιτροπή προβαίνει σε εκκαθάριση
των υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιόν της και υπάγονται στη
διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37.
3. Τα υπηρετούντα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τα
οποία είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, παραµένουν στη θέση τους µέχρι τη λήξη της θητείας τους. Τα λοιπά
µέλη παραµένουν στη θέση τους µέχρι το διορισµό Αντιπροέδρου και νέων µελών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
οπότε και λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους. Τα εν λόγω µέλη µπορούν να επιλεγούν εκ νέου, χωρίς η τρέχουσα θητεία τους να
λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12. Η Επιτροπή µε την υφιστάµενη σύνθεσή της συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της µέχρι το διορισµό
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κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου του Αντιπροέδρου και
των νέων µελών, οι δε Εισηγητές εξακολουθούν να διατηρούν το
δικαίωµα ψήφου.
4. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διατίθεται ως έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού ποσοστό ως 80% του συσσωρευµένου πλεονάσµατος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε
τον ισολογισµό της τελευταίας πριν την ψήφιση του παρόντος
νόµου χρήσης.
5. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) Εισάγονται προς συζήτηση χωρίς να απαιτείται η σύνταξη
νέας εισήγησης, οι εκκρεµείς ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού υποθέσεις για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιµος και κοινοποιηθεί η εισήγηση στα µέρη.
β) Οι προθεσµίες για την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 8
δεν καταλαµβάνουν τις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή.
6. Η παραγραφή του άρθρου 42 καταλαµβάνει και τις παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου και δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήµατος έρευνας του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
7. Οι αποσπασµένοι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού
υπάλληλοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, παραµένουν στη θέση τους µέχρι τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατά την κρίση της Ολοµέλειας δεν συντρέξει στο πρόσωπό
τους λόγος διακοπής της απόσπασης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
ύστερα από αίτησή τους και γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορούν να µεταταχθούν µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, σε,
αντίστοιχες µε τα προσόντα τους, κενές οργανικές θέσεις στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την εξέλιξη τυχόν εκκρεµουσών
διαδικασιών επί αιτήσεων µετάταξης που έχουν υποβληθεί κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3784/2009
και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου.
8. Μέχρι τον ορισµό προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικής
Υποστήριξης κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος,
χρέη προϊσταµένου εξακολουθεί να ασκεί ο Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
9. Μέχρι τη σύνταξη και θέση σε εφαρµογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του παρόντος, Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής, η
εκµίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των άµεσων συµπληρωµατικών αναγκών στέγασης της Επιτροπής, πραγµατοποιείται κατά
τα οριζόµενα στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α’76) «περί µισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση Δηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται ο ν.
703/1977 (Α' 278), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου.
Άρθρο 52
Ρύθµιση θεµάτων Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
1. Το άρθρο 2 του ν. 3728/2008 (Α' 258) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 2
Αποστολή
Αποστολή της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς είναι η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών και ιδίως η µελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαµόρφωσης τιµών των προϊόντων και
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υπηρεσιών, η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και
τιµοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων
και υπηρεσιών, η ανάπτυξη του εµπορίου, η άρση περιορισµών
και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και η παρακολούθηση των συνθηκών ανταγωνισµού που
επικρατούν στην αγορά. Για την εκπλήρωση της αποστολής της,
η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς µπορεί να συνεργάζεται µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού και µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και
αρχές.»
2. Το άρθρο 7 του ν. 3728/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διάρθρωση
1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα, β) Διεύθυνση Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας, γ) Διεύθυνση Ελέγχων,
δ) Διεύθυνση Έρευνας Τιµών και Κόστους, ε) Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιµών και Τιµοληψιών, στ) Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης. Η έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς
Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης διαπιστώνεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Mε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων
της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σε Τµήµατα και οι επί µέρους
αρµοδιότητες αυτών. Με το ίδιο διάταγµα µπορούν να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και οι αρµοδιότητες αυτών
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α' 107) και να δηµιουργούνται οργανικές αποκεντρωµένες µονάδες, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τµήµατος, οι οποίες ασκούν τις αρµοδιότητες της
Υπηρεσίας Εποπτείας, µε διοικητική υπαγωγή στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και η καθ’ ύλην αρµοδιότητα των πιο
πάνω αποκεντρωµένων µονάδων.
3. Η στελέχωση των αποκεντρωµένων υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος νόµου. Η µετάθεση, µετακίνηση, απόσπαση ή µετάταξη
των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τις αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες και αντίστροφα διενεργείται µόνο
κατόπιν αίτησής τους.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3728/2008 (Α' 258) προστίθεται περίπτωση δ’ως εξής:
«δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στελεχώνεται από δικηγόρους µε έµµισθη εντολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύνανται να µετατάσσονται ή να αποσπώνται
δικηγόροι µε έµµισθη εντολή από το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, καθώς και από
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο ν.
1892/1990, έπειτα από αίτηµα των ενδιαφερόµενων και κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του
ιδίου ως άνω νόµου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόσπαση στις περιπτώσεις α’, β’ και δ’ είναι τριετής.»
5. Η ενδικοφανής προσφυγή που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3668/2008 (Α' 115) κατά της απόφασης επιβολής
διοικητικού προστίµου που επιβάλλεται βάσει των άρθρων 1 και
2 του πιο πάνω νόµου, για παραβάσεις που διαπιστώνονται στην
Περιφέρεια Αττικής (πρώην Περιφέρεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά), ασκείται ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη.
6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3668/ 2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο Περιφερειάρχης αποφαίνεται επί της προσφυγής µε έγ-

γραφη πράξη του, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της προσφυγής.
3. Η παραπάνω πράξη του Περιφερειάρχη υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός
προθεσµίας εξήντα ηµερών από την κοινοποίησή της.»
7. H ένσταση που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
9 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α' 145) κατά των αποφάσεων
µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις της ίδιας παραγράφου, για παραβάσεις που τελούνται στην Περιφέρεια Αττικής
(πρώην Περιφέρεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΑθηνώνΠειραιά), ασκείται ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη.
8. Στο αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς µεταφέρεται η τήρηση και διαχείριση
του Μητρώου Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα που προβλέπεται από το άρθρο 13 του ν. 3668/2008 (Α' 115) και η παρακολούθηση των προστίµων που επιβάλλονται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του άρθρου 9 του ίδιου νόµου.
9. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 24 του
ν. 2941/2001 (Α' 201) «Πωλήσεις κάτω του κόστους», ανατίθεται
στη Διεύθυνση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς. Από
την έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισµού παύει να είναι αρµόδια για την έκδοση της εισήγησης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του πιο πάνω άρθρου και η
αρµοδιότητα αυτή περιέρχεται στο παραπάνω Αυτοτελές Γραφείο. Το Τµήµα Μητρώου που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ιδίου άρθρου καταργείται.
10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3, η παράγραφος 1 του άρθρου
12 και το άρθρο 20 του ν. 3728/2008. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 9, 10 και 11 του
ν. 3728/2008.
Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3059/2002 «Σύσταση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (Α’ 241)»
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που ιδρύθηκε
µε το ν. 3059/2002 (Α’ 241), µετονοµάζεται σε «Παρατηρητήριο
για την Ψηφιακή Ελλάδα». Όπου στις διατάξεις του ν. 3059/2002
ή άλλου νοµοθετήµατος αναφέρεται η επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» νοείται η επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέµατα που σχετίζονται µε την πρόοδο της Ελλάδας σε θέµατα κοινωνίας της
πληροφορίας και ψηφιακής σύγκλισης στους τοµείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και
σε άλλους τοµείς, η εξέλιξη των οποίων διέπεται από τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η διάχυση
βέλτιστων πρακτικών και η συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς
και έργα, που σχετίζονται µε τους παραπάνω τοµείς, καθώς και
η κατάρτιση σχετικών µελετών και προτάσεων προς την πολιτεία
και κάθε άλλο ενδιαφερόµενο. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο συνεργάζεται µε τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων
«Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των
επιχειρησιακών προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που προβλέπονται από το ν. 3614/2007
(Α’ 267), καθώς και µε άλλους φορείς µε ανάλογους σκοπούς και
επίσης συµµετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τον πιο πάνω σκοπό το Ελληνικό Παρατηρητήριο για
την Ψηφιακή Ελλάδα προβαίνει:
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α. Σε συστηµατική έρευνα των εξελίξεων και προοπτικών της
κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης, άλλων σηµαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τοµείς στην Ελλάδα, σε τακτική απογραφή, συγκριτική ανάλυση, µελέτη και δηµοσιοποίηση των
σχετικών στατιστικών στοιχείων, τάσεων και δεικτών.
β. Σε επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη υπουργείων, αρχών, οργανισµών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός καθορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
«Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση
ανωτάτου ορίου απολαβών στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α’ 65), καθώς και άλλων φορέων σε θέµατα
που αφορούν τις εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας, στην
ψηφιακή σύγκλιση και σε άλλες σηµαντικές εθνικές στρατηγικές,
η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
γ. Στη δηµιουργία σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή βιβλιοθήκης, καθώς και στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη τράπεζας πληροφοριών µε βάσεις δεδοµένων για τις δράσεις και τα έργα,
ιδιαίτερα αυτών που συγχρηµατοδοτούνται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες,
τις εξελίξεις στο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη νοµολογία
και τη βιβλιογραφία, τους φορείς, τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς και τους παράγοντες, που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και την ψηφιακή σύγκλιση στην Ελλάδα, καθώς και
άλλες σηµαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων
βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
δ. Στη µεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας αιχµής, στη διάδοση
βέλτιστων µεθόδων και πρακτικών, στην υποβοήθηση ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης µεταξύ φορέων
από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέµατα και πολιτικές σχετικά µε την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιακή σύγκλιση
και άλλες σηµαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των
οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ε. Στην καταγραφή και περιοδική επισκόπηση των αποτελεσµάτων των δράσεων και της ευαισθητοποίησης σε θέµατα που
σχετίζονται µε την πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας,
την ψηφιακή σύγκλιση, καθώς και άλλες σηµαντικές εθνικές
στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες
πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην έκδοση
εντύπων και άλλων συναφών µέσων προβολής και ενηµέρωσης
του κοινού στο πλαίσιο των σκοπών του.
στ. Στη διοργάνωση και συµµετοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες,
άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις
µε αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς του. Επίσης, µπορεί
να αναθέτει σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, τη διενέργεια περιοδικών ερευνών και µελετών, τη διεξαγωγή προγραµµάτων διάχυσης των δράσεων και ενηµέρωσης σε θέµατα της κοινωνίας
της πληροφορίας, της ψηφιακής σύγκλισης και άλλων σηµαντικών εθνικών στρατηγικών, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε
τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
καθώς και την έκδοση ετήσιων και περιοδικών οδηγών.
ζ. Στην εκπόνηση µελετών και ερευνών που αφορούν την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική και άλλες σηµαντικές εθνικές στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες
πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και την υποβολή προτάσεων περαιτέρω βελτιώσεων.
η. Στην παρακολούθηση της υλοποίησης µελετών και ερευνών
ή και της διαχείρισης δράσεων και έργων του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των λοιπών επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Δηµόσιου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από
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εθνικούς πόρους, και διεθνών προγραµµάτων, ή και έργων που
εκτελούνται µε αυτοχρηµατοδότηση ή και άλλων ευρωπαϊκών και
διεθνών προγραµµάτων, όταν τα έργα και προγράµµατα αυτά
αφορούν σε θέµατα κοινωνίας της πληροφορίας, ψηφιακής σύγκλισης στους τοµείς των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε άλλες σηµαντικές εθνικές
στρατηγικές, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται σε τεχνολογίες
πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»
4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του οργάνου αυτού. Ως γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος
του Παρατηρητηρίου ή του Δηµόσιου ή και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1256/1982.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.
3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, προσλαµβάνει Γενικό Διευθυντή µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία µπορεί να
ανανεώνεται, µόνο ύστερα από αντικειµενική αξιολόγηση της
απόδοσής του.»
6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (Α' 28), οι οποίες µπορεί
να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειµενική αξιολόγηση της απόδοσής τους και µόνο σε περιπτώσεις ειδικών από τη φύση και το
είδος της εργασίας τους κατηγοριών προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισµού του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που κυρώθηκε µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’169), όπως
διευθυντικά στελέχη, προσωπικό που προσλαµβάνεται στο πλαίσιο συγκεκριµένου ερευνητικού ή οιουδήποτε επιδοτούµενου ή
χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσωπικό που προσλαµβάνεται για την πραγµατοποίηση έργου σχετικού µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς.»
7. Στο άρθρο 2 του ν. 3059/2002 προστίθεται παράγραφος 11,
ως εξής:
«11. Η χρονική διάρκεια των συµβάσεων του προσωπικού, οι
οποίες έχουν συναφθεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 8 του παρόντος και των άρθρων 4 και 5 του
Εσωτερικού Κανονισµού του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», που
κυρώθηκε µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’169) και οι οποίες λήγουν µέχρι την 30.4.2011,
παρατείνεται για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3059/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πόροι του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα είναι
επιχορηγήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ,
από τα Τοµεακά, Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράµµατα και
από Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του
ΕΣΠΑ, από προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράµµατα, από ετήσια επιχορήγηση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες, από
την εκµετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόµιµη
πηγή.»
Άρθρο 54
Παράταση προθεσµίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων
Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011 των
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επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, υποβάλλονται, ειδικά
για την πρώτη εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2011, και το µήνα
Μάιο, πέραν του µηνός Απριλίου που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ιδίου νόµου.
'Αρθρο 55
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόµεθα στη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών».
Η Διάσκεψη των Προέδρων στις 8/4/2011 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής και στην
αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου
ως µία ενότητα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους ένα
κείµενο µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µία προσθήκη άρθρου.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στηρίζονται κυρίως στις παρατηρήσεις του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Η προσθήκη,
για την οποία θα δώσω ορισµένες εξηγήσεις, νοµίζω ότι πρέπει
να γίνει δεκτή, µόνο εφόσον συµφωνήσουν, να γίνει η σχετική
συζήτηση, όλες οι πτέρυγες της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή όλα τα υπόλοιπα είναι στη ροή της συ-

ζήτησής µας, άρα το νέο στοιχείο είναι η προσθήκη του άρθρου,
θα µου επιτρέψετε να δώσω µερικές εξηγήσεις γι’ αυτό.
Με το ν. 3860 στις αρχές του περασµένου θέρους, δηµιουργήθηκε ένας νέος θεσµός, ο θεσµός του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Ενάντια στη Θυµατοποίηση και την Εγκληµατικότητα των Ανηλίκων µε κύρια αποστολή του, µεταξύ άλλων,
τη συγκρότηση ενός δικτύου προστασίας των παιδιών που είναι
σε κίνδυνο. Το ΚΕΣΑΘΕΑ άρχισε να οργανώνει αυτήν τη δικτύωση πανελλαδικά, αλλά ταυτόχρονα προέκυψαν ανάγκες
έκτακτες και επείγουσες, γι’ αυτό επιθυµούµε την προσθήκη
αυτού του άρθρου, προκειµένου να παρασχεθούν οι αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της ανάλογης υπουργικής
απόφασης.
Είναι εξαιρετικά επείγον, παραδείγµατος χάριν, να λειτουργήσει στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µια εθνική γραµµή προστασίας του παιδιού για τη ψυχική και κοινωνική του στήριξη. Δέχεται καταγγελίες, δίνει πληροφορίες
συµβουλευτικές, παραπέµπει στους αρµόδιους οργανισµούς,
υπηρεσίες ή φορείς για να τα συνδράµουν κ.ο.κ..
Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία µε
το ΚΕΣΑΘΕΑ θα τηρείται εθνικό µητρώο παιδικής προστασίας,
όπου θα καταγράφονται τα συµβάντα, τα αιτήµατα για κοινωνική
φροντίδα και αλληλεγγύη, οι εισαγγελικές παραγγελίες ή τα πορίσµατα από κακοποιήσεις παιδιών κ.ο.κ..
Επίσης, ζητείται η εξουσιοδότηση µε τη συγκεκριµένη διάταξη
για να γίνουν οµάδες προστασίας ανηλίκων στους πρωτοβάθµιους οργανισµούς αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε το ΚΕΣΑΘΕΑ,
οµάδες προστασίας ανηλίκων που θα απαρτίζονται από τους κοινωνικούς λειτουργούς του οικείου ΟΤΑ.
Ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης το έχω δώσει ήδη
στους συναδέλφους εισηγητές και αν άλλοι συνάδελφοι το θέλουν, θα το έχουν, ώστε να γνωρίζουν και ποια είναι η ρύθµιση
που θα ακολουθήσει τη σχετική εξουσιοδότηση. Εάν, κύριε Πρόεδρε, συµφωνήσουν τα κόµµατα και µου απαντήσουν κάποια
στιγµή κατά την πρόοδο της συζήτησης, τότε θα ήθελα να προστεθεί και αυτό το άρθρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Καστανίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τασούλας µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, γνωστοποιεί ότι κατά τη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη
των Υπουργών», Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ορίζεται ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.
Επίσης, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ µε επιστολή
του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής
γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής ότι ειδικός αγορητής
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα είναι ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης γνωστοποιεί στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ότι αναφορικά µε
τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για την
ποινική ευθύνη των Υπουργών» ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
γνωστοποιεί ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Μουλόπουλος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Θοδωρής Δρίτσας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµεθα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Λάµπρος Μίχος.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εξαρχής πρέπει να δηλώσω ότι αποδεχόµαστε την προσθήκη που προ ολίγου ανέπτυξε
ο κύριος Υπουργός και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που διένειµε
προηγουµένως στο Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πίσω από τα κείµενα και τις αγορεύσεις –δανείζοµαι µία φράση του Αριστόβουλου Μάνεση- βρίσκεται η φλέγουσα κοινωνική και πολιτική προβληµατική,
προβληµατική για το εάν το πολιτικό σύστηµα, που εξέθρεψε τη
σηµερινή πολυεπίπεδη κρίση και την κρίση αξιοπιστίας του, έχει
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί µε επάρκεια στις σύγχρονες ανάγκες, να δαµάσει δηλαδή µια ανεπανάληπτη κρίση εµπιστοσύνης
και να τιθασεύσει τη µανία εκδικητικότητας της κοινής γνώµης,
µια εκδικητικότητα που εδράζεται αναµφισβήτητα πρώτα απ’ όλα
στην κατάρρευση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην τιµιότητα
προσώπων που άσκησαν εξουσία όλα αυτά τα χρόνια και επίσης,
στη διάχυτη δυσπιστία για ύπαρξη αληθινής βούλησης να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες σ’ όσους εµπλέκονται σε υποθέσεις
διαφθοράς, σπατάλης ή κατάχρησης δηµοσίου χρήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρωταρχικός σκοπός και στόχος του δικαίου είναι η τήρηση των αρχών της νοµιµότητας και
του κράτους δικαίου. Η υλοποίηση όµως της πολιτικής από τους
πολιτικούς κατά την τρέχουσα αντίληψη της κοινής γνώµης δεν
γίνεται πάντοτε µε την τήρηση των πιο πάνω αρχών.
Συχνά µάλιστα παρατηρείται η πολιτική εξουσία και οι πολιτικοί
εξουσιαστές να δρουν, να λειτουργούν και να πολιτεύονται χωρίς
την τήρηση θεσµοθετηµένων από τους ίδιους µάλιστα κανόνων
δικαίου, µέσω της νοµοθετικής τους εξουσίας, συχνά δε και ευθέως αντίθετα προς αυτούς τους κανόνες που οι ίδιοι θέσπισαν.
Κρατώ µια φράση του Νίκου Αλιβιζάτου που λέει ότι «το Σύ-

8941

νταγµα δεν είναι ένα αναγκαίο κακό. Είναι ένα σύνολο δεσµευτικών κανόνων». Γιατί το λέω αυτό; Διότι στο άρθρο 86 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του Συντάγµατος, όπως γνωρίζετε όλοι πολύ
καλά, αναφέρεται ότι η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά την
παράγραφο 1 αρµοδιότητά της, να ασκήσει δηλαδή ποινική
δίωξη µέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος.
Αυτό θα µπορούσε να έχει διπλή ανάγνωση ως προς την ακολουθητέα πολιτική. Ποιο είναι, δηλαδή, το µήνυµα αυτού του δεσµευτικού κανόνα; Είναι το µήνυµα «τρέξτε να προλάβετε, να
ασκηθούν γρήγορα οι διώξεις σ’ αυτό το διάστηµα που τάσσεται
από το Σύνταγµα, διότι η αναµόχλευση πολιτικών παθών µεταγενέστερα, µε βάση τα υπουργικά αδικήµατα, εγκυµονεί κινδύνους καταχρήσεων από πολιτικούς αντιπάλους;» ή το µήνυµα
είναι «αφήστε το διάστηµα να περάσει, διότι µετά θα έχει αποσβεστεί το δικαίωµα της Βουλής να ασκήσει πολιτική δίωξη;».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµένω σ’ αυτό, ότι δηλαδή δεν
δικαιούµαστε να µεµφόµαστε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών
και το Σύνταγµα, όχι µόνο διότι υπερψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής -και ο νόµος και η συνταγµατική αυτή διάταξηαλλά γιατί το πρόβληµα δεν είναι νόµος, είναι η εφαρµογή του.
Η ατιµωρησία, λοιπόν, σήµερα δεν έχει ως κύρια αιτία της τη
βραχεία αποσβεστική προθεσµία του Συντάγµατος ή την πενταετή παραγραφή των υπουργικών αδικηµάτων. Η βασική αιτία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι οι άστοχοι αν όχι πονηροί
χειρισµοί των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και τα κοινοβουλευτικά «κόλπα» που έγιναν προκειµένου οι υποθέσεις να φθάσουν σε παραγραφή, προκειµένου δηλαδή να µην ασκηθεί η
προβλεπόµενη ποινική δίωξη.
Σ’ αυτήν την περίπτωση πολύ εύστοχα έχει παρατηρηθεί το
εξής: Πώς µπορεί η Πλειοψηφία που αποφασίζει για την κατηγορία, να αποφασίζει για τη δίωξη µέλους της; Γι’ αυτό, λοιπόν, νοµίζω ότι είναι πολύ σκόπιµο να υποµνησθεί η υπόδειξη που έχει
γίνει, ότι δεν µπορεί να αρχίζει η αποσβεστική προθεσµία που
προβλέπεται από το Σύνταγµα όσο ο κατηγορούµενος Υπουργός
είναι µέλος της κυβερνώσας πλειοψηφίας.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρόκειται περί ζητήµατος πολιτικής ευθύνης. Κι αυτό που διαπιστώνει η κοινή γνώµη και το οποίο
είναι αδιαµφισβήτητο, είναι δυστυχώς –και το λέω µε πάρα πολύ
µεγάλη λύπη µου- το ότι στην κλίµακα των αξιών της πολιτικής
ηθικής η πολιτική ευθύνη είναι αδιαβάθµητη και απολύτως ανούσια έννοια, αφού η στάση των πολιτικώς υπεύθυνων προσώπων
δείχνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη. Γι’ αυτό και ο κόσµος ζητάει µε
πολύ µεγάλη επιµονή να πάει επιτέλους κάποιος φυλακή, για να
δικαιωθεί το κοινό αίσθηµα.
Είναι σκόπιµο, όµως, να συνδυάσουµε αυτές τις παρατηρήσεις
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατός µας, διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαµβάνεται και η παραγραφή,
δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου
κ.λπ., µπορεί ο κατηγορούµενος Υπουργός να ζητήσει τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο της κατηγορίας, για να αποσείσει το άγος και το στίγµα και για να διαλυθεί η καχυποψία.
Αναφέροµαι και στις περιπτώσεις που ήρθαν στη Βουλή µετά τις
εξεταστικές και προκαταρκτικές επιτροπές, τις κοινοβουλευτικές
επιτροπές δηλαδή αλλά και εκείνες της προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό µάλιστα ενισχύεται και µε την τροπολογία που ενσωµάτωσε ο κύριος Υπουργός. Με τη νοµοτεχνική βελτίωση-προσθήκη που έκανε αναφέρεται και στην παραγραφή και στην αποσβεστική προθεσµία, δηλαδή στο άρθρο 6, όπως ενσωµατώνεται
στο κείµενο του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτηµα παραγραφής της αξιόποινης πράξης, το Δικαστικό Συµβούλιο ή το
Ειδικό Δικαστήριο ερευνά την ουσία της κατηγορίας, όταν τούτο
ζητήσει ο κατηγορούµενος Υπουργός, της αξιόποινης πράξης ή
της εξάλειψης του αξιοποίνου». Να, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν, για να διαλύσει ο πολιτικός κόσµος την καχυποψία που
υπάρχει και να καµφθεί αυτή η κατάρρευση των πολιτικών αξιών!
Όµως δεν έχουµε υποκρισία µόνο στο δηµόσιο λόγο. Έχουµε
σοβαρή υποκριτική στάση και στην πολιτική πρακτική. Επιµένουµε σε όψιµες, καλές ιδέες για την αποκατάσταση του παρελ-
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θόντος που συγκροτείται από τις πράξεις µας. Με δυο λόγια, λοιπόν, αφού αφήσαµε λειψούς νόµους και ατελέσφορες διαδικασίες, τώρα προσπαθούµε να επωφεληθούµε από τη δίκαιη λαϊκή
αγανάκτηση.
Είναι σαν, παρ’ ότι βλέπουµε το ίδιο το λιοντάρι να ψάχνουµε
τα πατήµατά του ή –καλύτερα και πιο εύστοχα κατά τη λαϊκή
ρήση- «αλλού βαρούν τα κρόταλα και αλλού χορεύει η αρκούδα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτάσσω από τα κυρίως θέµατα, τα οποία προβάλλονται από το συζητούµενο νοµοσχέδιο,
την κατάσχεση της ωφέλειας που προέκυψε κατά το άρθρο 76
του Ποινικού Κώδικα από τις άδικες πράξεις του κατηγορούµενου µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου ή Υφυπουργού.
Νοµίζω ότι η προϊούσα αυτή προσπάθεια, η πολιτική απαξίωση
να διακοπεί και να δικαιωθεί η λαϊκή απαίτηση να πάψει αυτή η
συστηµατική και συνεννοηµένη ατιµωρησία, µπορεί να δικαιωθεί
από αυτήν τη ρύθµιση που λέει ναι, όπως και να είναι τα πράγµατα, ωφελήθηκε κάποιος, αλλά πρέπει αυτή η ωφέλεια που
προέκυψε αµέσως να κατασχεθεί.
Επίσης, αναφέροµαι στη δέσµευση τίτλων χρηµατοπιστωτικών
προϊόντων, άυλων τίτλων, η οποία µπορεί να διαταχθεί, εφόσον
βέβαια υπάρχουν οι επαρκείς ενδείξεις και οπωσδήποτε αναφέροµαι και στη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων στον κατηγορούµενο Υπουργό, ο οποίος βέβαια σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Συντάγµατος δεν µπορεί να συλληφθεί, να προσαχθεί βιαίως.
Μάλιστα υπάρχει και µια ενδιαφέρουσα προσθήκη που έκανε
ο κύριος Υπουργός ότι και αυτή η επιβολή των περιοριστικών
όρων γίνεται µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 62 του
Συντάγµατος, δηλαδή µε την άδεια του Κοινοβουλίου.
Τέλος, αναφέροµαι στη σύσταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου. Επισηµαίνω ότι δεν πρόκειται περί αναµείξεως δικαστικών
λειτουργών στη διαδικασία πριν την άσκηση ποινικής δίωξης,
αλλά περί ενός καθαρά Γνωµοδοτικού Συµβουλίου που διευκολύνει τα µέλη της Βουλής να έρθουν σε όσο γίνεται ορθότερες
αποφάσεις.
Επίσης, θα σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παραγραφή. Έχουµε µε την προτεινόµενη ρύθµιση επιµήκυνση της
παραγραφής και εξοµοίωσή της µε τις κοινές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν όλους τους πολίτες. Είναι µια ρύθµιση, η οποία έχει µια κατεξοχήν συµβολική σηµασία, διότι αίρει
τις εντυπώσεις οπωσδήποτε προνοµιακής µεταχείρισης Υπουργών έναντι των λοιπών πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε τις τροποποιήσεις που επιφέρει
στο γνωστό και πολυσυζητηµένο νόµο περί ευθύνης Υπουργών
αποκτά τεράστια συµβολική δύναµη στη δύσκολη περίοδο που
διανύουµε, δύσκολη και για το οικονοµικό και για το πολιτικό µας
σύστηµα, όπως προανέφερα.
Δεν είναι, όµως, µόνο η σηµειολογία των καιρών που καθιστά
κρίσιµο το παρόν νοµοθέτηµα, αφού µε τις διατάξεις του εισάγει
µια νέα αντίληψη σαφώς αυστηρότερη απέναντι στο φαινόµενο
της ατιµωρησίας που τόσο βάναυσα έχει πλήξει την αξιοπιστία
του πολιτικού κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί ιδανική ευκαιρία ενάσκησης δυνάµεων εξισορρόπησης, βέβαια µέσα στα όρια που θέτει το Σύνταγµά µας. Είναι ένα πλαίσιο
µε τη βούληση των πολιτών για να αποκτήσει, µε άλλα λόγια αυτή
η πολιτική αντιµετώπισης των Υπουργικών αδικηµάτων τη µέγιστη κοινωνική νοµιµοποίηση σε αυτές τις συνθήκες.
Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, της οποίας προΐστατο ο αγαπητός συνάδελφος, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, και από εκεί
δανείστηκα αυτήν την έννοια στην οποία θέλω να αναφερθώ κλείνοντας την αγόρευσή µου.
Ήρθε η στιγµή να δείξουµε ή καλύτερα να αποδείξουµε όλες
οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου ότι το φαινόµενο δεν είναι γενικευµένο. Έχουµε στα χέρια µας ένα σχέδιο νόµου, µια λαµπρή
αφορµή βελτίωσης του πολιτικού πολιτισµού µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαρι-
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στούµε τον κ. Μίχο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα, κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική πρωτοβουλία,
της οποίας το συζητούµενο νοµοσχέδιο αποτελεί την κατάληξη,
η οποία φιλοδοξεί να τροποποιήσει αποτελεσµατικά και κατά
τρόπον που να ικανοποιεί τα λαϊκά αιτήµατα που έχουν διατυπωθεί τις διατάξεις του ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, είναι και αξιόλογη και κυρίως αποκρίνεται, θα έλεγα, σε
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που αναγκάζεται να αντιµετωπίζει καθηµερινά το λεγόµενο πολιτικό σύστηµα.
Και λέω το «λεγόµενο πολιτικό σύστηµα», γιατί θα ήταν αφόρητη παραχώρηση στις απόψεις εκείνων που έχουν την αξίωση
να καλύπτουν την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία κάτω από µία
τόσο γενική και τόσο ύποπτη έκφραση. Εµείς δεν είµαστε µέλη
του πολιτικού συστήµατος, σαν και αυτό το πολιτικό σύστηµα
που καθηµερινά λιθοβολείται όχι µόνο από τους παρασυρόµενους πολίτες, αλλά κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν συγκεκριµένα συµφέροντα να πλήττουν το δηµοκρατικό πολίτευµα
στην καρδιά του.
Εµείς είµαστε αντιπρόσωποι του λαού, που έχουµε την εξουσία σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να ασχολούµεθα µε την άσκηση
της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτή είναι η υψίστη τιµή που µας έχει
κάνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος µε την παντοδυναµία του καλύπτει και τις αποφάσεις που παίρνουµε σε αυτήν την
Αίθουσα και µε το κύρος και µε το γόητρο που πρέπει να διαθέτουν οι νόµοι της ελληνική πολιτείας.
Δεν είµαστε πολιτικό σύστηµα µε την έννοια που καθηµερινά
κάποιοι που –επαναλαµβάνω- έχουν συγκεκριµένα συµφέροντα,
λοιδορούν τις πράξεις και τις παραλείψεις Υπουργών ή πολιτικών
εν γένει, γιατί σήµερα εδώ αποδεικνύεται ότι, πράγµατι, η ελληνική δηµοκρατία διαθέτει το νοµικό οπλοστάσιο που χρειάζεται,
για να τιµωρεί τα εγκλήµατα αυτών που ως µέλη της κυβέρνησης
ή Υφυπουργοί παραβιάζουν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα σε
βαθµό πληµµελήµατος ή κακουργήµατος κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Θα διαφωνήσω, όµως, µε εκείνους οι οποίοι τοποθετούµενοι
από την εσωτερική πλευρά του ανέµου ο οποίος φυσάει εναντίον
αυτού του πολιτικού συστήµατος, πλειοδοτούν µόνο και µόνο για
να γίνουν αρεστοί σε εκείνους οι οποίοι τροφοδοτούν συζητήσεις του τύπου «έξω οι κλέφτες» ή «κάτω οι κλέφτες».
Με αυτού του είδους τις πλειοδοσίες δεν προσφέρουµε τίποτα
ούτε στη δηµοκρατία ούτε στον ελληνικό λαό. Έχουµε το χρέος
να αντισταθούµε σε αυτού του είδους τις υστερικές εκδηλώσεις,
οι οποίες, βέβαια, όταν εκπορεύονται από κοινωνικές κατηγορίες
που πλήττονται από τα µέτρα του µνηµονίου, πράγµατι έχουν την
κατανόησή µας. Όταν, όµως, αυτές οι εκδηλώσεις οργανώνονται
και σκηνοθετούνται από εκείνους οι οποίοι επί τόσα χρόνια, µε
τη µορφή της διαπλεκόµενης επιχειρηµατικότητας ή µε τη µορφή
της κατευθυνόµενης δηµοσιογραφίας, αντλούσαν οφέλη από τον
κακό τρόπο µε τον οποίο κάποιοι Υπουργοί ασκούσαν τα καθήκοντά τους, σ’ αυτούς ακριβώς τους τύπους θεωρώ ότι εµείς, οι
αντιπρόσωποι του λαού, θα πρέπει να αντιστεκόµαστε. Και θα
πρέπει µέσα από αυτό το Βήµα να αποκαλύπτουµε το ρόλο τους,
που είναι ύποπτος και απεργάζεται κακές λύσεις για το µέλλον
αυτού του τόπου.
Θα έλεγα, µάλιστα, ότι ουδέποτε η δηµοκρατία επλήγη τόσο
πολύ µε τη χρήση αυτής της ύποπτης έκφρασης του πολιτικού
συστήµατος. Διότι, εντάσσοντας όλους εµάς, τη λαϊκή κυριαρχία,
αλλά και την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία κάτω από µία εντελώς δυσανάγνωστη και εν πολλοίς αόριστη έννοια, την έννοια
του πολιτικού συστήµατος, κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να ψαρεύουν στα θολά και καθηµερινά να διαβάλλουν, να συκοφαντούν, να λοιδορούν και εν πολλοίς να πριονίζουν και να
υποσκάπτουν, αν θέλετε, τα θεµέλια που στηρίζουν το δηµοκρατικό πολίτευµα και τους συνταγµατικούς θεσµούς αυτού του
τόπου.
Σ’ αυτούς, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να µην κάνουµε το χατίρι. Σας καλώ να αντισταθούµε, σας καλώ να αποκαλύπτουµε καθηµερινά το ρόλο τους. Διότι φτάνουν δε κάποιοι
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-οι οποίοι είναι, µάλιστα και αµέµπτου ηθικής παρουσίας στη δηµόσια ζωή είτε γιατί έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστηµίου είτε γιατί έχουν την ιδιότητα κάποιου άλλου ειδήµονος- να
κάνουν λόγο περί µιας καταστάσεως η οποία το µόνο που µπορεί
να υπηρετεί είναι τα άνοµα συµφέροντα και µάλιστα, αυτήν την
κατάσταση την αποδίδουν σε πράξεις ή παραλείψεις των τριακοσίων της Βουλής.
Τίποτα άλλο δεν µπορεί να επιτύχει µία τέτοια προσπάθεια από
το να ανοίξει το δρόµο σε κάποιους οι οποίοι δεν κατάφεραν, δεν
µπόρεσαν ή τουλάχιστον, δεν προσπάθησαν να κερδίσουν την
εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να πάρουν τη δύναµη να
καταστούν αντιπρόσωποί του µέσα σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή που
ιερουργείται η λαϊκή κυριαρχία.
Αυτοί, λοιπόν, επιδιώκουν να είναι µάλιστα και εκείνοι οι οποίοι
θα κάνουν ένα Σύνταγµα που θα είναι ιερόν, που θα είναι αγνόν,
που δεν θα έχει κηλιδωθεί από τις σκέψεις των αντιπροσώπων
του λαού, γιατί σε αυτούς ειδικά τους αντιπροσώπους του λαού
δηµοσιεύουν ότι πρέπει να στερηθεί το δικαίωµα του συντακτικού νοµοθέτη. Και µάλιστα, κάποιοι εξ αυτών υπήρξαν και
Υπουργοί, υπήρξαν και Βουλευτές και εντελώς ανερυθρίαστα δηµοσιεύουν ότι, εάν είναι κάτι από το οποίο πάσχει αυτός ο τόπος
είναι η σχέση µε την οποία ο ελληνικός λαός στις εκλογές επενδύει στο δηµοκρατικό πολίτευµα, αναδεικνύοντας αντιπροσώπους Βουλευτές, µέσω των οποίων ασκεί την κυριαρχία του.
Υπάρχουν φιλόσοφοι που αρθρογραφούν, υπάρχουν πολιτικοί
που δηµοσιεύουν τέτοιες απόψεις και δυστυχώς, δεν είδα κανέναν από µια άλλη µερίδα µεγάλων διανοούµενων που επεσχάτως
ανακάλυψαν ότι µέσα σε αυτήν τη Βουλή δεν υπάρχουν Βουλευτές που να είναι άξιοι να φέρουν το όνοµα των µαθητών τους.
Βέβαια, ειδικά προς αυτούς τους κυρίους, µε πολύ µεγάλο σεβασµό γιατί κάποιων υπήρξα και µαθητής -θα ήθελα να θέσω ένα
ερώτηµα: Τότε που εθεµελιωνόταν όλο αυτό το οικοδόµηµα της
κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, της νόσφισης βασικών δικαιωµάτων από Υπουργούς ή Υφυπουργούς, τότε που
πραγµατικά υπήρχε η κυοφορία των σκανδάλων της «SIEMENS»,
του σκανδάλου των υποβρυχίων, του σκανδάλου των εξοπλισµών
και τόσων άλλων, εν πάση περιπτώσει, από τα οποία η δηµοσιογραφία καθηµερινά κερδίζει το ψωµί της σκιαγραφόντας τα ή
υπογραµµίζοντάς τα, αυτοί αντέδρασαν; Αυτοί τότε είχαν το
µυαλό και τη διεισδυτική σκέψη που τους δίνει η επιστηµονική
τους κατάρτιση να καταγγείλουν τα φαινόµενα, ή εσιτίζοντο και
αυτοί ως παράσιτοι στα τραπέζια που έστρωναν εκείνοι τους
οποίους σήµερα κατηγορούν; Κάποτε πρέπει δηµοσίως να απολογηθούν, γιατί κάποιοι εξ αυτών υπηρέτησαν και σε δηµόσιες
θέσεις.
Προσωπικά, δεν ανέχοµαι κατηγορία από κανέναν ειδικά για
τους Βουλευτές αυτής της Βουλής που θεωρώ ότι όλοι, αν δεν
έχουµε τουλάχιστον την προσωπική, την ηθική, την επιστηµονική
ή -αν θέλετε- και την πολιτική επάρκεια να υπηρετούµε αποτελεσµατικά τα συµφέροντα του λαού, όµως, έχουµε τη διάθεση, την
πρόθεση και την υπερηφάνεια ότι είµαστε Βουλευτές. Σ’ αυτούς,
λοιπόν, σας παρακαλώ µην κάνετε το χατίρι.
Θα ήθελα να πω στον προλαλήσαντα συνάδελφο ότι κακώς
έκανε παραχωρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, κακώς µπήκε
–όπως είπα προηγουµένως, για να χρησιµοποιήσω και µία λογοτεχνική έκφραση- από την εσωτερική πλευρά αυτού του ανέµου
που απειλεί να ξεθεµελιώσει το δηµοκρατικό πολίτευµα στην Ελλάδα, επικαλούµενος δήθεν ηθικές αρχές, για τις οποίες κανένας
από αυτούς που τις υποστηρίζουν δεν αγωνίστηκε ποτέ στο παρελθόν.
Κάποτε στη Γαλλία, το 1934, ένας µεγάλος σοφός, ο Τζουλιέν
Μπέντα, είχε απευθύνει προς τους διανοουµένους εκείνης της
εποχής του Μεσοπολέµου, όπου εκυοφορούντο όλα τα κακά που
είδε η ανθρωπότητα αργότερα, ότι πρόδωσαν το λαό και, µάλιστα, αυτήν την έκκλησή του, τη διαπίστωσή του, την είχε καταχωρήσει κάτω από τον τίτλο: «Η προδοσία των διανοουµένων, η
προδοσία των σοφών».
Ε, λοιπόν, σε αυτούς, που επ’ εσχάτων ανακάλυψαν ότι οι πολιτικοί αυτοί αντιπρόσωποι του λαού δεν ανταποκρίνονται στα
καθήκοντά τους, έχω και εγώ να τους πω ότι και το 1997 και το
1998 και, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτήν τη διάρκεια που
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απαιτήθηκε για να οικοδοµηθούν όλα αυτά που σήµερα καταγγέλλουµε σαν σκάνδαλα, ήσαν παθητικοί θεατές και ακροατές
και, µάλιστα, τότε ήταν που πρόδωσαν το λαό. Δεν έγιναν ξαφνικά οι συνήγοροι του σήµερα.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι πολύ καλά κάνετε που φέρνετε
αυτό το νοµοσχέδιο σήµερα µόνο και µόνο για να αποδείξουµε
ότι εδώ η Βουλή είναι ευαίσθητη στα όσα συµβαίνουν στην κοινωνία. Και αν είναι κάποιοι που, πραγµατικά, επιθυµούν να αυστηροποιήσουν και να καταστήσουν δυσχερεστάτη τη δυνατότητα στους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς να παραβιάζουν ποινικές διατάξεις κακουργηµατικής ή πληµµεληµατικής
µορφής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί πρωτίστως πρέπει να είµαστε εµείς, οι αντιπρόσωποι του λαού, γιατί
σε µας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός αυτήν την αρµοδιότητα.
Αυτό λέει το άρθρο 86. Η Βουλή είµαστε εµείς και εµείς οι αντιπρόσωποι του λαού έχουµε την υψίστη τιµή και την ύπατη ευθύνη να ανταποκρινόµαστε σ’ αυτήν την αρµοδιότητα.
Όµως, σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να ξεθεµελιώσουµε το δηµοκρατικό πολίτευµα, επειδή σ’ αυτόν τον κόσµο
συµβαίνει η συνείδηση να έρχεται κατόπιν εορτής ή πάντα καθυστερηµένη, γιατί στη Βουλή ανέθεσε ο συνταγµατικός νοµοθέτης
την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα συγκεκριµένα αδικήµατα.
Δεν ανέθεσε, όµως και την αστυνόµευση της Κυβέρνησης. Δεν
ανέθεσε, όµως και την παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής από
κάθε έναν έκαστο εξ ηµών σε εκείνους οι οποίοι έχουν στο µυαλό
τους –ή και στη συνέχεια συµβαίνει- να είναι επίορκοι όσον
αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Θα πρέπει, λοιπόν, να θεωρήσουµε και να δεχθούµε ότι αυτή
η δηµοκρατία διαθέτει συνταγµατικούς θεσµούς που η λειτουργία τους, πράγµατι, διασφαλίζει το λαό από το ενδεχόµενο κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Κυβέρνησης ή οι
Υφυπουργοί να διαπράττουν αξιόποινες πράξεις. Όµως και αν
συνέβη κάτι να µην το αντιληφθούµε εγκαίρως, αν αυτό βεβαίως
δεν οφείλεται σε παραβίαση συγκεκριµένης υποχρέωσης που είχαµε ή αν κάποιος δεν µπορεί να τεκµηριώσει µία ύποπτη και
δολία παράλειψη του να ασκηθούν διώξεις προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε θεωρώ ότι δεν µπορούµε να υιοθετούµε τέτοιου
είδους επιχειρήµατα.
Τελειώνω, παρ’ όλο που θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ,
ότι το κόµµα µας, η Νέα Δηµοκρατία, έχει τοποθετηθεί θετικά
υπέρ του αιτήµατος της κάθαρσης, αλλά όχι και υπέρ των αιτηµάτων που εκπορεύονται ή δηµοσιεύονται από διάφορες ανεύθυνες πηγές και ουσιαστικά, όπως σας είπα, σκοπό έχουν να
πλήξουν τη δηµοκρατία και όχι να βελτιώσουν τους όρους της
άσκησης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ της αρχής αυτού του νοµοσχεδίου και
κανένας επ’ αυτού δεν µπορεί να έχει την παραµικρή αντίρρηση.
Εκείνο, όµως, που δεν πρέπει να επιτρέψουµε να συµβεί –γιατί
γι’ αυτό έχουµε εµείς ευθύνη- είναι αυτοί τους οποίους ανέφερα
προηγουµένως, να επιτύχουν το σκοπό τους, να µετατρέψουν
δηλαδή τη δηµοκρατία σε µία µετ’ ευδοξίας του πλήθους αριστοκρατία, όπως λέει ο Πλάτων στο Μενέξενο, γιατί, πράγµατι,
αυτό φαίνεται να συµβαίνει. Ο λαός παρασύρεται και εξωθείται
σε εκδηλώσεις καταφρόνησης εναντίον της δηµοκρατίας υπό το
πέπλο, βέβαια, της κάλυψης του πολιτικού συστήµατος. Μέσα
απ’ αυτήν ακριβώς την οργή και την αγανάκτηση, εκείνο που επιδιώκεται και από τις δυνάµεις του µνηµονίου προεχόντως –και
πρέπει να το πω- είναι να εγκατασταθεί σ’ αυτόν τον τόπο ένα
πολίτευµα που δεν θα ανάγει την ύπαρξή του και τη νοµιµοποίησή του στη βούληση του ελληνικού λαού, αλλά στους ορισµούς
και τις επιθυµίες κάποιων πολύ µεγάλων και ισχυρών.
Όµως, στην Ελλάδα η ισχύς και η δύναµη ουδέποτε ήταν µέσο
για να λειτουργήσει η πόλις και η δηµοκρατία. Στην Ελλάδα, η
πνευµατική µας παράδοση που έρχεται από πολύ βαθιά µέσα
από τους αιώνες, επιβάλλει τη συνοµιλία στην αγορά και στην Αίθουσα αυτή, µε µοναδικό όπλο όχι τη βία, αλλά την πειθώ και την
ακαταµάχητη δύναµη που έχει το βέλτιστο επιχείρηµα.
Αυτό είναι το νόηµα της δηµοκρατίας και επάνω σ’ αυτό, αν
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χρειαστεί, θα πρέπει να δώσουµε εκείνο το µέτρο της αγωνιστικότητας που απαιτεί απ’ όλους µας και η ουσία, αλλά και το µήνυµα που στέλνει η ιστορία σε όλους µας. Με βάση αυτήν
ακριβώς την πρόκληση είναι που θα µετρηθεί η ιστορική ευθύνη
όλων µας.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να είστε καλά.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αντώνης Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εµείς νοµίζουµε ότι είναι δικαιολογηµένη η δυσπιστία της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού. Και δεν µιλάµε απλώς για δυσπιστία, αλλά για βεβαιότητα
και αγανάκτηση, γιατί πέραν των άλλων υπάρχουν και σκάνδαλα
και παραµένουν ατιµώρητοι οι υπεύθυνοι.
Μαζί µε τη µεγάλη οικονοµική κρίση έχει διογκωθεί και η κρίση
αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστηµα και όχι µονάχα γιατί κάποιοι
µένουν ατιµώρητοι και συνδέονται µε διαπλοκές και σκάνδαλα,
αλλά κυρίως λόγω της οικονοµικής και της αντικοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζεται σήµερα από τη σηµερινή Κυβέρνηση και
στην ίδια λογική κινούνται και µία σειρά άλλα κόµµατα.
Τώρα, η προσπάθεια να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα
κατά την άποψή µας δεν είναι ειλικρινής. Η προσπάθεια είναι κυρίως επικοινωνιακή και δηµαγωγική. Αυτό είναι η αλήθεια. Θα το
εξηγήσω αυτό και δεν θέλω να αδικήσω κανέναν ούτε το νοµοσχέδιο το σηµερινό ούτε κανέναν Υπουργό.
Να δούµε τι γίνεται τα τελευταία είκοσι χρόνια, γιατί δεν αλλάξαµε ξαφνικά σ’ ένα βράδυ που ήρθε εδώ το νοµοσχέδιο. Χρησιµοποιείται η καταγγελία περί σκανδάλων σαν ένα ισχυρό όπλο
του ενός κόµµατος που κυβερνά µε το άλλο που βρίσκεται στην
Αντιπολίτευση, για να αλλάξουν οι συσχετισµοί. Και αυτό είχε
αποτέλεσµα. Άλλαξαν οι συσχετισµοί και βοήθησαν οι επανειληµµένες καταγγελίες για σκάνδαλα.
Θυµίζω ότι µε σηµαία την κάθαρση και την αντιµετώπιση των
σκανδάλων ανέβηκε στην κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία, όταν
κέρδισε την πλειοψηφία σε βάρος του κ. Σηµίτη.
Το αντίστροφο έγινε κι έχασε τις εκλογές η Νέα Δηµοκρατία.
Ιδιαίτερα το Βατοπέδι και µία σειρά άλλες καταγγελίες ήταν όπλα
που χρησιµοποιήθηκαν έξυπνα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό συµβαίνει επί είκοσι χρόνια. Τώρα ξαφνικά αλλάξαµε και
γίναµε ειλικρινείς και δεν λειτουργούµε επικοινωνιακά; Η ηπιότερη έκφραση που µπορώ να χρησιµοποιήσω είναι: «λειτουργούν
τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα επικοινωνιακά για αυτά τα ζητήµατα».
Το ίδιο συµβαίνει και µε τις προτάσεις. Κάθε τόσο έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις ότι: «Θα πάρουµε καινούργια µέτρα για
την διαφάνεια, για την αντιµετώπιση της διαφθοράς». Αυτές οι
προτάσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα και οι όποιες τροποποιήσεις στις νοµοθεσίες.
Μόλις έγινε Κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ είχε µία σειρά προτάσεις οι
οποίες δεν φέρνουν, ούτε πρόκειται να φέρουν αποτέλεσµα.
Λέει: «Θα αλλάξω το πόθεν έσχες». Θα µιλήσω και παραπέρα για
το πόθεν έσχες. Το πρόβληµα είναι ότι δεν ξέρουµε «αν έσχες»,
αν κέρδισε κάποιος χρήµατα. Δεν µπορούµε να το επιβεβαιώσουµε µε τίποτα και θα φέρει η Κυβέρνηση και κάποιες τροποποιήσεις.
Μπαίνει για συζήτηση ξανά και κάθε τόσο το ζήτηµα της ασυλίας, ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών να αλλάξει, παρεµβάσεις
καινούργιες για τα οικονοµικά των κοµµάτων µε επικίνδυνες διατάξεις για την ελεύθερη λειτουργία των κοµµάτων σαν το δικό
µας κόµµα. Όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της διαφάνειας. Ε, είναι
υποκρισία! Και θα εξηγήσω γιατί είναι υποκρισία. Όπως υποκρισία είναι κι αυτό που πρότεινε η πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας,
ο κ. Σαµαράς που λέει: «Να διερευνηθεί το «πόθεν έσχες» των
Υπουργών από το 1974 και µετά». Πολύ σωστά είπαν µερικοί, να
ψάξουµε τους Υπουργούς από το 1821.
Και έρχονται οι συνάδελφοι από την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ
στην επιτροπή µας και προτείνουν να ψάξουµε όχι µόνο τους
Υπουργούς από το ’74 αλλά όλους τους Βουλευτές. Εδώ γίνεται
µία πλειοδοσία για το ποιος θα ερευνήσει περισσότερο, ποιος
θα κάνει όµορφες προτάσεις, οι οποίες ξέρουµε ότι δεν θα έχουν
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κανένα αποτέλεσµα, θα είναι ατελέσφορες. Γι’ αυτό µιλάµε για
υποκρισία.
Τώρα, ο ένας στόχος είναι να κερδίσει πόντους η εκάστοτε
αντιπολίτευση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση από το κόµµα που
κυβερνά. Αυτή είναι η ιστορία µας τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Υπάρχει κι ένας άλλος στόχος, ο αποπροσανατολισµός από
τα πραγµατικά προβλήµατα και να είναι κυρίαρχος στην πολιτική
ζωή η σκανδαλολογία, µε υπαρκτά ή ανύπαρκτα σκάνδαλα. Κι
αυτός ο στόχος επιτυγχανόταν σε µεγάλο βαθµό πριν την οικονοµική κρίση.
Και τώρα που η πείρα απέδειξε ότι δεν τιµωρείται κανένας και
είδε επιτροπές και «επιτροπάτα» ο λαός, έβγαλε το συµπέρασµα
ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα. Και επειδή έσφιξαν τα λουριά
µε την οικονοµική κρίση, δεν είναι εύκολος ο αποπροσανατολισµός. Όµως, αυτός ο αποπροσανατολισµός έχει επιτύχει ένα
στόχο. Αντί να ψάχνει ο κόσµος την αιτία της κρίσης στα µεγάλα
κέρδη και στη συσσώρευση κεφαλαίων, δηλαδή στην καπιταλιστική κρίση, νοµίζει ότι οι κλέφτες οδήγησαν τη χώρα µας στην
οικονοµική κρίση. Όχι ότι δεν συνέβαλαν και οι µίζες, αλλά εν
µέρει και πολύ λίγο. Αλλού βρίσκεται η υπόθεση.
Έρχοµαι τώρα στο σχέδιο νόµου.
Το σχέδιο νόµου αποτελεί ένα τµήµα αυτής της τακτικής που
ακολουθείται και από την Κυβέρνηση και από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και τα αποτελέσµατα είναι λίγα και έρχονται από τις αλλαγές των διατάξεων.
Εµείς θα ψηφίσουµε τις περισσότερες διατάξεις. Όµως, επειδή
είναι µια ρύθµιση που κινείται σ’ αυτήν τη λογική που ανέλυσα,
δηλαδή στη λογική και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
γι’ αυτό επί της αρχής θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν µπορούµε
να γίνουµε συνεργοί στο ότι υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης
του ζητήµατος µε την αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών, πολύ περισσότερο που υπάρχει εµπόδιο από το Σύνταγµα.
Για να γίνουν ριζικές αλλαγές, θα πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγµα.
Εµείς ξεκινάµε από την εξής λογική, η οποία αποτελεί και την
πρότασή µας.
Πρώτον, ξεκινάµε από τα προβλήµατα που έχουµε µε το νόµο
περί ευθύνης Υπουργών. Ένα από τα προβλήµατα, λοιπόν, είναι
ότι παραγράφονται τα αδικήµατα και µπορούν να γίνουν «παιχνίδια» από την εκάστοτε πλειοψηφία που να οδηγούν στην παραγραφή. Πώς θα το σταµατήσουµε αυτό; Με την κατάργηση όχι
µόνο της πενταετούς παραγραφής, αλλά και της αποσβεστικής
προθεσµίας. Αυτό δεν γίνεται, γιατί βεβαίως δεν το επιτρέπει το
Σύνταγµα. Άρα, το όποιο όφελος είναι χωρίς αποτέλεσµα, είναι
«δώρο άδωρο» αυτή η ρύθµιση.
Δεύτερον, ποιος αποφασίζει; Μέχρι τώρα αποφασίζουν οι πλειοψηφίες. Και ακριβώς επειδή αποφασίζουν οι πλειοψηφίες, δεν
γίνονται επιτροπές πολύ συχνά. Αρνείται η πλειοψηφία να γίνει
εξεταστική ή προκαταρκτική επιτροπή -παλαιότερα προανακριτική- και όταν γίνονται, ανάλογα µε το ποιος έχει την πλειοψηφία,
βγαίνει και το πόρισµα. Μέσα στις επιτροπές γίνεται µία µάχη ήµουν στην Επιτροπή για το Βατοπέδι, ενώ άλλοι συνάδελφοι
ήταν στη «SIEMENS»- του ενός κόµµατος µε το άλλο. Και αυτή
η µάχη δεν γίνεται συχνά για την αλήθεια, αλλά για το ποιος θα
υπερασπιστεί τους δικούς τους και θα ρίξει τα βάρη στους άλλους. Αυτή είναι η κατάσταση.
Άρα, λοιπόν, η θέση που έχουµε εµείς είναι η εξής. Αντί να
αποφασίζει η πλειοψηφία και να λύνει και να δένει σ’ αυτές τις
υποθέσεις, να αποφασίζει µικρότερος αριθµός, εκατό ή εκατόν
είκοσι Βουλευτές.
Και το τρίτο ζήτηµα είναι το εξής. Δεν θα αποφασίζουµε πάλι
σαν Βουλή αν θα παραπεµφθεί κάποιος, αλλά από τη στιγµή που
θα αποφασιστεί, το µόνο που θα αποφασίζει η Βουλή, η προκαταρκτική είναι ότι χρειάζεται να γίνει έρευνα, ότι χρειάζεται δηλαδή να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Από εκεί και πέρα, θα την
αναλαµβάνουν δικαστές µέχρι το τέλος και θα ασκούν ή δεν θα
ασκούν δίωξη. Αυτές είναι οι θέσεις µας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρα, ουσιαστικά θα
αποφασίζουν την άρση της ασυλίας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αν είναι Βουλευτές οι Υπουργοί.
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Και όσον αφορά αυτό το ζήτηµα, αν αύριο ψηφίζονταν το Σύνταγµα, εµείς θα θέλαµε και θα µιλούσαµε για µια τέτοιου είδους
τροποποίηση. Και πάνω σ’ αυτά τα ζητήµατα, θα ήθελα όχι τις
προσωπικές απόψεις των συναδέλφων, αλλά τις απόψεις των
κοµµάτων.
Φταίει άραγε ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών; Κατά τη γνώµη
µας, δεν φταίει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών για τα προβλήµατα. Βεβαίως και αξιοποιήθηκε από τις πλειοψηφίες για να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους στόχους. Γι’ αυτό, άλλωστε,
χρειάζονται αλλαγές. Αποκτήσαµε και εµείς µια κάποια πείρα
µετά από δεκαπέντε-είκοσι χρόνια που ψηφίστηκε το Σύνταγµα
και γι’ αυτό είµαστε υπέρ της ριζικής τροποποίησης του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών και της αλλαγής του σχετικού άρθρου
του Συντάγµατος.
Όµως, κατά βάση δεν έφταιγε ο νόµος. Το κύριο πρόβληµά
µας στις επιτροπές –και έχω πάρει µέρος σε πολλές επιτροπέςδεν είναι ότι δεν µας επιτρέπει ο νόµος να κάνουµε κάτι, αλλά
ότι δεν µπορούµε να ταυτίσουµε τα πρόσωπα µε συγκεκριµένους
λογαριασµούς. Δεν µπορούµε να βρούµε αν έκλεψαν ή δεν έκλεψαν, κάτι που δεν έχει καµµία σχέση µε το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών.
Θα µου πείτε ότι έχει σχέση µε το «πόθεν έσχες» και ότι ετοιµάζεται η Κυβέρνηση να φέρει ρυθµίσεις. Ναι, αλλά πάλι οι
όποιες ρυθµίσεις θα είναι ατελέσφορες και µε την πρόταση του
κ. Σαµαρά και µε όποιες αλλαγές φέρει το ΠΑΣΟΚ στη νοµοθεσία. Δεν θα υπάρχει αποτέλεσµα.
Και γιατί δεν θα υπάρχει αποτέλεσµα; Διότι έτσι όπως λειτουργεί το σύστηµα, είναι απαραίτητο στους επιχειρηµατίες –υπάρχει
σκληρός ανταγωνισµός- να παίρνουν τις δουλειές µε κάθε µέσο.
Γι’ αυτό θα συνεχιστεί η προσπάθεια των επιχειρηµατιών να λαδώνουν και να δίνουν µίζες, όχι µόνο των Ελλήνων, αλλά και των
Ευρωπαίων και των Αµερικάνων.
Τη «SIEMENS» ποιος την αποκάλυψε; Οι αντίθετες εταιρείες
των Αµερικάνων. Έτσι βγήκε στην επιφάνεια η υπόθεση. Θα µου
πείτε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος, καµµία κυβέρνηση που να
είναι τίµια. Μα, εδώ γίνονται πόλεµοι, για να σώσουν τους αµάχους και βοµβαρδίζουν τους αµάχους! Εδώ γίνονται επεµβάσεις
απαράδεκτες! Αλλάζουν τα σύνορα χάριν του πετρελαίου, του
φυσικού αερίου και του πλούτου και δεν θα λαδώνονται ή θα σταµατήσουν οι µίζες;
Άρα, είναι σύµφυτο του συστήµατος αυτό που λέει το ΚΚΕ.
Όµως, θα παραιτηθούµε από την προσπάθεια να περιορίσουµε
το κακό; Δεν παραιτούµαστε. Όσο µπορούµε να εµποδίσουµε
αυτήν την άσχηµη ιστορία των σκανδάλων.
Τι έχουµε προτείνει εµείς, που το αρνούνται τα άλλα κόµµατα;
Αν πέφτω έξω για κάποιο κόµµα, εδώ πέρα είµαστε να τους
ακούσουµε. Η ανωνυµία είναι αυτή που εµποδίζει να ταυτίσουµε
πρόσωπα µε συγκεκριµένες µίζες, µε συγκεκριµένους λογαριασµούς. Η ανωνυµία, το απόρρητο!
Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει; Να καταργηθούν όλα τα απόρρητα.
Για ποια απόρρητα µιλάω; Για το τραπεζικό και το φορολογικό.
Ιδιαίτερα για τα πολιτικά πρόσωπα να είναι όλα αυτά τα στοιχεία
στο internet και να µπορούµε να τα βρίσκουµε.
Επίσης, να καταργηθεί το επιχειρηµατικό ή το λεγόµενο «εµπορικό» απόρρητο. Διότι ο επιχειρηµατίας είναι αυτός που θα δώσει
χρήµα στον πολιτικό. Μόνο µε τους πολιτικούς δεν γίνεται διαπλοκή. Γίνεται και µε τους επιχειρηµατίες. Μία πρόταση είναι
αυτή. Την αρνούνται τα άλλα κόµµατα.
Δεύτερη πρόταση. Ονοµαστικές µετοχές και τίτλοι, κάθε είδους τίτλοι και προϊόντα παράγωγα κ.λπ.. Εµείς λέµε «ονοµαστικές», ώστε να µην µπορεί να κρύβεται πολιτικός πίσω από άλλο
όνοµα. Επώνυµες. Άρνηση από τα κόµµατα.
Το τρίτο που προτείνουµε είναι έλεγχος στην εξαγωγή κεφαλαίων. Εάν δεν γίνει έλεγχος στην εξαγωγή κεφαλαίων, θα συµβεί αυτό που συµβαίνει µέχρι σήµερα, δηλαδή όποιος κλέβει θα
τα βγάζει στο εξωτερικό, θα φτιάχνει off-shore εταιρεία και θα τα
τοποθετεί σε offshore εταιρεία. Σύµφωνα µε το δίκαιο της χώραςέδρας της εταιρείας αυτής, δεν θα επιτρέπεται να µάθουµε ποιος
βρίσκεται πίσω από την offshore εταιρεία.
Οι ιδιωτικές τράπεζες µε πολλή δυσκολία ανοίγουν τους λογαριασµούς. Και εκεί πέρα πηγαίνουν χρήµατα. Ξέρετε ποια είναι
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η απάντηση; Την επαναλαµβάνω. Η απάντηση είναι ότι αυτά που
λέτε είναι ενάντια στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Δεν
θα γίνονται επενδύσεις. Είναι ενάντια στην ελεύθερη αγορά. Το
καταλαβαίνουµε. Όλα αυτά φέρνουν κάποια εµπόδια.
Μην ψάχνουµε, λοιπόν. Όσοι είναι υπέρ της ελευθερίας της
αγοράς, υποστηρίζουν να έρθουν χρήµατα από το Κατάρ και δεν
ξέρω από ποια άλλη χώρα. Μπορεί, όµως, να είναι «µαύρο»
χρήµα. Να νοµιµοποιούµε τους λογαριασµούς, που είναι στην
Ελβετία µε το 8% φόρο που τους επιβάλλουµε και να είναι όλα
νόµιµα. Δηλαδή και προϊόντα εγκληµατικών πράξεων να νοµιµοποιούνται στη χώρα µας όχι µόνο από πολιτικούς, αλλά και από
µαφία κ.λπ..
Όταν, λοιπόν, κινούµαστε σε αυτήν τη λογική, βεβαίως, στο
όνοµα της ελεύθερης αγοράς και των κανόνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αυτές οι προτάσεις µας δεν γίνονται δεκτές. Δεν λέµε
ότι θα σώζονταν η κατάσταση µε αυτές τις προτάσεις, αλλά θα
περιορίζονταν το κακό.
Ας µη ζητάµε, λοιπόν, τα ρέστα! Ο κόσµος δικαιολογηµένα
φωνάζει, αρκεί να κάνει ένα βήµα και να καταλάβει ακόµη περισσότερο ότι δεν φταίνε µόνο τα σκάνδαλα, αλλά ότι φταίει γενικότερα το σύστηµα που γεννάει αυτά τα σκάνδαλα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό σύστηµα βάλλεται -και ως ένα βαθµό δικαίως- διότι άνθρωποι που καθόντουσαν σ’ αυτά τα έδρανα, άνθρωποι που ήταν
Υπουργοί από τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ έκλεψαν. Και επειδή κάποιοι έκλεψαν και κάποιοι άλλοι
τους κάλυψαν, αυτήν τη στιγµή προσπαθούν να πετύχουν ένα
συµψηφισµό και να πουν ότι όλοι το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι όλοι
το ίδιο.
Να δούµε ποια είναι η ευθύνη του καθενός. Είναι ευθύνη της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κάλυψαν τους Υπουργούς που έκλεψαν. Όλα τα έχουµε ρίξει σ’ ένα νόµο, στο νόµο
περί ευθύνης Υπουργών.
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όταν οι Υπουργοί σας έκλεβαν
κι εσείς καθόσασταν στα ίδια έδρανα µαζί τους, δεν παίρνατε χαµπάρι τι γινόταν; Όταν µετά το Χρηµατιστήριο ήταν η κυβέρνηση
Σηµίτη, δεν ήξερε ότι είχε γίνει το µέγα σκάνδαλο στο Χρηµατιστήριο; Δεν έκανε ούτε εξεταστική ούτε προκαταρκτική. Συνεπώς, όσοι ήταν Βουλευτές σε εκείνη την κυβέρνηση και το
ανέχθηκαν, είναι συνυπαίτιοι.
Ας βγει ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σήµερα και να πει ότι από
τα «µαύρα» ταµεία της «SIEMENS» πήρε λεφτά το κόµµα. Όταν
το αυτονόητο, αυτό που λέει ο Τσουκάτος, αυτό που λέει ο Μαντέλης, αυτό που λέµε όλοι στο περιστύλιο, δεν έχετε το θάρρος
ως Βουλευτές να το παραδεχτείτε, δεν µπορείτε να λέτε ότι
κακώς βάλλεστε. Ας βγει ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και να πει
ναι, πήρε το κόµµα από τα «µαύρα» ταµεία. Εκεί θα δείξετε εάν,
πραγµατικά, θέλετε την κάθαρση.
Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν φταίει ο νόµος
περί ευθύνης Υπουργών αν παραγράφηκε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Φταίει ο τέως Πρωθυπουργός που έκλεισε τη Βουλή
και φταίτε εσείς που σε δύο ψηφοφορίες δεν µπήκατε µέσα να
ψηφίσετε. Δεν φταίει κάποιος απρόσωπος νόµος. Ο κάθε ένας
από εσάς, χωριστά, που ήταν Βουλευτής το 2009 και έγινε πρόταση για άσκηση ποινικής δίωξης, για σύσταση προκαταρκτικής
και δεν µπήκατε µέσα να ψηφίσετε, δεν µπορείτε να λέτε ότι σας
φταίει το νοµικό πλαίσιο. Φταίτε ο καθένας σας χωριστά.
Δεν θα τα ρίχνουµε όλα στο νοµικό πλαίσιο. Δεν θα τα ρίχνουµε όλα σε δύο συνόδους. Διότι εγώ σας λέω ότι και κανονικές παραγραφές να είχαµε, άµα εσείς δεν έχετε την πολιτική
βούληση να τιµωρήσετε αυτούς που έκλεψαν από εσάς και η εικοσαετία θα επέλθει. Συνεπώς, να ξέρουµε ποιες είναι οι ευθύνες.
Ναι, το νοµικό πλαίσιο έχει προβλήµατα και πρέπει να αλλάξει,
αλλά δεν είχατε την πολιτική βούληση και όχι απρόσωπα, αλλά
προσωπικά. Προσωπικά οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που δεν τολ-
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µούν να πουν ότι το κόµµα τους πήρε λεφτά από τη «SIEMENS»,
προσωπικά οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που δεν έκαναν καµµία εξεταστική για το Χρηµατιστήριο και τα άφησαν όλα να παραγραφούν, προσωπικά οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που δεν
µπήκαν µέσα να ψηφίσουν να γίνει προκαταρκτική επιτροπή, να
πουν, τέλος πάντων, ότι κρίνουµε ότι δεν συντρέχουν λόγοι να
γίνει προκαταρκτική επιτροπή.
Τώρα µας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο. Εδώ πέρα υπάρχει το µεγαλύτερο έγκληµα που έχει συµβεί και θα το πω ευθέως: Λέµε
για κάθαρση του πολιτικού συστήµατος και ένας Βουλευτής,
πρώην Υπουργός, ο κ. Κοντός, εδώ και τρεις µήνες έχει κάνει µία
επιστολή, να κάνει χρήση του άρθρου 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, το οποίο λέει ότι αν λόγω παραγραφής δεν ασκηθεί
ποινική δίωξη ή σταµατήσει αυτή η ποινική δίωξη στην πορεία,
µπορεί ο Υπουργός, ο οποίος ήταν ο κατηγορούµενος ή ο ύποπτος, να ζητήσει να συσταθεί µία επιτροπή και από ανώτατους
δικαστικούς, για να εξετάσει την υπόθεση. Αυτό είναι κάθαρση,
κύριοι συνάδελφοι.
Για ποιο λόγο το Προεδρείο της Βουλής δεν το έχει φέρει
ακόµα; Δηλαδή, θα έρθουµε εδώ πέρα και θα πούµε ότι υπάρχει
πρόβληµα και πρέπει να κάνουµε ένα γνωµοδοτικό, αφού ένας
πρώην Υπουργός λέει ότι θέλει να εξεταστεί η ουσία της υπόθεσής του. Τότε θα µπορούσαµε να πούµε κάθαρση. Θα ερχόντουσαν ανώτατοι δικαστές. Δεν προσδιορίζει τον αριθµό. Πρέπει να
είναι και Βουλευτές µέσα στην επιτροπή. Θα µπορούσαµε να
συµφωνήσουµε, εάν αυτό είναι το πρόβληµα ότι τα εγκλήµατα
δεν πάνε στην τακτική δικαιοσύνη, η πλειοψηφία που θα έκρινε
την ουσία να ήταν δικαστές. Θα µπορούσαµε να το συµφωνήσουµε.
Δεν το φέρνετε, όµως, διότι ενδεχοµένως η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ανοίξει η ουσία της υπόθεσης
του σκανδάλου του Βατοπεδίου για να δούµε τι ευθύνη έχει. Βολεύεται κι αυτή λέγοντας «άσε να λέµε «σκάνδαλο» και ότι φταίνε
οι Υπουργοί».
Γιατί ο Πρόεδρος της Βουλής δεν το έχει φέρει; Πώς µπορούµε να µιλάµε για κάθαρση και να ψηφίζουµε εδώ ήσσονος
σηµασίας διατάξεις, όταν εµείς οι ίδιοι δεν θέλουµε να δούµε την
ουσία της υπόθεσης; Αυτό είναι το θέµα.
Και σ’ αυτήν τη συζήτηση, κατά την άποψή µου, πρέπει να
έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής και να πει για ποιο λόγο αυτό το
αίτηµα δεν έχει συζητηθεί ακόµη. Από αυτό πιστεύω θα δείχναµε
µια πραγµατική βούληση, ότι κάνουµε χρήση του άρθρου 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος.
Έρχεται εδώ µια τροπολογία του κ. Μαρκογιαννάκη µε την
οποία θέλει ουσιαστικά να µπει στη διαδικασία να αλλάξει την
παραγραφή. Θα το σχολιάσω κι αυτό στην πορεία. Αλλά ήδη από
το Σύνταγµα υπάρχει κάτι, υπάρχει µία δυνατότητα. Και εµείς
λέµε: θα νοµοθετήσουµε, θα κάνουµε κάτι καλύτερο. Αλλά αυτήν
τη δυνατότητα που µας δίνει ο νοµοθέτης να µπορούµε να διερευνήσουµε την ουσία της υποθέσεως, δεν τη θέλουµε.
Και ο Υπουργός –και είναι προς τιµήν του- έχει τοποθετηθεί σε
προηγούµενη συζήτηση στο θέµα και έχει πει ότι κατά την άποψή
του είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του άρθρου 86 παράγραφος
5 αν το ζητήσει Υπουργός. Θα πει, όµως, ότι δεν είναι αρµοδιότητα της Κυβέρνησης και είναι αρµοδιότητα του Προεδρείου της
Βουλής.
Ε, ας µας απαντήσει το Προεδρείο της Βουλής για ποιο λόγο
καθυστερεί και για ποιο λόγο δεν δίνουµε τη δυνατότητα σε ένα
συνάδελφο να εξετασθεί η υπόθεσή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά τα δύο κόµµατα
εξουσίας αυτά τα τριάντα πέντε χρόνια φέρανε τον πολιτικό
κόσµο σε πλήρη φθορά. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει κατακραυγή,
δικαίως, από την κοινωνία. Διότι υπήρξαν Υπουργοί που προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν. Και το ερώτηµα που µπαίνει
είναι: Μπορείτε αυτούς να τους πιάσετε;
Δηµιουργούµε µια ψευδαίσθηση στον κόσµο. Ακούν τώρα στα
κανάλια «αλλάζουν διατάξεις, κάτι γίνεται» και πιστεύουν ότι
αύριο το πρωί θα δουν αυτόν που εµπλέκεται στα 83 εκατοµµύρια ευρώ για τα υποβρύχια.
Μέσα στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν διάλογοι των Γερµανών µε την ανακρίτρια που αναφέρουν: «Μίζες; Στην Ελλάδα
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για να κάνεις δουλειά, θέλεις µόνο µίζες. Η Πορτογαλία µπροστά
στην Ελλάδα είναι νηπιαγωγείο». Αυτά λένε µέσα στο φάκελο.
Και λένε ότι για να κάνεις δουλειά στη Βενεζουέλα, στην Αφρική,
στην Πορτογαλία, στο Περού και στην Ελλάδα, πρέπει να πληρώσεις. Αλλά και η ανακρίτρια απορεί µε αυτό που γίνεται στην
Ελλάδα. Λέει η ανακρίτρια «µα τέτοια ποσά;» και επί λέξει απαντά
ο γενικός σύµβουλος της «FERROSTAAL» «µα, στην Ελλάδα η
µίζα είναι όπως στη Γερµανία το φιλοδώρηµα». Αυτό το καθεστώς διαµορφώσατε. Και τον ρωτάει «πώς το γνωρίζεις;» και
απαντά «µα, ήµουν και διευθυντής για τρία χρόνια στο αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»». Μιλάει δηλαδή, γενικώς για
ένα πλαίσιο που υπήρχε.
Και τι λέµε εµείς στον κόσµο; Ότι σ’ αυτό το πάρτι, αυτοί που
ήταν πρωτοκλασάτα ονόµατα των κοµµάτων και αυτοί που καθόντουσαν µαζί τους στα υπουργικά συµβούλια, δεν πήραν χαµπάρι. Και ο Πρωθυπουργός θέλει τώρα –και θέλω να είναι
ειλικρινής η επιθυµία του- να πολεµήσει αυτήν τη διαφθορά.
Αλλά εδώ ανακύπτει ένα εύλογο ερώτηµα:
Όταν καθόταν δίπλα σ’ αυτούς τους Υπουργούς, δύο πράγµατα συµβαίνουν: Ή ήξερε τι γίνονταν και έλεγε «να µην πούµε
τίποτα» -και αυτό δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά είναι κάτι που
εύλογα µπορεί να το σκεφθεί κανείς- ή δεν πήρε χαµπάρι. Και
στις δυο περιπτώσεις είναι ανησυχητικό το θέµα. Διότι αυτός που
δεν καταλάβαινε ότι στο Υπουργικό του Συµβούλιο, στο ΚΥΣΕΑ
που συνεδρίαζε µετά, γινόταν το πάρτι µε τα υποβρύχια, πώς
είναι σε θέση να φέρει την κάθαρση σ’ αυτόν εδώ τον τόπο; Όταν
δεν πήρε χαµπάρι ότι γινόντουσαν αυτά τα σκάνδαλα, πώς θα
λύσει το πρόβληµα; Συνεπώς, είναι πολύ βαθύ το ζήτηµα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, πρέπει να πούµε αλήθειες στον
ελληνικό λαό.
Αλήθεια πρώτη: Ποινικό Δίκαιο. Ποιος νόµος εφαρµόζεται εις
βάρος ή υπέρ του κατηγορουµένου; Ο νόµος που είναι ευνοϊκός.
Άρα, ό,τι διατάξεις ακούτε τώρα, οι οποίες επιβαρύνουν τη θέση
του κατηγορουµένου –αναφέροµαι στο κοµµάτι των παραγραφών παραδείγµατος χάριν- δεν αφορούν καµµία υπόθεση µέχρι
αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
υποθέσεων που έχουν γίνει χθες. Δεν τις συµπεριλαµβάνει.
Άρα, να ξέρουµε ότι λέµε για κάτι που θα ψηφιστεί από αύριο.
Δεν υπάρχει τίποτα.
Δεύτερον. Λύνουµε το πρόβληµα; Δεν το λύνουµε το πρόβληµα, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί δεν το λύνουµε το πρόβληµα;
Διότι το πρόβληµα δεν ήταν οι παραγραφές. Ο κόσµος ακούει
ότι αλλάζουν οι παραγραφές και νοµίζει ότι θα γίνει κάτι. Από τις
παραγραφές δεν υπήρξε πρόβληµα κανενός αδικήµατος απ’
αυτά που έγιναν. Το πρόβληµα είναι η εξάλειψη του αξιοποίνου
που ρυθµίζεται απευθείας από το Σύνταγµα –άρθρο 86, παράγραφος 3- και µας λέει ότι µπορούµε να το ελέγξουµε µέχρι τη
Β’ Τακτική Σύνοδο. Δεν προλαβαίνουν να συµπληρωθούν τα
πέντε χρόνια, που ήταν η παραγραφή, αντί να είναι δεκαπέντε ή
είκοσι.
Υπάρχει ένα σχολικό παράδειγµα. Αν κάποιος κάνει ένα
έγκληµα την πρώτη µέρα της διακυβέρνησης και περάσουν τέσσερα χρόνια µπορεί να παραγραφεί ενώ τρέχουν οι τακτικές σύνοδοι. Αλλά αυτό το παράδειγµα είναι σχολικό. Δεν είναι
πραγµατικό παράδειγµα. Άρα, το κοµµάτι των παραγραφών που
είναι σωστό νοµικά –γιατί ο Υπουργός να έχει καλύτερες παραγραφές;- έχει τραγική µικρή αξία, καθόλου αξία, γιατί ακριβώς
υπάρχει εξάλειψη του αξιοποίνου.
Δεύτερη διάταξη. Να υπάρχουν περιοριστικοί όροι κ.λπ,. Ναι,
εδώ συµφωνούµε και λέµε να µην υπάρχει πλεονέκτηµα για τους
υπουργούς. Να µπορούν να δηµεύονται τα προϊόντα εγκλήµατος. Ναι, σωστό. Αυτό δεν µπορεί να γίνει και τώρα; Τι απαγορεύει τη δήµευση; Μπαίνει. Το βάζουµε. Ας πούµε ότι γίνεται
πανηγυρικά δεκτό και αυτό.
Φέρνει ο κ. Μαρκογιαννάκης µια τροπολογία που εγώ τη
θεωρώ προβληµατική, κύριοι συνάδελφοι. Τη θεωρώ προβληµατική. Παρ’ όλο που καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων που
θέλουν να εξεταστούν είναι προβληµατική. Τι λέει η τροπολογία
που έχει δεχθεί ο Υπουργός; Ότι αν ο κατηγορούµενος επιθυµεί
µπορεί να ελεγχθεί πρώτα η ουσία της κατηγορίας και µετά το
κοµµάτι της παραγραφής. Δηλαδή, να ελεγχθεί από το δικαστικό
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συµβούλιο η ουσία της υποθέσεως, να πει ότι ο «Χ» Υπουργός
έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος, έπρεπε να έχει ποινή δέκα έτη και
τρεις µήνες, έπρεπε να του αναγνωριστούν και αυτά τα ελαφρυντικά. Και τώρα εξετάζω το κοµµάτι της παραγραφής και εξάλειψης αξιοποίνου. Έχει επέλθει εξάλειψη αξιοποίνου.
Εγώ θεωρώ ότι το άρθρο 86, παράγραφος 5 του Συντάγµατος
µας δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Μας τη δίνει. Απλώς να το εφαρµόσει το Προεδρείο της Βουλής, όπως κάνει ο κ. Κοντός. Αντίστοιχα, η ουσία της υποθέσεως και να κριθεί, δεν µπορεί να
υπάρξει καταδίκη. Γιατί ακριβώς δεν µπορούµε να προσπεράσουµε την παραγραφή που είναι θεσµός δηµοσίας τάξεως και
δεν µπορούµε νοµικά να ακροβατούµε. Δεν µπορούµε, δηλαδή,
να πούµε ότι θα αλλάξουµε τη διαδροµή µιας παράδοσης που
υπάρχει και θεσµοθετηµένη, αλλά βρίσκεται και στον ελληνικό
νοµικό πολιτισµό από τον πρώτο Ποινικό Κώδικα. Ας βελτιώσουµε το άρθρο 86, παράγραφος 5, του Συντάγµατος.
Εγώ καταλαβαίνω το συντάκτη της τροπολογίας. Θέλει να κριθεί στην ουσία και τη βάση από το φυσικό δικαστή. Το καταλαβαίνω. Αλλά, αν θέλετε, νοµικά δεν µου επιτρέπεται να
συµφωνήσω µε κάτι που, κατά την άποψή µου, δεν συνάδει µε
το νοµικό πολιτισµό.
Τι µπορούµε να πετύχουµε µε βάση το Σύνταγµα που υπάρχει;
Και το έχουµε προτείνει, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό που µπορούµε
να πετύχουµε µας το δίνει το άρθρο 86. Τι λέει το άρθρο 86 του
Συντάγµατος; «Εγκλήµατα που διαπράττονται κατά την άσκηση
των καθηκόντων του Υπουργού». Και ρωτώ: γιατί αυτήν την
άσκηση των καθηκόντων δεν την προσδιορίζουµε; «Όπως ο
νόµος ορίζει», λέει. Γιατί δεν νοµοθετούµε να δούµε ποια αδικήµατα είναι αυτά που συνάδουν µε την άσκηση των καθηκόντων
του Υπουργού; Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Υπάρχει και νοµολογία. Περίπτωση Μαντέλη: το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος
δεν συνάδει µε την άσκηση καθηκόντων του Υπουργού και γι’
αυτό δεν έχει εµπλακεί καθόλου η Βουλή στο θέµα. Είναι απ’ ευθείας από τη δικαιοσύνη.
Θα σας πω παράδειγµα από το Βατοπέδι, λόγου χάριν, που
κρίναµε ότι δεν συντρέχει και δεν παραπέµψαµε τον κ. Ρουσόπουλο. Γιατί ηθική αυτουργία ενός υπουργού; Επειδή ήταν κοντά
στον Πρωθυπουργό και είχε δύναµη πρέπει να νοηθεί άσκηση
κατά των καθηκόντων του Υπουργού; Γιατί ο Υπουργός ο οποίος
δωροδοκείται, τη δωροδοκία πρέπει να θεωρήσουµε ότι συνάδει
µε την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού;
Εγώ θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο συντακτικός νοµοθέτης
είχε την εξής πρόνοια. Κατά την άσκηση των καθηκόντων µπορεί
να γίνουν αδικήµατα. Όχι προφανώς αδικήµατα που συνδέονται
εκτός της άσκησης. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα ΦΕΚ, να
προσδιορίζεται ότι µπορείς να πάρεις λεφτά για να κάνεις δουλειές για να πούµε ότι είναι άσκηση των καθηκόντων. Μπορεί
όµως κατά την άσκηση των καθηκόντων να υπογράψει µια
υπουργική απόφαση, να βγει µετά αυτό αντισυνταγµατικό, να
υπάρξουν κυρώσεις, να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Εκεί, ναι.
Είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων. Προβλέπεται από τα καθήκοντά του, όπως αυτά ορίζονται από το προεδρικό διάταγµα
που λέει ότι ο Υπουργός έχει αυτά τα καθήκοντα. Για ποιο λόγο
όµως πρέπει εµείς να εννοούµε το κάθε αδίκηµα που υπάρχει και
να δίνουµε µια χρονική διάσταση; Ότι, δηλαδή, είναι, κατά την
άσκηση χρονικά των καθηκόντων ενώ µπορούµε να πάµε στο
σκληρό, στο σκληρότατο πυρήνα των καθηκόντων των Υπουργών και να νοµοθετήσουµε εκεί;
Και αυτό που σας λέω, αντιλαµβάνοµαι ότι έχει νοµικά προβλήµατα, αλλά είναι πιστεύω η µοναδική σοβαρή νοµική διέξοδος που έχουµε για να προσπεράσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ολοκληρώσω σ’ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αντί, λοιπόν, να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο εµείς θα
το καταψηφίσουµε, γιατί αυτές οι διατάξεις δεν έχουν καµµία
πρακτική εφαρµογή, να ανοίξουµε µια κουβέντα, κύριοι συνάδελφοι, και να συµφωνήσουµε σε µια νέα νοµοθετική παρέµβαση
στο άρθρο 86. Να πούµε πως το θέλουµε, να συµφωνήσει αυτή
η Βουλή, που δεν µπορεί να το αλλάξει, αλλά να δεσµεύει τον
επόµενο νοµοθέτη ότι υπήρχε µια ευρύτατη πλειοψηφία για το
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πώς θέλουµε το άρθρο 86.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Το να ψηφίσουµε, όµως, διατάξεις -κάποιες από αυτές θα τις
ψηφίσουµε- οι οποίες έχουν µόνο θεωρητική και επικοινωνιακή
αξία και σε πρακτικό επίπεδο δεν προσδίδουν τίποτα, µας συγχωρείτε, εµείς δεν θα το πράξουµε. Επί της αρχής θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Θα στηρίξουµε κάποια άρθρα, αλλά η
κάθαρση του πολιτικού κόσµου είναι πρωτίστως θέµα πολιτικής
βούλησης και όχι θέµα νοµοτεχνικών βελτιώσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει ζητήσει να λάβει το λόγο.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, οφείλω να δώσω µια διευκρίνιση,
γιατί παρακολουθώ τη συνεδρίαση από το γραφείο µου, σε
σχέση µε ορισµένα πράγµατα που είπε ο κ. Πλεύρης και το ερώτηµα που έθεσε γιατί δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία µε
βάση το αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός, ο κ. Αλέξανδρος Κοντός, για τη συγκρότηση επιτροπής σε ό,τι αφορά το Βατοπέδι, που θα εξέταζε το ενδεχόµενο ευθύνης του ή όχι, παρά
το ότι διαπιστώθηκε από το δικαστικό συµβούλιο ότι λόγω του
ότι είχε παρέλθει η αποσβεστική προθεσµία, που προβλέπει το
άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγµατος, η Βουλή δεν µπορούσε, πλέον, να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή λόγω της λήξης
της συνόδου, όπως γνωρίζετε, το Μάιο του 2009.
Ρωτήσατε γιατί δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία µε βάση το αίτηµα του κ. Κοντού, για τη συγκρότηση επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 86, παράγραφος 5 του Συντάγµατος.
Θα µου επιτρέψετε να σας διαβάσω την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, η οποία λέει τα εξής: «Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαµβάνεται και η παραγραφή,
δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου
που είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η
Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόµων
του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορούν να µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας». Και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί.
Εδώ, δεν έχουµε βέβαια την περίπτωση της παραγραφής. Θα
πω δύο λόγια µετά για τη συζήτηση που πολλές φορές γίνεται
για το αν παραγράφηκαν ή όχι αδικήµατα που φαίνεται να τελέστηκαν στο παρελθόν. Έχουµε την περίπτωση της αποσβεστικής
προθεσµίας, το άρθρο 86. Είναι ένας λόγος για τους οποίους δεν
περατώθηκε η διαδικασία.
Ο κ. Κοντός, στο αίτηµα που µου κατέθεσε, ζητά να συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή αποκλειστικά από δικαστικούς. Σας ξαναδιαβάζω, όµως, το Σύνταγµα. Λέει ότι: «ύστερα από αίτηση του
ίδιου ή των κληρονόµων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην
οποία µπορούν να µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί».
Δηλαδή και Βουλευτές και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί.
Γι’ αυτόν το λόγο εγώ δεν θα µπορούσα να κινήσω µια διαδικασία συγκρότησης επιτροπής, η οποία θα ήταν µόνο από ανώτατους δικαστικούς. Δεν θα ήµουν εντός των ορίων του
Συντάγµατος, κύριε Πλεύρη, όπως γνωρίζετε.
Επίσης, το άρθρο 155 του Κανονισµού της Βουλής, επαναλαµβάνει εν πολλοίς αυτές τις διατυπώσεις του Συντάγµατος, ότι «η
Βουλή µπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδίου ή των κληρονόµων
του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία µπορούν να µετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας».
Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, το περιεχόµενο της αίτησης του
κ. Κοντού, δεν είναι στο πλαίσιο αυτών που προβλέπει και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής.
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα µόνο, γιατί στην κοινή γνώµη και είναι δικαιολογηµένο- οι πολίτες δεν έχουν νοµικές γνώσεις,
αλλά πολλές φορές ακούγεται ίσως και από συναδέλφους ή και
από τα µέσα ενηµέρωσης, ότι παραγράφηκαν διάφορες πράξεις.
Στο νοµοσχέδιο που φέρνει ο κ. Καστανίδης -και πολύ ορθάκάνει µια σειρά από βελτιώσεις στον µέχρι τώρα ισχύοντα
ν.3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών και ορθώς, κατά
την άποψή µου, διευρύνει και το χρονικό περιθώριο της παραγραφής για να µη δηµιουργείται η παραµικρή εντύπωση ότι
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υπάρχει ειδική µεταχείριση για τους Υπουργούς.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι στον ισχύοντα µέχρι στιγµής νόµο στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 του ν.3126/2003 αναφέρονται τα εξής:
«Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόµου αυτού παραγράφονται µε τη συµπλήρωση
πέντε ετών από την ηµέρα που τελέστηκαν…», µε την πενταετία
επέρχεται η παραγραφή. Αυτή η διάταξη ψηφίστηκε οµόφωνα
τότε, όπως θυµάται ο κ. Παυλόπουλος, το 2003 απ’ όλα τα κόµµατα.
«Η προθεσµία, όµως» –λέει πιο κάτω η διάταξη του ισχύοντος
νόµου- «του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται» –δηλαδή, η
παραγραφή αναστέλλεται και δεν τρέχει- «µόνο στις εξής περιπτώσεις: Πρώτον, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος κατά τη
διάρκεια της οποίας τελέστηκε η πράξη». Αυτό σηµαίνει για όλο
το διάστηµα της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται, δεν τρέχει
η παραγραφή και µετά αρχίζει η πενταετία. Τι σηµαίνει πρακτικά
αυτό; Σηµαίνει ότι από πλευράς του θεσµού της παραγραφής,
οι πράξεις που ενδεχοµένως τελέστηκαν µέχρι και τον Αύγουστο
του 2007 ή πριν από τον Αύγουστο του 2007, όταν διαλύθηκε η
Βουλή –έληξε εκείνη η περίοδος- δεν έχουν παραγραφεί. Παραγράφονται τον Αύγουστο του 2012.
Εποµένως, είναι το θέµα της αποσβεστικής προθεσµίας που
προβλέπει το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και η
οποία αποσβεστική προθεσµία δίδει τη δυνατότητα στην εκάστοτε Βουλή να ασκήσει το δικαίωµά της µέχρι το πέρας της δευτέρας συνόδου µετά την περίοδο κατά την οποία φέρονται ότι
τελέστηκαν οι πράξεις. Αυτή είναι η αποσβεστική προθεσµία.
Αυτό το λέω απλά για να µην υπάρχει µια σύγχυση ότι κατά το
θεσµό της παραγραφής έχουν ενδεχόµενα παραγραφεί οι πράξεις. Όχι, γιατί η πενταετία της παραγραφής αρχίζει να τρέχει,
όπως είπα, µετά την λήξη της βουλευτικής περιόδου.
Αυτά προς ενηµέρωση των συναδέλφων.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καστανίδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
προηγουµένως εκτόξευσε την κατηγορία, µιλώντας σε υψηλούς
τόνους και µε απόλυτη διατύπωση, σε βάρος –χωρίς να τους κατονοµάζει- Υπουργών προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
ότι έκλεψαν. Από πού αντλεί αυτήν τη βεβαιότητα; Αν την αντλεί
από τη γνώση την οποία έχει, τότε οφείλει να κατονοµάσει πρόσωπα. Εάν δεν έχει τη βεβαιότητα της γνώσης, τότε οφείλει να
σεβαστεί την αρχή που όλοι υιοθετούµε, ότι κάποιον για να τον
χαρακτηρίσεις «κλέφτη» θα πρέπει µε κάποιο προβλεπόµενο νόµιµο τρόπο να του έχει αποδοθεί αυτή η ιδιότητα.
Επειδή πιστεύω ότι συµµερίζεται αυτά που λέω, µε νεότερη
διατύπωσή του πιστεύω ότι θα επανορθώσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα
το λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Πλεύρη, θέλετε
να κάνετε µια σύντοµη τοποθέτηση;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Πλεύρη, έχετε το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, προφανώς γνωρίζετε
το πόρισµα της πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση
«SIEMENS» και προφανώς γνωρίζετε ότι υπάρχουν άτοµα,
πρώην Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που πήραν διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ και ένα εκατοµµύριο ευρώ. Αν περιµένετε τώρα να
πάµε στην καταδικαστική απόφαση που ενδεχοµένως δεν έλθει
ποτέ, γιατί έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο για να προσδώσω τους
ανάλογους χαρακτηρισµούς, προφανώς δεν µπορώ να περιµένω
γιατί ποτέ δεν θα υπάρξει αυτή η απόφαση.
Στα δε υποβρύχια υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης του Μονάχου για 83 εκατοµµύρια ευρώ µίζες που δόθηκαν σε Υπουργούς –Υπουργούς λέει- και σε άλλους αξιωµατούχους στην
Ελλάδα. Προφανώς, η περίοδος ελέγχου είναι το 1998-2002 και
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οι Υπουργοί που αναφέρεται η απόφαση είναι οι Υπουργοί που
ήταν στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το ποιοι είναι δεν το ξέρω.
Ρωτήστε την εισαγγελία του Μονάχου που λέει ότι δόθηκαν 83
εκατοµµύρια ευρώ σε Υπουργούς. Δείτε τη δικογραφία. Αυτό
ακριβώς λέει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, o κ. Προκόπης Παυλόπουλος, έχει ζητήσει το λόγο.
Θέλετε το λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση ή για την τοποθέτησή σας, κύριε Παυλόπουλε;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάνω σ’ αυτό
που ελέχθη από εσάς για την αίτηση που έχει κάνει ο συνάδελφος κ. Κοντός σας ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παυλόπουλος για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω –και
αυτό είναι το αναφαίρετο δικαίωµα που έχει κάθε άνθρωπος, ο
οποίος κατηγορείται και φθάνουµε στο σηµείο να µη διώκεται,
διότι επικαλείται η Βουλή τη διάταξη περί εξάλειψης του αξιοποίνου λόγω της επέλευσης της αποσβεστικής προθεσµίας- ότι
οφείλει να απαντήσει ο Πρόεδρος της Βουλής προς τον κ. Κοντό
σ’ αυτό το αίτηµα το οποίο έχει κάνει, που είναι απόλυτα νόµιµο.
Ο κ. Κοντός τι είπε στο αίτηµά του; Εν όψει της ενεργοποίησης, που ο ίδιος την ζητά -και δεν είναι ενεργοποίηση αυτής της
διάταξης υπό αίρεση, αλλά επειδή πρόκειται να συσταθεί αυτό
το όργανο το οποίο δεν έχει συσταθεί- ο κ. Κοντός θεωρεί ότι η
διάταξη του Συντάγµατος που λέει ότι µετέχουν και οι δικαστές
στην περίπτωση αυτή πρέπει το όργανο αυτό να συντίθεται όσο
το δυνατόν περισσότερο από δικαστές και, ει δυνατόν, να µην
υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα.
Αυτό δεν το αποκλείει το Σύνταγµα. Κάθε άλλο. Μπορεί, πλην
του Προέδρου, να µην είναι κανένα πολιτικό πρόσωπο, µπορεί
να είναι, παραδείγµατος χάριν, νοµικοί ή καθηγητές. Όµως, ο κ.
Κοντός αυτό έθεσε, να δικαστεί απ’ αυτό το όργανο, να φύγει
από πάνω του ένα στίγµα που δεν του ανήκει και από εκεί και
πέρα, αυτό το όργανο να µην έχει πολιτικά πρόσωπα, ακριβώς
διότι τα πολιτικά πρόσωπα είναι εκείνα, µίας συγκεκριµένης πλειοψηφίας, τα οποία οδήγησαν την κατάσταση εκεί. Και είναι φυσικό και απόλυτο δικαίωµα να θεωρεί ότι δεν υπάρχει η
απαραίτητη αντικειµενικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Λέγω, λοιπόν, επειδή αυτό είναι ιερό δικαίωµα του καθενός να
το ζητήσει, όταν ζούµε σε µία εποχή σπίλωσης συνειδήσεων, σπίλωσης προσώπων, τα πρόσωπα να έχουν αυτή τη δυνατότητα να
ξαναβγούν καθαρά στην κοινωνία και να µην είναι έρµαια οποιασδήποτε πολιτικής συγκυρίας. Θεωρώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα ή, ορθότερα, το αίτηµα που έθεσε ο κ. Κοντός. Πρέπει να συσταθεί
το όργανο αυτό και συµφωνώ απόλυτα µε το αίτηµα το οποίο
κάνει για όσο το δυνατόν περισσότερους δικαστές και όχι πολιτικά πρόσωπα, εάν θέλουµε πραγµατικά να αποφασίσει έντιµα
και αντικειµενικά ένα τέτοιο όργανο σε τόσο λεπτές υποθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παυλόπουλε,
κατ’ αρχάς, αντιλαµβάνοµαι και εγώ τη θέση του κ. Κοντού, όπως
και κάθε συναδέλφου που θα ήταν στην ίδια θέση, αλλά θα µου
επιτρέψετε να σας διορθώσω. Ο κ. Κοντός δεν κατέθεσε µία αίτηση –την έχω µπροστά µου- ή µία πρόταση, για να συγκροτηθεί
µία επιτροπή στην οποία όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαστές
θα µπορούσαν να συµµετέχουν.
Το άρθρο 86 του Συντάγµατος είναι σαφές. Οµιλεί για επιτροπή, στην οποία µπορούν να συµµετέχουν και ανώτατοι δικαστές. Το άρθρο 155 του Κανονισµού, στην παράγραφο 9,
εξειδικεύει και λέει: «Στην ειδική επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής». Άρα, αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να συµµετέχουν και
ανώτατοι δικαστές, αλλά σαφώς πολιτικά πρόσωπα και προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής.
Η δε επιστολή του κ. Κοντού, από την οποία σας διαβάζω σχετική παράγραφο, σε ό,τι αφορά την πρότασή του λέει: «Υπό την
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αναγκαία προϋπόθεση της συµµετοχής σε αυτήν –επιτροπήςαποκλειστικά και µόνο ανώτατων δικαστικών λειτουργών». Εποµένως, ο κ. Κοντός βάζει έναν όρο, µία προϋπόθεση: «Αποκλειστικά και µόνο ανώτατων δικαστικών».
Το Σύνταγµα είναι σαφές, ο Κανονισµός της Βουλής είναι
σαφής. Αντιλαµβάνεστε ότι το αίτηµα αυτό, υπό τους όρους που
θέτει, δεν είναι ένα αίτηµα που µπορώ και πρέπει να εξετάσω και
να ενεργοποιήσω στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα στην αρχή κάτι. Έστω και
αυτήν την απάντηση την οφείλετε στον κ. Κοντό. Μπορείτε να
του πείτε: «Αυτό συµβαίνει».
Βεβαίως, έχουν θεσπιστεί αυτές οι διατάξεις σε µία εποχή που
κανείς δεν είχε υπ’ όψιν του ποια είναι η συγκυρία που επικρατεί
τώρα. Απαντήστε του, λοιπόν, µε αυτά τα νοµικά επιχειρήµατα
που έχετε, αλλά παρακαλώ να δείτε και να δούµε –γι’ αυτό το τόνισα προηγουµένως- µήπως θα πρέπει αυτά να αλλάξουν και
αυτή η επιτροπή να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο δικαστικό
σχηµατισµό. Δεν βλέπουµε, µε αφορµή και το νοµοσχέδιο που
φέρνουµε σήµερα, ότι εµπλέκουµε –και ορθώς- τη δικαιοσύνη,
έστω και στα όρια του Συντάγµατος, γνωµοδοτικά στα θέµατα,
τα οποία αφορούν αµιγώς κοινοβουλευτικά καθήκοντα; Γιατί, λοιπόν, να µην του δώσετε απάντηση και από εκεί και πέρα να δούµε
την τροποποίηση του Κανονισµού, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαστές να µετέχουν σ’ αυτό;
«Και δικαστικοί λειτουργοί», όπως λέει το Σύνταγµα, κατά την
εκτίµησή µου –και εδώ είναι οι συνάδελφοι και άλλοι για να αποφασίσουµε – δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση ότι αποκλείεται
η πλειοψηφία να ανήκει σε δικαστικούς λειτουργούς. Δεν λέει ότι
πρέπει να είναι κατά πλειοψηφία κάποια άλλα πρόσωπα. Κατευθυντήρια είναι αυτή η οδηγία την οποία δίνει το Σύνταγµα και
από εκεί και πέρα, εναπόκειται στον Κανονισµό της Βουλής και
στο νοµοθέτη.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Έχω µεγάλη αµφιβολία, κύριε
Πρόεδρε, στο εξής και το λέω και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Εδώ είναι η αντίφαση που υπάρχει. Εδώ, σήµερα, έχουµε ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει θέµατα Κανονισµού της Βουλής, τα οποία
ζητήµατα του Κανονισµού της Βουλής έπρεπε να ρυθµίζονται
από εκείνην και όχι από το νόµο. Η διάταξη, την οποία διαβάσατε
και η οποία έχει µπει από την αρχή στον Κανονισµό της Βουλής
και το ξέρετε, είναι διάταξη η οποία κανονικά έπρεπε να έρχεται
µε τον εκτελεστικό νόµο της σχετικής διάταξης του Συντάγµατος, κύριε Υπουργέ, και όχι από τον Κανονισµό της Βουλής.
Θα µου πει κανείς: Γιατί µπήκε τότε; Σας θυµίζω ότι µέχρι το
1997 ζούσαµε χωρίς εκτελεστικό νόµο του Συντάγµατος ως προς
την ευθύνη των Υπουργών. Ο ν.2509 ψηφίστηκε το 1997. Όλες
οι διατάξεις περί ποινικής ευθύνης ρυθµίζονταν στο µεταβατικό
αυτό στάδιο από τον Κανονισµό της Βουλής και είχε τεθεί µεγάλο ζήτηµα που είχε απασχολήσει τη Βουλή, εάν θυµάστε, και
την εποχή του ’89.
Άρα, εδώ πρέπει να δούµε και εάν ο Κανονισµός στο σηµείο
αυτό είναι σωστός, γιατί είναι και θέµα της εκτελεστικής εξουσίας.
Επιπλέον, πρέπει να δούµε, ό,τι και εάν συµβεί, εάν θα πρέπει
να αναθεωρήσουµε τις απόψεις για τη σύνθεση αυτού του οργάνου, που πρέπει να συσταθεί εν όψει και της συγκυρίας και
όσων συµβαίνουν. Το λέω, χωρίς να υπάρχει καµία, εάν θέλετε,
έξαρση στα λόγια µου, χωρίς να προσπαθώ να κοµµατικοποιήσω
τίποτε απολύτως, αλλά υπερασπιζόµενος το ιερό δικαίωµα ενός
ανθρώπου να µπορέσει να βγει καθαρός σε µία κοινωνία, η οποία
αυτήν τη στιγµή ζει υπό τις σκιές πολλών καταγγελιών, από τις
οποίες όµως οι περισσότερες είναι αναπόδεικτες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το δικαίωµα είναι,
πράγµατι, ιερό κάθε ανθρώπου και κάθε συναδέλφου, αλλά,
κύριε Παυλόπουλε, µου κάνει εντύπωση. Σας διάβασα το Σύνταγµα, είστε έγκριτος νοµικός και έγκριτος διοικητικολόγος και
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συνταγµατολόγος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απαντήστε του µε αυτά που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μπαίνει η προϋπόθεση
αυτή από τον κ. Κοντό –σας διάβασα τι ισχύει και κατά τον Κανονισµό- και συνεχίζει ο κ. Κοντός και λέει: «Προτείνω δε, για να
διευκολυνθεί η διαδικασία, να οριστούν µέλη της επιτροπής οι
ανώτατοι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν επιλεγεί και διερευνούν την
αναφεροµένη υπόθεση». Εννοεί, δηλαδή, το τετραµελές δικαστικό συµβούλιο που είχε κληρωθεί.
Ακόµη και απέναντι στο ιερό δικαίωµα που έχουµε της υπεράσπισης του εαυτού µας –αυτό ισχύει για όλους, για κάθε πολίτη
και για κάθε συνάδελφο- από την άλλη µεριά υπάρχει και το ιερό
καθήκον να τηρούµε το Σύνταγµα, να τηρούµε τον Κανονισµό
της Βουλής, που εψήφισε αυτή η Βουλή µε βάση τη διάταξη του
Συντάγµατος. Όταν θέτουµε τέτοιους όρους, κατά αποκλειστικότητα να είναι δικαστικοί και µάλιστα θέλω µόνο εκείνους τους
δικαστικούς λειτουργούς, αντιλαµβάνεσθε ότι ως Πρόεδρος δεν
µπορώ να ενεργοποιήσω µια τέτοια διαδικασία.
Το ότι θα πρέπει να δούµε τις διατάξεις αυτές του Συντάγµατος, µαζί µε διάφορα άλλα θέµατα, όπως και το θέµα της αποσβεστικής προθεσµίας του άρθρου 86 κ.λπ., στην επόµενη
Αναθεώρηση του Συντάγµατος σαφώς θα πρέπει να τα δούµε
όλα αυτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και να δει κανείς το θέµα της
αρµοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όµως, ο συνταγµατικός χάρτης της χώρας είναι εκείνος ο χάρτης που πρέπει ως
κόρη οφθαλµού να διαφυλάσσουµε και να υπηρετούµε.
Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Καρατζαφέρης, έχει ζητήσει το λόγο, για να κάνει µία σύντοµη παρέµβαση και αµέσως µετά θα πάρει το λόγο ο κ. Μουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µας διαβάσατε την επιστολή του συναδέλφου, του κ. Κοντού. Θα ήθελα να ξέρω την
ηµεροµηνία της επιστολής και θα ήθελα να ξέρω τη δική σας
απάντηση και τι ηµεροµηνία έχει.
Σας έστειλε, λοιπόν, ένα αίτηµα. Σαφώς, δεοντολογικά, πρέπει
να υπάρχει η απάντηση η δική σας επί του αιτήµατός του µε µια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Εάν αυτό σαφώς υπάρχει, ο κ. Κοντός
ελέγχεται γιατί δεν επανήλθε µε ένα άλλο αίτηµα, που θα ικανοποιούσε τα ερωτήµατα τα οποία εσείς θα θέτατε εις την απάντησή σας.
Επί της ουσίας τώρα: Ο κ. Κοντός, ο κ. Δούκας και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι θα είναι όµηροι αυτής της διαδικασίας. Θα κουβαλούν το στίγµα όσο ζουν, ενδεχοµένως και οι απόγονοί τους.
Είναι σκληρή η πολιτική. Από τη στιγµή, λοιπόν, που υπάρχει το
δικαίωµα από το Σύνταγµα, να µπορεί να γίνει ερµηνεία, η πιο
ελαστική υπέρ του κατηγορουµένου. Αυτό δεν το κάναµε, ενώ
σε πολύ πιο ουσιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος έχουµε κάνει
µία διαστολή πάρα πολλές φορές και αντικρουόµενες µάλιστα.
Θα έλεγα, έχει γίνει «λαστέξ» το Σύνταγµα! Τώρα βλέπω µία αυστηρότητα εις την τήρηση, µία τυπολατρία. Αυτή η τυπολατρία
έχει ως αποτέλεσµα κάποιοι συνάδελφοι –επαναλαµβάνω- να
είναι όµηροι µιας διαδικασίας ατελούς για πάρα πολλά χρόνια.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να έχουµε και το θάρρος και την
ενόραση και τη σοβαρότητα να δώσουµε δυνατότητα σε αυτούς
τους συναδέλφους να αποκατασταθούν, σε όποιον θέλει.
Πάρτε εσείς την πρωτοβουλία, βρείτε τη ρύθµιση, χωρίς να
σκοντάφτετε στις στείρες διατάξεις κάποιων παραγράφων, ώστε
να δοθεί το δικαίωµα, να έχουν µία άλλη τύχη από τους δικαστές.
Βρείτε εσείς τη λύση, κύριε Πρόεδρε. Είµαι σίγουρος ότι µπορείτε να το κάνετε. Και δε νοµίζω να υπάρχει διαφωνία από κανένα κόµµα µέσα στη Βουλή, ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Παρακαλώ, βρείτε τον τρόπο να δώσετε τη δυνατότητα αποκαταστήσεως της αξιοπρέπειας που θέλουν οι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Βουλής δεν έχει κανένα δικαίωµα ούτε να παραγράφει, ούτε να ερµηνεύει κατά το δοκούν το Σύνταγµα και κανείς
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άλλος δεν έχει αυτό το δικαίωµα. Ελαστική εφαρµογή, µη ελαστική εφαρµογή, µε συγχωρείτε αλλά είναι πρωτοφανή αυτά που
είπατε τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Έχει γίνει πολλές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επίσης, δεν αποφασίζει
ο Πρόεδρος της Βουλής, αποφασίζει η ίδια η Βουλή και για την
περίπτωση της συγκρότησης της επιτροπής που προβλέπει το
άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος και το σχετικό άρθρο
του Κανονισµού. Αποφασίζει η Βουλή.
Σε σχέση δε µε τους πρώην Υπουργούς στους οποίους αναφερθήκατε ή οποιονδήποτε άλλο, έχουν το δικαίωµα σαφώς να
υποβάλουν το αίτηµα στα πλαίσια των προβλεποµένων από το
Σύνταγµα και από τον Κανονισµό της Βουλής.
Πώς να ενεργοποιήσω εγώ µία διαδικασία, επαναλαµβάνω,
που κατά την αίτηση θέτει όρους, προϋποθέσεις κ.λπ., που είναι
εκτός των προβλεποµένων ρυθµίσεων από το Σύνταγµα, αλλά
και από τον Κανονισµό της Βουλής;
Γνωρίζουν όλοι -και ο κ. Κοντός το έχει διαβάσει, γιατί το επικαλείται- τι ακριβώς λέει το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος. Βέβαια, σας διάβασα και τη διάταξη του Κανονισµού, που
και εκεί υπάρχει η ερµηνεία ότι δεν µπορεί να είναι µόνο δικαστικοί λειτουργοί, αφού λέει ότι αυτή η επιτροπή, αν αποφασίσει η
Βουλή και συγκροτηθεί, προεδρεύεται από Αντιπρόεδρο της
Βουλής. Είναι τόσο απλό.
Εποµένως, δεν είναι θέµα, επαναλαµβάνω, που µπορώ εγώ να
χειριστώ διαφορετικά. Δεν έχω το δικαίωµα αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τι του απαντήσατε, κύριε Πρόεδρε;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν την κρίνετε
απαράδεκτη, να την εισαγάγετε στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαρίστως. Εάν θέλετε να έρθει αυτή η πρόταση για να συζητήσουµε στη Βουλή,
δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Απαντήσατε στην επιστολή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γραπτά δεν απάντησα
στον κ. Κοντό. Γραπτή απάντηση, δεν έχω στείλει, γιατί ήταν εµφανώς εκτός των διατάξεων του Συντάγµατος. Εάν, όµως, κρίνετε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση, ευχαρίστως να γίνει αυτή η
συζήτηση. Η Βουλή θα αποφασίσει. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι
είµαστε όλοι υποχρεωµένοι, εκ του Συντάγµατος, να το τηρούµε
και επί του Κανονισµού να τηρούµε τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεχίζουµε τη συζήτηση. Ο κ. Βασίλειος Μουλόπουλος έχει
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε ενδιαφέρον τη συζήτηση για τον κ. Κοντό. Νοµικός
δεν είµαι, αλλά έχω µία απορία. Θέλω να ακούσω τη γνώµη του
κ. Κοντού γιατί µπορεί να τη µεταβάλει ο κ. Κοντός και να είναι
µέσα στο Σύνταγµα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το λέω αφελώς ίσως
και ως µη νοµικός. Νοµίζω ότι δικαιούται να πει την άποψή του
για την υπόθεσή του.
Ως προς το νοµοσχέδιο τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ύστερα από σειρά διαδοχικών νοµοθετηµάτων και αναθεωρήσεων του Συντάγµατος, το πολιτικό σύστηµα βρίσκεται διαρκώς
µπροστά στο ίδιο πάντα αδιέξοδο. Η ατιµωρησία και η συγκάλυψη είναι οι διαχρονικές καταλήξεις όλων των προσπαθειών διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών σε παρανοµίες Υπουργών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Σ’ αυτό, κατά την άποψή µας, δεν φταίει ο κακός νόµος, αλλά
η κακή πολιτική και οι κακοί πολιτικοί. Ακόµη και µε τον ισχύοντα
νόµο θα µπορούσαν να διωχθούν πολιτικά πρόσωπα, αν υπήρχε
η πολιτική βούληση, αν δεν υπήρχαν µεθοδεύσεις, για να εξαντληθούν τα όρια παραγραφής, αν τα κόµµατα εξουσίας όταν
έλεγαν «να χυθεί άπλετο φως στα σκάνδαλα», το εννοούσαν και
δεν ήταν µόνο ρητορικές δηλώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία µε τις εξεταστικές και
µε την απόδοση ευθυνών σε Υπουργούς έχει καταντήσει µια κακόγουστη φαρσοκωµωδία. Όλες έγιναν µε πολιτικές σκοπιµότητες και όχι για να ρίξουν το περιβόητο «άπλετο φως». Όλες
έγιναν για να χτυπηθεί ο πολιτικός αντίπαλος και όχι για να υπάρ-
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ξει κάθαρση. Όλες συµπέραναν ότι µαζί τα φάγανε τα δύο κόµµατα εξουσίας, ανάλογα ποιο ήταν στην κυβέρνηση και όλες κατέληξαν στην ατιµωρησία. «Έγκληµα» υπήρξε, αλλά χωρίς
«τιµωρία», γιατί δεν υπήρξε η βούληση για τιµωρία.
Τα τελευταία δέκα χρόνια έγινε µία αναθεώρηση του Συντάγµατος και δύο µεταρρυθµίσεις που δεν είχαν, όµως, κανένα αποτέλεσµα. Σήµερα έχουµε µια τρίτη προσπάθεια µεταρρύθµισης
του νοµικού πλαισίου, η οποία γίνεται υπό την πίεση της κατακραυγής της κοινής γνώµης για την πολιτική διαφθορά, αυτή
είναι η αιτία. Γίνεται µόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αφού έτσι
κι αλλιώς, παρά την όποια καλή σας πρόθεση, κύριε Υπουργέ,
δεν έχει καµµία πρακτική αξία, δεδοµένης της δεσµευτικότητας
του άρθρου 86 του Συντάγµατος και αυτό το ξέρουµε όλοι.
Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι καλά ότι η εξοµοίωση του
χρόνου παραγραφής για τα υπουργικά κακουργήµατα µπορεί να
είναι θεωρητικά ορθή, αλλά παραµένει µια τροποποίηση αποκλειστικά συµβολικής σηµασίας και –εγώ θα έλεγα- δηµιουργίας
εντυπώσεων από τη στιγµή που η αποσβεστική προθεσµία αναιρεί την όποια διακήρυξη ίσης ποινικής µεταχείρισης και την καθιστά πρακτικά αλυσιτελή.
Υπάρχει, όµως, ένας σοβαρός κίνδυνος, αν διαφηµιστεί επικοινωνιακά αυτή η ρύθµιση ως άρση των υπουργικών προνοµίων,
να εκληφθεί από τους πολίτες ως µια ακόµη απόπειρα εµπαιγµού
της, αφού θα δείξει τα όριά της, την αδυναµία της σε τυχόν –να
µην πω, βέβαιο- µελλοντικό σκάνδαλο.
Όσον αφορά τη σύσταση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, πιστεύουµε ότι είναι µια προσπάθεια να «ρίξουµε το µπαλάκι»
στους εισαγγελείς. Το Τριµελές Γνωµοδοτικό Συµβούλιο δεν διαθέτει τη δυνατότητα να συλλέγει πρόσθετα στοιχεία από έγγραφα ή από κλήση µαρτύρων, όπως έχουν οι εξεταστικές
επιτροπές. Ο βασικός του ρόλος θα είναι να δώσει το άλλοθι στη
Βουλή να απεκδυθεί των ευθυνών της και να κρύβεται πίσω από
γνωµοδοτήσεις εισαγγελέων, χωρίς εισαγγελικές αρµοδιότητες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα γίνουµε Πόντιοι Πιλάτοι, µεταφέροντας τις πολιτικές ευθύνες µας σε άλλους χώρους, λόγω
της συγκυρίας, αλλά πολύ φοβάµαι ότι θα γίνει το αντίθετο. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει αν το τριµελές γνωµοδοτικό όργανο αποφασίσει υπέρ της νοµικής βασιµότητας για παραποµπή
και η Βουλή δεν προχωρήσει σε σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής; Όλοι θα µιλούν για πολιτική κάλυψη. Αντίστροφα, φανταστείτε αν η γνωµοδότηση των εισαγγελέων είναι αρνητική και
τελικά η Ολοµέλεια αποφασίσει ότι θα προχωρήσει, έτσι κι αλλιώς, στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Όλοι θα µιλούν
για εκδικητικές πολιτικές διώξεις.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς θεωρούµε πως αυτό είναι µια απόπειρα να µετακυληθεί η ευθύνη από τους Βουλευτές στους εισαγγελείς, να δοθεί, αν θέλετε, ένα µήνυµα στην κοινή γνώµη ότι
κάτι γίνεται. Αλλά για µας ούτε η αιτιολογία ουδετερότητας της
δικαιοσύνης ισχύει. Η δικαστική εξουσία, κυρίως η ηγεσία της,
είναι µέρος του κοµµατικοπολιτικού, θα έλεγα, παιχνιδιού.
Σας θυµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τι λέγατε για τη δικαιοσύνη στην υπόθεση των δοµηµένων οµολόγων
και πώς χαρακτηρίσατε τότε τον κ. Σανιδά. Μέσω αυτής της ρύθµισης διακρίνω µια διάθεση ψευδεπίγραφης δικαστικοποίησης
της πολιτικής ως απάντηση στη δικαιολογηµένη αίσθηση ή µάλλον πεποίθηση των πολιτών για την ατιµωρησία των πολιτικών.
Σηµειώνω δε ότι σοβαρές επιφυλάξεις έχει εκφράσει και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής.
Τα σκάνδαλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελούν,
όπως άκουσα πριν, πολιτική κρίση, αλλά είναι αποτέλεσµα της
κρίσης της κυρίαρχης πολιτικής, που έθεσε το δηµόσιο συµφέρον στην υπηρεσία του ιδιωτικού και ανακήρυξε τους νόµους της
αγοράς ισχυρότερους από τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα, ισχυρότερους δυστυχώς, από τους νόµους του ίδιου του
κράτους.
Πολλοί θα πουν ότι οι εξεταστικές κατέδειξαν πως οι Υπουργοί
παίρνουν µίζες για δουλειές που υπογράφουν και ότι έτσι θα
υπάρξει, αν µη τι άλλο, µια πολιτική καταδίκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα έλεγα ότι «ο κόσµος το
έχει τούµπανο και εµείς κρυφό καµάρι». Δεν φταίει, λοιπόν, ο
νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Δεν φταίει ούτε καν το πολύ πε-
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ριοριστικό συνταγµατικό πλαίσιο, εντός του οποίου νοµοθετούµε. Φταίει ο εθισµός των κοµµάτων εξουσίας «να βουτούν το
χέρι στο βάζο» µε τις µίζες και να απαιτούν µετά να µείνουν ατιµώρητα.
Ακόµα και η χρυσή τοµή ανάµεσα στην αρµοδιότητα της Βουλής και των δικαστηρίων να υπήρχε και να συµφωνούσαµε σε
αυτήν, δεν θα άλλαζε τίποτα, στο βαθµό που υπάρχει ένα κοινό
µυστικό που κανείς δεν το ξεστοµίζει, αλλά όλοι το γνωρίζουµε,
ότι ακόµα και όταν διώκεται η πρώην κυβέρνηση από την κυβερνητική πλειοψηφία υπάρχει συµψηφισµός, υπάρχει συγκάλυψη.
Και αυτό το ζήσαµε την προηγούµενη Παρασκευή στη συζήτηση για τα δοµηµένα οµόλογα. Μην κοροϊδευόµαστε. Ήταν το
µνηµόσυνο των δοµηµένων οµολόγων. Συµφωνήσατε ότι αυτό
το πράγµα τελειώνει. Εποµένως, το πρόβληµα –επαναλαµβάνωδεν είναι νοµοτεχνικό, είναι πολιτικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, κανένας
από εµάς δεν έχει προκύψει από παρθενογένεση. Δεν γεννηθήκαµε σήµερα που συζητάµε. Όλοι έχουµε µία συγκεκριµένη ιστορία και σας θυµίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία
κυβερνούν την Ελλάδα τα τελευταία τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια και ότι όλα αυτά τα χρόνια όποιος τολµούσε να πει κάτι, να
ψελλίσει κάποιες υπόνοιες για µίζες και περίεργες συµβάσεις,
κραυγάζατε ότι είναι συκοφαντίες και όποιος έχει αποδείξεις να
πάει στον εισαγγελέα. Γι’ αυτό φθάσαµε ως εδώ και όχι για τον
κακό νόµο είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
Ο κ. Τζαβάρας λείπει, αλλά θα ήθελα να του πω πως χαίροµαι
γιατί επιτέλους κάποιοι εδώ µέσα ανακάλυψαν τη διαπλοκή, ότι
υπάρχει διαπλοκή, ότι υπάρχουν εξωπολιτικά κέντρα που επιχειρούν να ηγεµονεύσουν της πολιτικής.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, όταν αυτά τα έλεγε επί δεκαετίες η
Αριστερά, λέγατε ότι έχουµε φαντασιώσεις και αναπτύσσουµε
θεωρίες συνοµωσίας. Τώρα αυτές οι θεωρίες συνοµωσίας δεν
αποδεικνύονται φαντασιώσεις. Αποδεικνύονται ότι είναι κάτι το
πραγµατικό και γι’ αυτό θα πρέπει να κάνετε τουλάχιστον την αυτοκριτική σας.
Για όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει
«ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής σε αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά επειδή ζητήσατε και προτάσεις εγώ θα σας πω εν συντοµία και µε απλά
λόγια, όχι µε νοµικά, µία από τις προτάσεις που και εµείς θέτουµε
προς συζήτηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να χρονοτριβεί αδικαιολόγητα η προανακριτική επιτροπή στις υποθέσεις που έρχονται
στην Ολοµέλεια της Βουλής και των οποίων η έρευνα είναι ήδη
προχωρηµένη µε πλήρη φάκελο και ώριµο αίτηµα δικαστικής διερεύνησης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των σκανδάλων
που έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολιτική συναίνεση όλων µας, ώστε η προανακριτική επιτροπή να συνεδριάζει και να παραπέµπει µε µία και µόνη
συνεδρίαση, µε αυτό το σκοπό, την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλόπουλο.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων αγορητών
επί της αρχής.
Καλείται ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο
Νοµό Κορινθίας, να λάβει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μπεγλίτη, συµπατριώτη Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι έχουµε αποδεχθεί σε αυτήν την Αίθουσα ότι το
σηµερινό πρόβληµα στην κρίση της χώρας µας δεν είναι µόνο
οικονοµικό. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως πολιτικό, αξιακό. Δύο βασικά αίτια αυτής της κρίσης θα έλεγα, επίσης, ότι είναι το κακό
κράτος, η κακή λειτουργία του δηµοσίου και, δεύτερον, το κακό
αναπτυξιακό µοντέλο που είναι παρασιτικό, καταναλωτικό και ό,τι
άλλο. Όσον αφορά το κράτος, το δηµόσιο, θα έλεγα ότι η διαφθορά και η διαπλοκή σε ένα βαθµό –σε όλα τα επίπεδα και κάτω
και πάνω- είναι η µάστιγα της χώρας µας.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, η
Κυβέρνησή µας, όλοι µας, είχαµε δεσµευτεί για αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα. Είχαµε πει ότι θα αλλάξουµε τον εκλογικό νόµο,

8951

γιατί σε πολλές περιπτώσεις ευνοεί το πελατειακό σύστηµα –ό,τι
χειρότερο και αυτό- και ότι θα αλλάξουµε, επίσης, το νόµο περί
ευθύνης Υπουργών, όσο µας επέτρεπε και µας επιτρέπει το Σύνταγµα. Φυσικά, είπαµε να κάνουµε και άλλες αλλαγές, όπως το
να επανεξετάσουµε το θέµα της ασυλίας των Βουλευτών, γιατί,
δυστυχώς, η ατιµωρησία είναι παντού και όχι µόνο στο δηµόσιο,
που έλεγα προηγουµένως. Ελάχιστοι δηµόσιοι υπάλληλοι παραπέµπονται και ελάχιστοι απ’ αυτούς δικάζονται ή διώχνονται από
το δηµόσιο. Το δηµόσιο, δηλαδή, µπορεί να σε διώξει µόνο όταν
σε πιάσει να κλέβεις ή όταν αρνηθείς εργασία.
Εγώ ξέρω από την περιοχή µου, κύριε Υπουργέ, ότι πάρα πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι –όχι όλοι, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία
δεν φταίει και είναι στη σωστή κατεύθυνση- κάνουν και τα δύο
απ’ αυτά που είπα λίγο πριν. Δεν εργάζονται, δηλαδή, όπως θα
έπρεπε και πολλοί απ’ αυτούς χρηµατίζονται.
Όµως, αυτές οι αλλαγές πρέπει να αρχίσουν από το πολιτικό
σύστηµα. Θεωρώ πως παρ’ ότι δεν ευθύνεται τόσο πολύ ο σηµερινός νόµος περί ευθύνης Υπουργών που τον έχουµε από το
2003 –για τον οποίο νοµίζω ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ τότε, σε
σχέση µε τον προηγούµενο- σήµερα βελτιώνεται, όσο µας επιτρέπει τουλάχιστον το Σύνταγµα και το άρθρο 86. Μπορεί να µην
αλλάζει η αποσβεστική περίοδος, δηλαδή ο χρόνος δίωξης των
κατηγορουµένων, αλλά αλλάζει και παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής αδικηµάτων από πέντε, σε δεκαπέντε χρόνια, ανάλογα µε το αδίκηµα και έτσι εξισώνεται µε αυτό που συµβαίνει
µε όλους τους άλλους πολίτες.
Γίνονται και άλλα σηµαντικά πράγµατα. Για παράδειγµα, υπάρχει το τριµελές δικαστικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο που παρεµβάλλεται σ’ αυτή τη διαδικασία και έτσι έχουµε και µία νοµική,
θα έλεγα, αξιολόγηση και µία κάποια ισορροπία ανάµεσα στη δικαστική εξουσία και στην εκτελεστική, διότι πολλοί θέλουν όλοι
οι πολιτικοί να δικάζονται από δικαστές, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, γιατί σήµερα στην ουσία δικαζόµαστε από πολιτικούς.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, µέχρι να αλλάξει αυτό από τη µεθεπόµενη Βουλή –γιατί απ’ ό,τι γνωρίζουµε η επόµενη Βουλή θα
είναι Αναθεωρητική και εποµένως θα αλλάξει το Σύνταγµα, όταν
αλλάξει, µετά από αρκετά χρόνια, µετά το 2017, το 2018 ή το
2019 και µπορεί να αλλάξει αυτό το άρθρο- αυτές οι αλλαγές σίγουρα είναι βελτιωτικές. Επίσης, µπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Μπορεί να δεσµευτεί και περιουσία, αλλά να
δεσµευτούν και λογαριασµοί. Νοµίζω ότι αυτά είναι σηµαντικά.
Σίγουρα δεν λύνουν το πρόβληµα.
Και επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν στη δικαστική εξουσία, που
σίγουρα κατά το Σύνταγµα είναι ανεξάρτητη, ήθελα να πω ότι
αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα πέρασε, αν γνωρίζω
καλά, οµόφωνα –οι αρχές του εν πάση περιπτώσει- από τη
Βουλή, από την πολύ σηµαντική Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Αυτό είναι προς τιµήν όλου του πολιτικού κόσµου. Συµφωνήσαµε να κάνουµε αυτό που µπορούµε να κάνουµε σήµερα.
Σίγουρα µπορούµε να κάνουµε πολλά περισσότερα.
Και µια και µιλούσα για την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας,
αυτήν την επιτροπή αρνήθηκε να επισκεφθεί πριν από λίγο καιρό
ανώτατος δικαστής. Εγώ, επειδή είµαι απλός Βουλευτής, πρέπει
να πω ότι ενώ ο πολιτικός κόσµος πρέπει να δικάζεται και από
δικαστές και να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και όλα αυτά –αυτό
φαίνεται και µε τις εκλογές- άλλο ανεξαρτησία και άλλο το άβατο
της δικαστικής εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι πρέπει
η δικαστική εξουσία να συνεργάζεται µε τη Βουλή, ιδιαίτερα µε
την αρµόδια επιτροπή. Είναι ένα θέµα που νοµίζω ότι θα το ξανακουβεντιάσουµε.
Δυστυχώς, δεν µπορώ να ακούω εγώ και πολλοί άλλοι εδώ
µέσα ότι «φταίνε και οι τριακόσιοι» ή ότι «και οι τριακόσιοι είναι
κλέφτες και απατεώνες», που το λένε κάποιοι δηµοσιογράφοι,
τους οποίους δυστυχώς κάποιοι από εµάς πάµε και τους προσκυνάµε. Κάνοντας αυτούς τους αφορισµούς οι δηµοσιογράφοι
και ισοπεδώνοντας τα πάντα, βοηθούν τα αφεντικά τους να κάνουν αυτά που κάνουν. Εποµένως, πρέπει «µαζί µε τα ξερά» να
µην «καίγονται και τα χλωρά» και πρέπει να προστατεύσουµε το
πολιτικό σύστηµα, προκειµένου να επανακτήσουµε την κάπως
χαµένη αξιοπιστία µας.
Και έναν λόγο για τους Βουλευτές. Νοµίζω ότι εγώ προσωπικά
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δεν έχω ανάγκη αυτής της ασυλίας. Βλέπω εδώ απέναντί µου και
τον παλιό µου συνάδελφο τον κ. Αποστολάκο. Ως νοµάρχες δεν
είχαµε καµµία ασυλία. Ασκούσαµε εξουσία, ερχόµασταν σε σύγκρουση µε συµφέροντα, ποτέ δεν δικαστήκαµε. Και αν δικαζόµασταν, να εκπέσουµε, όπως είναι και λίγο επίκαιρο σήµερα αυτό
το θέµα. Ο δήµαρχος, ο νοµάρχης, ο περιφερειάρχης αν δικαστεί, να εκπέσει του αξιώµατος, όπως και ο Υπουργός πρέπει να
εκπίπτει ή και ο Βουλευτής, εάν δικαστεί.
Επειδή µιλήσαµε για την παραγραφή και το χρόνο παραγραφής, µπορεί κάποια πράγµατα να έχουν παραγραφεί, εκτός από
το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, τα κλεµµένα χρήµατα όµως µπορούν να επιστραφούν. Για τη ζηµιά που έχει υποστεί το δηµόσιο
και από τη «SIEMENS» και από το Βατοπέδι και από αλλού πρέπει
να τα πάρει πίσω.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Νοµίζω ότι σε όλα τα επίπεδα µπορούν να γίνουν πάρα πολλά,
όπως για παράδειγµα στη διοικητική µηχανή. Όλα µας τα σπίτια
είναι σχεδόν παράνοµα, γιατί η οικοδοµική άδεια βγαίνει µε ευθύνη της πολεοδοµίας και οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν
µπαξίσια για να σου το κάνουν νόµιµο. Γελάει ο κ. Αποστολάκος!
Αν η οικοδοµική άδεια έβγαινε, όπως έχουµε πει κατά καιρούς
µε ευθύνη του µηχανικού, όπως γίνεται το συµβόλαιο µε ευθύνη
του συµβολαιογράφου, νοµίζω ότι τα πράγµατα θα ήταν πολύ
καλύτερα. Τέτοια πράγµατα πρέπει να κάνουµε σε όλα τα επίπεδα αρχίζοντας, όµως, από το πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανωλάκη.
Παρακαλείται η κ. Ελισσάβετ Βόζεµπεργκ, Βουλευτής Νέας
Δηµοκρατίας στην Α’ Αθηνών να λάβει το λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι µε αφορµή τα
σκάνδαλα που τον τελευταίο καιρό έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, το πολιτικό σύστηµα, το Κοινοβούλιο, οι πολιτικοί υφιστάµεθα όλοι µια απαξίωση από την κοινή γνώµη. Οι πολίτες
έχουν αποσύρει την εµπιστοσύνη τους από τα πρόσωπά µας και
ένα πέπλο ατιµωρησίας, το οποίο αναπαράγεται και για λόγους
σκοπιµότητας, διαπνέει όλο το πολιτικό σύστηµα και κυρίως
πλήττει άµεσα και καίρια τη δηµοκρατία.
Σήµερα καλούµαστε να υπερψηφίσουµε ή να καταψηφίσουµε,
να τοποθετηθούµε σ’ ένα σχέδιο νόµου, το οποίο στην κοινή
γνώµη έχει περάσει -µε το πλαίσιο της τροποποίησης του εκτελεστικού νόµου του Συντάγµατος- ότι αλλάζει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών.
Επειδή απευθυνόµαστε στους πολίτες µε υπευθυνότητα και
καθαρότητα, πρέπει να εξηγήσουµε τα εξής: Αλλάζει πράγµατι,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών;
Δηλαδή στη σύσταση µιας εξεταστικής επιτροπής αύριο το πρωί
δεν θα µιλήσουµε για παραγεγραµµένες πράξεις Υπουργών,
µελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών, οι οποίοι διέπραξαν
αξιόποινες πράξεις και για τους οποίους ασκήθηκε η ποινική
δίωξη µετά την πάροδο της δεύτερης Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Περιόδου µετά τη διάπραξη των αδικηµάτων; Όχι, δεν είναι
έτσι και πρέπει να πληροφορηθούν την αλήθεια.
Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί θυµίζω
ότι το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τη διακυβέρνηση της χώρας µε τη σηµαία
της κάθαρσης στα πλαίσια εξεταστικών επιτροπών εν επιγνώσει
ότι οι πράξεις ήταν παραγεγραµµένες. Το λέω, διότι ούσα και η
ίδια µέλος της εξεταστικής επιτροπής, αλλά και της ειδικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το Βατοπέδι -παρά το γεγονός ότι η Νέα Δηµοκρατία τότε δεν το
υπερψήφισε, διότι γνώριζε ότι οι πράξεις ήταν παραγεγραµµένες- κοροϊδεύαµε, κυρίες και κύριοι, τον ελληνικό λαό µε πρωτοβουλία της κυβερνητικής στρατηγικής, µε το πρόσχηµα των
εξεταστικών επιτροπών.
Και βεβαίως, το πρόσχηµα των εξεταστικών επιτροπών είχε
διπλή κατεύθυνση: αφ’ ενός για να περιθωριοποιήσει τη Νέα Δηµοκρατία, βάζοντας στο στόχαστρο ανθρώπους που υπήρξαν
µέλη της Κυβέρνησης επί Νέας Δηµοκρατίας και αφ’ ετέρου να
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αποστρέψει την προσοχή της κοινής γνώµης από τη δεινή οικονοµική πολιτική, η οποία βύθισε στην ύφεση έτι περαιτέρω τη
χώρα.
Σήµερα όµως η Νέα Δηµοκρατία έρχεται να πει, κύριε
Υπουργέ, τα εξής: Σίγουρα υπερψηφίζει επί της αρχής αυτό το
σχέδιο νόµου. Όχι ότι µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα, αλλά µπορεί σε µικρά σηµεία να βελτιώσει κάποιες αδικίες ή κάποιες ανισότητες που όταν τότε είχαν θεσπιστεί δεν υπήρχε αυτή η ειδική
κοινωνικοπολιτική συγκυρία.
Και αναφέροµαι σ’ αυτήν τη συγκυρία, κύριε Υπουργέ, γιατί
δεν είναι τυχαία και η χρονική στιγµή που έρχεται αυτό το σχέδιο
νόµου. Αυτό το σχέδιο νόµου έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα. Και
δεν αναφέροµαι στις επιµέρους διατάξεις, παραδείγµατος χάριν
στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, το οποίο γνωρίζετε ότι ήταν και
πρωτοβουλία της Νέας Δηµοκρατίας, επί κ. Παυλόπουλου και κ.
Δένδια, τον Ιούλιο του 2009, που είχε εγκριθεί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Σήµερα, όµως, η θέσπιση αυτού του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου µήπως ελλοχεύει και κάποια σκοπιµότητα, όταν µόλις πρόσφατα το Δικαστικό Συµβούλιο, στο οποίο παραπέµφθηκε η
υπόθεση του Βατοπεδίου, σας απήντησε ότι: οι υποθέσεις των
Υπουργών έχουν παραγραφεί και το ξέρετε, γιατί λοιπόν µας τις
στέλνετε; όταν αποκλειστική αρµοδιότητα της Βουλής ήταν να
κρίνει αυτό ακριβώς το ζήτηµα;
Και, ναι µεν θα συµφωνήσουµε ότι κάθε πολίτης πρέπει να εξισώνεται µε το µέλος της Κυβέρνησης ή τον Υφυπουργό στις
αξιόποινες πράξεις ως προς τη παραγραφή, αλλά να µην εµπαίζουµε τον ελληνικό λαό. Είναι τελείως διαφορετική η παραγραφή
ως θεσµός του ουσιαστικού δικαίου για αξιόποινες πράξεις που
έχουν διαπραχθεί από οποιονδήποτε από την αποσβεστική προθεσµία, εντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί η ποινική δίωξη,
όπως ορίζει το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Και για να είµαστε απόλυτα συγκεκριµένοι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι για να
υπάρξει αναθεωρητική Βουλή που θα ορίσει ποιες θα είναι οι διατάξεις του Συντάγµατος που θα αναθεωρηθούν, πρέπει να παρέλθει πενταετία από την προηγούµενη αναθεώρηση. Όπως
γνωρίζετε, η προηγούµενη αναθεώρηση ήταν το 2008. Το 2013,
θα έχει περάσει η πενταετία και καλώς εχόντων των πραγµάτων,
θα γίνει αναθεώρηση του Συντάγµατος. Αλλά εάν προκηρυχθούν
νωρίτερα εκλογές, θα είναι εκείνη η αναθεωρητική Βουλή, και η
Βουλή που ουσιαστικά θα αναθεωρήσει το Σύνταγµα, που δεν
µπορεί να ισχύσει πριν από επτά χρόνια από τώρα. Δηλαδή για
επτά χρόνια δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα στο νόµο περί ευθύνης Υπουργών, παρά αυτές τις µικρές βελτιώσεις. Σκόπιµες είναι,
λειτουργικές είναι, αλλά δεν µπορούν να αλλάξουν τη δοµή του
προβλήµατος όταν προσκρούει σε συνταγµατικές διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλάµε στο λαό µε τη
γλώσσα της αλήθειας, τότε είµαστε και αξιόπιστοι. Εγώ, όπως
και κανείς συνάδελφός µου απ’ αυτούς που συµµετείχαµε στην
Εξεταστική Επιτροπή του Βατοπεδίου, αλλά και από εκείνους
τους συναδέλφους που γνωρίζω και συµµετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τη «SIEMENS» ή αλλού, δεν θα δεχθούµε την
κατηγορία ότι συγκαλύψαµε. Αυτή τη µοµφή δεν θα τη δεχθούµε,
όταν γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι είναι συγκεκριµένα τα καθήκοντα του Βουλευτή, που µετέχει σε τέτοιες επιτροπές κι ότι ο
οποιοσδήποτε ρόλος του εξαντλείται στο ότι καλείται να εξετάσει στοιχεία και µαρτυρικές καταθέσεις.
Η κάλυψη και η συγκάλυψη δεν ανήκει στους Βουλευτές που
έχουν µετά λόγου γνώσεως την ευθύνη να κάνουν τη δουλειά
τους σωστά, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. Και σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη
στιγµή και δια στόµατος του Αντώνη Σαµαρά µίλησε για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Είµαστε εµείς οι οποίοι καταθέσαµε µία πρόταση, να ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» όλων των µελών του
Κοινοβουλίου που διετέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί από το
’74 µέχρι σήµερα, οπουδήποτε κι αν ανήκουν. Διότι αλίµονο αν
το κοινοβουλευτικό σύστηµα και κυρίως η Εθνική Αντιπροσωπεία
βάλλονται συλλήβδην και η «λάσπη» εξαπολύεται κατά παντός.
Αυτό αδικεί την ίδια τη δηµοκρατία στον πυρήνα της.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των πολιτικών προσώπων είναι
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ατοµική και ως ατοµική πρέπει να αναγνωρίζεται. Βελτιώσεις και
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, που είναι στη σωστή κατεύθυνση, η Νέα Δηµοκρατία µετά λόγου γνώσεως και µε θέση ευθύνης τις υπερψηφίζει, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται στον
ελληνικό λαό. Ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών µπορεί να αλλάξει και η ατιµωρησία να αρθεί µόνο µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος, οποτεδήποτε αυτή θα έλθει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Βόζεµπεργκ.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω ένα αίτηµα από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή, για µια σύντοµη παρέµβαση και προτείνω να του
δώσουµε το λόγο.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να
καταγγείλω µια βάρβαρη πράξη, η οποία συντελέστηκε σήµερα
το απόγευµα στον Πειραιά. Συγκεκριµένα, το απόγευµα στις
16.15’ δυνάµεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στην
πορεία διαδήλωσης των ανέργων µεταλλεργατών στην είσοδο
του ΟΛΠ. Είχαν ενηµερώσει για την πορεία τους. Οι άνεργοι
πήγαν εκεί για να διαµαρτυρηθούν, γιατί η ανεργία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη έφθασε στο 70%. Διότι η παραχώρηση
των λιµανιών σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους οδηγεί καθηµερινά σε µια απαράδεκτη κατάσταση σ’ όλη την περιοχή και
µε πράξεις της Κυβέρνησης η ναυπηγική βιοµηχανία οδηγείται
παραπέρα στην ιδιωτικοποίηση.
Υποδέχθηκαν, λοιπόν, τους ανέργους ΜΑΤ, γκλόµπς, δακρυγόνα, χηµικά και φωτοβολίδες κρότου-λάµψης. Αυτή ήταν η απάντηση της Κυβέρνησης στην ειρηνική διαδήλωση των ανέργων!
Υπάρχουν πέντε τραυµατίες κι ανάµεσά τους στο νοσοκοµείο
είναι κι ο Πρόεδρος των Ηλεκτρολόγων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ο Παναγιωτακόπουλος Θανάσης.
Κύριε Υπουργέ, πού το πάει η Κυβέρνησή σας; Θέλετε δηλαδή
για άλλη µια φορά να επιβεβαιώσετε αυτή την πάγια αλήθεια που
λέει ότι, για να περάσει µια κατά βάση αντεργατική και αντιλαϊκή
πολιτική, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ΜΑΤ, γκλοµπς και δακρυγόνα;
Υποφέρει ο Πειραιάς, υποφέρει όλη η χώρα και ιδιαίτερα η περιοχή του Περάµατος. Η κατάσταση είναι δραµατική. Και δεν
λέµε κουβέντες τώρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς ως ΚΚΕ καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να σταµατήσει να χρησιµοποιεί τις δυνάµεις καταστολής εναντίον των ανέργων εργατών,
εναντίον όλων όσοι διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
Αυτή η πολιτική, να είστε σίγουροι, δεν θα σας πάει µακριά. Οι
εργαζόµενοι συνολικά µε συντεταγµένο το κίνηµά τους, ταξικά
προσανατολισµένο και µε τους µαζικούς του αγώνες θα ανατρέψει αργά ή γρήγορα αυτήν την πολιτική. Να είστε βέβαιοι γι’
αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χαλβατζή. Ακούσαµε την καταγγελία σας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν µπορεί να γίνει συζήτηση επί της
καταγγελίας σας.
Επανερχόµεθα στη ροή, στην κανονική σειρά του καταλόγου
των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αναρωτηθούµε τι
είναι αυτό το οποίο τελικά καταφέρνει αυτό το σχέδιο νόµου. Καταφέρνει κάτι; Πρέπει να αναρωτηθούµε και τι είναι αυτό το
οποίο θέλει να ρυθµίσει. Αυτό είναι το σηµαντικό.
Υποτίθεται, λοιπόν, ότι έρχεται να ανταποκριθεί στις αιτήσεις
µιας κοινωνίας για κάθαρση, στις αιτήσεις µιας κοινωνίας για τιµωρία, για τιµωρία των ενόχων, για τιµωρία όλων εκείνων που
κατάκλεψαν και διασπάθισαν το δηµόσιο χρήµα και οδήγησαν –
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και αυτοί, όχι µόνο εξαιτίας των σκανδάλων αλλά και µε αυτές
τις συµπεριφορές- τα πράγµατα στη σηµερινή κατάσταση.
Εδώ, λοιπόν, τα πράγµατα είναι απλά. Καταφέρνει κάτι αυτό
το σχέδιο νόµου; Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ωραία, πάµε στις κανονικές παραγραφές. Υπήρξε κάποια πράξη Υπουργού που παρεγράφη; Ουδεµία. Για όλες τις πράξεις των Υπουργών υπάρχει
εξάλειψη του αξιοποίνου, η οποία φυσικά δεν µπορεί να αγγιχθεί,
όπως επεσήµαναν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, λόγω των συνταγµατικών προνοιών.
Υπήρξε κάποιος Υπουργός που διέφυγε, γιατί δεν του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως εξόδου από τη
χώρα και το βάζουµε; Υπήρχε κάποιος Υπουργός που δεν του
δηµεύτηκαν τα στοιχεία και εκποιήθηκαν ή απεκρύβησαν κατά
τη διάρκεια της ανάκρισης και χρειαζόµαστε αυτή την ειδική πρόνοια, που ούτως ή άλλως σε τελευταία ανάλυση αποτελεί µε το
ήδη υφιστάµενο δικονοµικό µας σύστηµα προνόµιο και δυνατότητα του ανακριτού;
Θέλω να πω -θα αφήσω τελευταίο το περίφηµο αυτό συµβούλιο, τη Γνωµοδοτική Επιτροπή ή δεν ξέρουµε τι ακριβώς είναιαυτό είναι που µας λείπει σήµερα; Εδώ τα πράγµατα για µένα
είναι ξεκάθαρα. Είναι µια συζήτηση που σε αυτήν την Αίθουσα
εγώ την έχω ξανακάνει. Έχω τοποθετηθεί και τα πράγµατα για
εµένα είναι απολύτως σαφή. Υπάρχει η πρόθεση από το πολιτικό
σύστηµα να οδηγήσει την υπόθεση κάπου;
Οι εξεταστικές επιτροπές για περιπτώσεις τις οποίες ξέρουµε
ότι έχει εξαλειφθεί το αξιόποινό τους, τι νόηµα έχουν; Τι κάνουν
αυτές οι εξεταστικές επιτροπές; Οδηγούν σε ποινική καταδίκη;
Όχι, δεν οδηγούν σε ποινική καταδίκη. Αποδίδουν γενικώς πολιτικές ευθύνες; Αποδίδουν, εγώ σας λέω, κάποιες πολιτικές ευθύνες, όποια σηµασία έχει.
Ακούω ένα άλλο επιχείρηµα. Ξέρετε είναι σηµαντικό γιατί θα
εντοπίσουµε το µαύρο χρήµα. Εάν εντοπίσουµε το µαύρο χρήµα,
επειδή το µαύρο χρήµα βρίσκεται στους λογαριασµούς, το αδίκηµα είναι διαρκές, δεν έχει εποµένως εξαλειφθεί και παραγραφεί το αξιόποινο και άρα, µπορούµε να τιµωρήσουµε µε
κακουργηµατική πια ποινική υπόσταση την πράξη.
Και αυτό δεν είναι αληθές. Και αυτό δεν γίνεται. Διότι, ο ίδιος
ο νόµος για το µαύρο χρήµα λέει µέσα ότι εάν για οποιονδήποτε
λόγο πλην της παραγραφής εξαλειφθεί το αξιόποινο της κυρίας
πράξεως, εξαλείφεται το αξιόποινο και του αδικήµατος του µαύρου χρήµατος. Προβλέφθηκε και αυτό. Εποµένως ούτε από εκεί
βγαίνει τίποτα.
Περαιτέρω, τι µαύρο χρήµα περιµένουµε να βρούµε; Καθίστε
να το αντιληφθώ αυτό. Είναι κάποιος Υπουργός και δωροδοκείται
µε εκατοµµύρια ευρώ. Ας πούµε ότι αυτό είναι το σενάριο.Περιµένουµε, δηλαδή, ότι θα ανοίξουµε τους λογαριασµούς του ιδίου
και της οικογενείας του και θα τα έχει εκεί; Με συγχωρείτε, αλλά
ποιον κοροϊδεύουµε αυτή τη στιγµή; Όχι off shore θα έχουν γίνει,
αλλά δεν ξέρω τι.
Ξέρετε, ένα από τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
για να βρουν τα χρήµατα των τροµοκρατικών οργανώσεων είναι
ότι οι µετακινήσεις των ποσών γίνονται µε τον εξής ρυθµό, από
off shore σε off shore, από κράτος σε κράτος, από τραπεζικό λογαριασµό σε τραπεζικό λογαριασµό. Αλλάζουν αυτά τα χρήµατα
περίπου εκατό φορές την ηµέρα, µε εντολές οι οποίες γίνονται
κυκλικά, ώστε είναι τελείως αδύνατο να διακριβώσεις την πηγή
προέλευσής τους.
Εσείς µου λέτε ότι θα ψάξουµε και θα βρούµε το µαύρο
χρήµα; Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει η πρόθεση από το πολιτικό
µας σύστηµα, όπως το λέµε, να βρούµε το τι έχει γίνει; Μα, είναι
τελείως διαφορετική η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
Ούτε το µαύρο χρήµα πρέπει να αναζητήσουµε ούτε τις αξιόποινες πράξεις κατ’αρχάς. Ανάποδα πάει το πράγµα. Το έχω πει είκοσι φορές σε αυτή την Αίθουσα. Πιάστε τις συµβάσεις, πιάστε
τη δουλειά. Βρείτε τη δουλειά που έγινε και προσδιορίστε τη
ζηµία του δηµοσίου. Αυτό πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, να
προσδιοριστεί η ζηµία του δηµοσίου. Πάρτε την περίπτωση των
υποβρυχίων. Ποία χρεία έχουµε τώρα να κυνηγάµε αν είναι 83 ή
23 ή 53 τα εκατοµµύρια των δωροδοκιών, τα οποία δεν θα βρεθούν ποτέ;
Ανάποδα πρέπει να πάει. Τι πήραµε; Τα υποβρύχια. Πόσο έκα-
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ναν αυτά; Τόσο. Πληρώθηκαν στη σωστή τιµή ή υπερτιµολογήθηκαν και έχασε το δηµόσιο; Έχουµε υπερτιµολόγηση; Φωνάξτε
έναν ειδικό στα υποβρύχια να σας το πει ότι αυτά έπρεπε να αγοραστούν κανονικά τόσο, ενώ πληρώθηκαν στη διπλή, στην τριπλή
ή στην όποια τιµή.
Μάλιστα, βρήκαµε τη ζηµιά του δηµοσίου. Ποιος υπέγραψε τα
υποβρύχια; Ο κ. Γιώργος, Υπουργός, ο κ. Νίκος, ο από κάτω και
µια επιτροπή εξαµελής ή επταµελής. Μάλιστα. Βρήκαµε και τους
ενόχους. Δεν χρειάζεται να είναι ένοχοι εν τη ποινική εννοία. Δεν
χρειάζεται καν να κάνουµε αγωγή. Κάνουµε καταλογισµό. Καταλογίζεται η ζηµία του δηµοσίου σε βάρος των συγκεκριµένων
προσώπων και προχωρούµε και σε εκτέλεση.
Δώστε αυτό στον ελληνικό λαό. Τα έχει στο οπλοστάσιο το ελληνικό δηµόσιο. Την επόµενη µέρα το πρωί µπορείτε να προβείτε
στην κατάσχεση. Αφήστε τον να πάει στο Διοικητικό, να κάνει τις
ανακοπές του, να κάνει τις αναστολές του, να δούµε τι θα πει και
η δικαιοσύνη, αφήστε τον να παιδευτεί εκεί αυτόν που έχει υπογράψει τη ζηµιογόνο σύµβαση. Τι µας παιδεύετε µε την ποινική
διαδικασία, που δεν βγάζει πουθενά; Και το ξέρουµε όλοι εκ των
προτέρων ότι δεν βγάζει πουθενά.
Δεν θα βρούµε περιουσία γι’ αυτούς, λένε. Άρα, τα έχουν αποκρύψει όλα, άρα δεν θα καταφέρουµε πάλι τίποτα. Αν, όµως, δεν
καταβάλουν αυτό που τους έχει καταλογιστεί, διαπράττουν
πλέον αδίκηµα, το οποίο είναι ότι δεν καταβάλλουν τα οφειλόµενα στο δηµόσιο. Από ένα ποσό και πάνω αυτό είναι κακουργηµατική πράξη. Αναβιώνει από τη στιγµή της οφειλής. Άνοιξε και
καινούργια ποινική δίκη κακουργηµατικού χαρακτήρα.
Με συγχωρείτε, αλλά γιατί δεκαοκτώ µήνες τώρα δεν έχουµε
κανονίσει, δεν έχουµε βρει και δεν ξέρουµε ποια είναι η ζηµία σε
µια έστω από τις υποθέσεις; Να µην πω σε µια, αλλά έστω σε
µέρος των υποθέσεων.
Πάρτε τα πορίσµατα του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς συντάξατε τα πορίσµατα. Οι άλλοι της Αίθουσας µπορεί να έχουν και διαφορετική οπτική. Εσείς λέτε,
παραδείγµατος χάριν, ότι στο Βατοπέδι έπρεπε να γίνει περαιτέρω διευκρίνιση και διερεύνηση των ποινικών ευθυνών. Εσείς
δεν το είπατε αυτό; Δική σας άποψη, του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν; Μάλιστα. Σηµαίνει ότι όχι µόνο αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ευθύνες
εδώ, αλλά λέτε ότι πρέπει να ψαχτούν περαιτέρω και οι ποινικές
ευθύνες. Ωραία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δυο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Έχει πάθει ζηµία το δηµόσιο από το Βατοπέδι; Μα, για να
έχουν διαπραχθεί οι πράξεις που τους αποδίδετε, προφανώς κάποια ζηµία έχει πάθει το δηµόσιο. Την ξέρετε ποια είναι; Πόσα
λεφτά είναι αυτό το πράγµα; Την καταλογίσατε; Εσείς τους είχατε ονοµάσει τους ενόχους.
Στην περίπτωση της «SIEMENS» το ίδιο δεν κάνατε; Δεν λέτε
εσείς ότι υπάρχουν κάποιοι που µε τη συµπεριφορά τους έβλαψαν; Μάλιστα. Τη ζηµία από τη «SIEMENS» την ξέρετε;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εµείς τη βγάλαµε, όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την ξέρετε; Έχει προσδιοριστεί;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Εντάξει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε συνάδελφε,
αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι δουλειά του ελληνικού δηµοσίου,
δεν είναι της Βουλής. Είναι του ελληνικού δηµοσίου. Αυτό είναι
δουλειά της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση προασπίζεται τα οικονοµικά συµφέροντα του δηµοσίου. Εµείς άλλο έργο έχουµε. Εµείς
έχουµε το ελεγκτικό έργο των Υπουργών στα πλαίσια της αποδόσεως των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Η υπεράσπιση,
όµως, του δηµοσίου fiscus δεν είναι δουλειά της Βουλής. Είναι
δουλειά της Κυβέρνησης.
Το προσδιόρισε, λοιπόν, η Κυβέρνηση αυτό; Άµα ρωτήσω εγώ
σήµερα την Κυβέρνηση, τον Υπουργό, ποια ζηµιά έχουµε πάθει
από τη «SIEMENS», ξέρει να µου πει; Να µου πει τόσα λεφτά, πάθαµε τόση ζηµιά και την έκανε ο κύριος τάδε, που κατήρτισε την
τάδε σύµβαση.
Άρα, ερχόµαστε εδώ να συζητήσουµε, υποτίθεται, καινοτόµες
λύσεις για το νόµο περί ευθύνης Υπουργών, που θα δώσουν απάντηση στις αγωνίες του λαού, την ώρα που η Κυβέρνηση δεν έχει
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κάνει αυτό που κατ’ εξοχήν υποχρεούται, δηλαδή να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του δηµοσίου, που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ θεωρεί
ότι εβλάβησαν, όπως αναγνωρίζει στα πορίσµατά του.
Τι να ψηφίσουµε από αυτό; Δεν µπορούµε να συµπράξουµε.
Δεν λέµε ότι δεν έχουν µία θετική κατεύθυνση. Αλλά, δεν έχουν
κανένα νόηµα αυτές οι διατάξεις, κυρίως τη στιγµή που η Κυβέρνηση δεν παίρνει τις πολιτικές πρωτοβουλίες, που πρέπει να
πάρει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Χανίων κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης να λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας τη συζήτηση και γενικά την επικαιρότητα,
παρατηρώ πως όλοι ρίχνουµε το ανάθεµα στο άρθρο 86 του Συντάγµατος, στο νόµο περί ευθύνης Υπουργών και σε όποιον άλλο
νόµο κατά τύχη εφαρµόστηκε και είχε ως αποτέλεσµα την αθώωση, ενδεχοµένως, ενόχων, ως εάν να φταίνε οι νόµοι, ως εάν
εκείνοι που ψήφισαν τους νόµους ή τις διατάξεις του Συντάγµατος είχαν προαποφασίσει να ψηφίσουν νόµους και διατάξεις στο
Σύνταγµα, οι οποίες θα λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Δεν φταίνε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι νόµοι. Δεν φταίει το Σύνταγµα. Ευθύνονται εκείνοι οι οποίοι καλούνται να εφαρµόσουν
το Σύνταγµα και τους νόµους και δεν είναι µόνο η δικαιοσύνη.
Ασφαλώς, δεν είναι µόνο η δικαιοσύνη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, προεχόντως τις ευθύνες τις έχει το Κοινοβούλιο.
Σας λέω το εξής: Την τελευταία δεκαετία ήλθαν υπό το φως
της δηµοσιότητας σκάνδαλα απίστευτου µεγέθους, όπως το
Χρηµατιστήριο -κατεστράφη οικονοµικά η πλειοψηφία των οικογενειών στην Ελλάδα- οι µίζες, που διαχρονικά, αδιαµφισβητήτως έχουν δοθεί από τις ΔΕΚΟ –ΟΤΕ, ΟΣΕ, Ολυµπιακή, ΔΕΗ- οι
εξοπλιστικές δαπάνες, το µέγα σκάνδαλο των Ολυµπιακών Αγώνων, για το οποίο πεισµατικά αρνούµαστε να ξεκινήσουµε την
έρευνα -προσωπικά, έχω υποβάλλει πάρα πολλές φορές το αίτηµα και από εδώ και µε δηλώσεις µου και µε συνεντεύξεις µου,
απευθύνθηκα, µάλιστα, σε πολιτικούς αρχηγούς- και το τελευταίο «κουκούλωµα» της υποθέσεως «SIEMENS».
Ερωτώ: Ποιος τιµωρήθηκε για όλα αυτά; Πείτε µου έναν, όχι
µόνο πολιτικό, αλλά και µη πολιτικό, στέλεχος µιας επιχείρησης
ΔΕΚΟ ή οπουδήποτε αλλού.
Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφάσεις εν αµαρτίαις,
όταν ερχόµαστε εδώ και ρίχνουµε τις κατάρες µας στους νόµους. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Εκείνο το οποίο απαιτείται
είναι απλό πράγµα. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, θα βρεθεί η
λύσις. Δεν υπήρξε, όµως, µέχρι τώρα πολιτική βούληση.
Όταν θα έρθει το πόρισµα της υπόθεσης «SIEMENS» στη
Βουλή για συζήτηση, θα σας καταδείξω πώς στη γειτονική Ιταλία
που χλευάζουµε για ορισµένες ενέργειές του τον πρωθυπουργό
της χώρας, µπόρεσαν, επειδή υπήρξε πολιτική βούληση, µέσα
σε ελάχιστο χρόνο και έχουν στείλει στη φυλακή ανθρώπους, οι
οποίοι συνεργάστηκαν µε τη «SIEMENS».
Εδώ τι κάνουµε; Βγήκε το πόρισµα της «SIEMENS», έχει κατατεθεί στη Βουλή τρεις µήνες τώρα και ακόµα να έρθει για συζήτηση. Μετά από πολλές προσπάθειες, µετά από πιέσεις,
συνελέγησαν οι περίπου εξήντα υπογραφές που απαιτούντο, κατετέθησαν, αλλά δεν έρχεται να συζητηθεί.
Κύριε Υπουργέ, µακριά από εµένα, αλλά µου έρχεται στο
µυαλό ότι η τελευταία καθυστέρηση σχετικά µε το χρόνο που
έχει παρεµβληθεί µεταξύ της κατάθεσης του αιτήµατος για συζήτηση στη Βουλή του πορίσµατος µέχρι σήµερα, έχει να κάνει
µε την αναµονή ψήφισης του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου, το
οποίο ψηφίζουµε σήµερα. Και έχει να κάνει µε τη σύσταση, κατά
την εκτίµησή µου, του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου. Για να έρθουµε να πούµε ότι για όλα και για τις παραγραφές και για την
ουσία της υποθέσεως φταίει η δικαιοσύνη.
Πολύ το φοβάµαι αυτό. Διότι από την ηµέρα που έχει κατατεθεί το αίτηµα για συζήτηση, µέχρι σήµερα, έχουν παρεµβληθεί
δέκα µε δεκαπέντε µέρες και θα µπορούσε θαυµάσια ή την περασµένη Δευτέρα ή την Παρασκευή που µας έρχεται ή αύριο, να
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συζητηθεί. Γιατί δεν συζητήθηκε;
Περιµέναµε, ως δικονοµικού χαρακτήρα η συγκεκριµένη διάταξη, η οποία έρχεται να ψηφιστεί για το Τριµελές Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο, να εφαρµοστεί, το οποίο έρχεται ως νεωτερισµός και
ως προστασία του Κοινοβουλίου.
Πολύ φοβάµαι όµως ότι στην πραγµατικότητα, στόχος είναι να
απεκδυθεί το Κοινοβούλιο µιας δικής του ευθύνης. Απεµπολούµε
τούτη την ώρα ένα δικαίωµα του Κοινοβουλίου, επειδή µέχρι
τώρα, ενδεχοµένως, δεν το ασκήσαµε όπως έπρεπε. Διότι η αλήθεια είναι ότι µέχρι σήµερα και οι εξεταστικές επιτροπές και οι
προανακριτικές παλαιότερα και οι προκαταρκτικές επιτροπές,
δεν λειτούργησαν µε συνείδηση δικαστική των Βουλευτών, αλλά
µε συνείδηση κοµµατική. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψηφίζαµε ανάλογα µε το συµφέρον του κόµµατός µας. Εάν εκείνος ο οποίος
κατηγορείτο ήτο µέλος της κοινοβουλευτικής µας οµάδας, κοιτάζαµε να τον προστατεύσουµε, άλλως δε, να τον στοχοποιήσουµε.
Αυτή είναι η ωµή πραγµατικότητα, εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς και εάν θέλουµε ετούτη την ώρα να εµφανιστούµε ενώπιον του ελληνικού λαού και να κάνουµε την αυτοκριτική µας.
Διότι εάν δεν κάνουµε πρώτα την αυτοκριτική µας, δεν έχουµε
κανένα δικαίωµα να ερχόµαστε τώρα και να δίνουµε στίγµα των
προθέσεων µας, τάχα ότι θέλουµε να τα αλλάξουµε όλα και να
γίνουµε καλύτεροι. Μέχρι σήµερα δεν λειτουργήσαµε, όπως
έπρεπε να λειτουργούµε.
Εγώ κατέθεσα µία τροπολογία, που ο κ. Πλεύρης προηγουµένως δεν την έκρινε τόσο θετικά, όσο ενθουσιωδώς την έκρινε
µέχρι πριν από λίγες µέρες. Κύριε συνάδελφε, ανεξάρτητα από
το εάν είναι έτσι που το λέτε ή όχι, µόνο το γεγονός ότι έρχεται
κάποιος συνάδελφός σας Βουλευτής και εκφράζει την αγωνία
του ότι είναι ενδεχόµενο να φέρνει εσαεί το άγος, το στίγµα µίας
κατηγορίας που του απεδόθη και δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε, θα έπρεπε να σας έχει πείσει και να έχετε χειροκροτήσει την πρωτοβουλία µου και την
πρωτοβουλία της Δηµοκρατικής Συµµαχίας.
Να σας πω και κάτι; Πράγµατι, µετά την απόφαση του Συµβουλίου του Αρείου Πάγου που ήρθε και είπε ότι κακώς παρεπέµφθη
η υπόθεση των τριών συναδέλφων µας στην υπόθεση Βατοπεδίου, έχει ελάχιστο πεδίο εφαρµογής η συγκεκριµένη τροπολογία την οποία κατέθεσα. Όµως, µπορεί να υπάρξει.
Και πότε µπορεί να υπάρξει πεδίο εφαρµογής; Εάν άλλως κρίνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το χρόνο έναρξης µιας υπόθεσης στην παραγραφή και άλλως κρίνει στη συνέχεια το Δικαστικό
Συµβούλιο ή το δικαστήριο. Τότε θα έχει το δικαίωµα εκείνος ο
οποίος πιστεύει ότι αδίκως κατηγορείται, να πει: θέλω να κριθώ
στην ουσία της υποθέσεως.
Να σας πω και κάτι άλλο; Κακώς ερµηνεύεται ή µπαίνει έτσι,
ότι εάν εν τέλει πει το δικαστήριο ή το Δικαστικό Συµβούλιο ότι
είναι κάποιος ένοχος, να πούµε ότι µετά ταύτα παραγράφεται.
Όχι! Να µην υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλείδα. Όχι, αγαπητέ
συνάδελφε. Όποιος είναι καθαρός, είναι καθαρός και δεν είναι
καθαρός υπό αίρεση. Να λέµε «τα σύκα-σύκα και τη σκάφησκάφη». «Να χωρίσει η ήρα από το στάρι». Έτσι είναι. Εγώ θέλω
να πάω να δικαστώ επί της ουσίας και εάν είµαι ένοχος, να πάω
φυλακή και όχι να έχω στη συνέχεια την ασφαλιστική δικλείδα
της παραγραφής.
Κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις οι οποίες γίνονται στο
νόµο περί ευθύνης Υπουργών είναι παρωνυχίδες. Συµφωνώ µε
όλους όσοι επιχειρηµατολόγησαν υπέρ αυτού. Οφείλω όµως να
πω ότι δίνω δίκιο στον Υπουργό. Σήµερα είναι τέτοια η κατακραυγή της κοινωνίας, που θα πρέπει να κάνουµε κάτι και να
πούµε ότι πρόθεσή µας είναι να µη συνεχιστεί αυτή η κατάσταση
µέχρι να έρθει η ώρα της αναθεώρησης του Συντάγµατος. Και
τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, από την ώρα που εµείς σταθήκαµε
ανάξιοι της σωστής και ορθής εφαρµογής των συνταγµατικών
διατάξεων, θα πρέπει να πούµε ότι καταργούµε και το άρθρο 86
και τις εξεταστικές και τις προκαταρκτικές επιτροπές, ώστε να
πηγαίνουν όλοι στη δικαιοσύνη ως κοινοί πολίτες. Αυτό πιστεύω
πως είναι η λύση. Μέχρι τότε, δεν µπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό.
Το 2003 δώσαµε ένα άλλο στίγµα, διότι ήρθαµε και τροποποι-
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ήσαµε τον τότε υφιστάµενο νόµο περί ευθύνης Υπουργών και βάλαµε µία δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα που είναι αυτή της παραγραφής, βγάλαµε τους περιοριστικούς όρους που δύνανται
µέχρι τότε να επιβληθούν και ερχόµαστε τώρα και τα επαναφέρουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα προηγουµένως, µέχρι τώρα οι
σχετικές διατάξεις που είχαν ως στόχο τον έλεγχο των πρώην
Υπουργών κακώς ερµηνεύθηκαν και κακώς εφαρµόστηκαν προς
δύο κατευθύνσεις. Η µία προς το κουκούλωµα και η άλλη προς
τη στοχοποίηση. Μετά από λίγες µέρες που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το πόρισµα της «SIEMENS» για συζήτηση, θα το δείτε
αυτό σε όλο του το µεγαλείο. Θέλω να πιστεύω και εύχοµαι πως
ήταν το τελευταίο λάθος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκογιαννάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας, η
κοινωνία, οι πολίτες και οι πολιτικοί βρισκόµαστε στο µέσο ενός
άγριου κυκλώνα, που σαρώνει τα πάντα, οικονοµία, αξίες, αξιοπιστία. Η παρακµή τείνει να γίνει µόνιµη κατάσταση στα δηµόσια,
αλλά και στα ατοµικά µας ζητήµατα. Είναι ηλίου φαεινότερο πως
βρισκόµαστε σε ένα ιστορικό µεταίχµιο. Ή οι δυνάµεις της προόδου και της ευθύνης θα αντιµετωπίσουν την τραγική κατάσταση
και θα δώσουν προοπτική ή η Ελλάδα θα βυθιστεί σε µια ατέρµονη κρίση, που µπορεί να µην έχει επιστροφή.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου έρχεται την κατάλληλη στιγµή. Η
απαξίωση της πολιτικής είναι προφανής, αλλά και κατασταλτική.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αντιµετωπίζει µε θυµηδία
και οργή την πολιτική. Η τιµή των πολιτικών έχει ευτελιστεί. Είµαστε στο ναδίρ. Όταν η πολιτική ασθενεί, η κοινωνία πάσχει.
Ποιο µπορεί να είναι το αύριο µιας κοινωνίας, που έχει απορρίψει
την πολιτική; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα µόνο τρόµο µπορεί
να µας γεµίσει. Είναι γεγονός -χωρίς καµµιά αµφιβολία- ότι εµείς
φταίµε. Οι πολιτικοί φταίµε γι’ αυτό το κατάντηµα. Και ίσως το
µεγαλύτερο φταίξιµο είναι η κρατούσα νοµοθεσία, αλλά και η παγιωµένη αντίληψη στον πολίτη για τη γενικευµένη ατιµωρησία
των πολιτικών.
Αν γίναµε ο περίγελως του κόσµου, πρωτίστως φταίµε εµείς.
Είναι ευνόητο να υπάρχουν –και υπάρχουν, γιατί είναι γνωστέςδυνάµεις οποιασδήποτε µορφής, που να απεργάζονται την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών, αλλά και εµείς δίνουµε
λαβή.
Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο περί ευθύνης Υπουργών είναι διάτρητο. Είναι ανεπαρκές και εν πολλοίς προκλητικό. Τι περιµένουµε, δηλαδή, από τον απλό πολίτη; Ο ίδιος να έχει φτάσει στα
όρια της εξαθλίωσης, να έχει ανατρέψει όλα τα προσωπικά και
οικογενειακά σχέδια και ταυτόχρονα να βλέπει πολιτικούς να
απαλλάσσονται από πασιφανείς κατηγορίες, επειδή αυτό προβλέπει ο νόµος και να παραµένουν ευχαριστηµένοι και ατάραχοι;
Ο πολίτης είναι τυφλός; Δεν βλέπει πολιτικούς, που ξεκινώντας
χωρίς περιουσία, σταδιακά να µεταµορφώνονται σε ισχυρούς κατέχοντες; Το χειρότερο όλων είναι πως «µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά». Με σιγουριά πιστεύω πως δεν είναι
απατεώνες όλοι οι πολιτικοί. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι. Έχω
γνωρίσει και γνωρίζω άριστους και έντιµους πολιτικούς όλων των
αποχρώσεων, πραγµατικά πρότυπα για µια κοινωνία. Αρκεί,
όµως, η ατιµωρησία των λίγων, για να υποσκάψει το κύρος και
την εντιµότητα του συνόλου. Πιστεύω πως η πλειοψηφία των πολιτικών ασκεί ευόρκως το λειτούργηµα της πολιτικής.
Το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε έχει το µειονέκτηµα να
πρέπει να κινηθεί µέσα στο συνταγµατικό πλαίσιο, που ορίζεται
από το ισχύον Σύνταγµα. Έτσι η ριζική αλλαγή στο νόµο περί ευθύνης Υπουργών, που είναι απαιτητή από τους πολίτες και συνάδει µε την ισονοµία, δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρως.
Με τις εύστοχες διατάξεις του, όµως, µέσα στο υπάρχον συνταγµατικό πλαίσιο, βελτιώνει σηµαντικά τις νοµικές διατάξεις
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για την ευθύνη Υπουργών.
Με την παραγωγή των εγκληµάτων που τελούνται από
Υπουργό να διέπεται πλέον από τις κοινές διατάξεις του γενικού
µέρους του Ποινικού Κώδικα.
Με τη θεσµοθέτηση ενός νέου σταδίου αξιολόγησης των στοιχείων που σχετίζονται µε αξιόποινες πράξεις Υπουργών από τριµελές Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, από ανώτατους δικαστικούς
λειτουργούς.
Με την απαγόρευση της κίνησης κάθε είδους λογαριασµού
του κατηγορουµένου, µε απόφαση του ανακριτή, µέλους του
Αρείου Πάγου και τη σύµφωνη γνώµη του Εισαγγελέα του Συµβουλίου, που είναι Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Με τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων σε Υπουργό.
Οι αλλαγές αυτές και άλλες που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, στοχεύουν και επιτυγχάνουν την εξάλειψη διακρίσεων υπέρ
των Υπουργών.
Ο αγώνας για την αναστήλωση της χαµένης αξιοπιστίας της
πολιτικής και των πολιτικών είναι αγώνας για τη δηµοκρατία. Αν
ζούσαµε σε άλλες εποχές, η σηµερινή πολιτική πραγµατικότητα
θα προοιώνιζε θλιβερό µέλλον για τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Ο φασισµός και ο ολοκληρωτισµός κτίζονται πάνω στα ερείπια
της πολιτικής. Αν σήµερα ο φασισµός φαίνεται ξεµακρυσµένος,
αυτό δεν σηµαίνει ότι η δηµοκρατία δεν κινδυνεύει. Τα ανεξέλεγκτα κέντρα µε τις απεριόριστες δυνάµεις, καραδοκούν για την
επιβολή λύσεων έξω από τη δηµοκρατική, λαϊκή νοµιµοποίηση.
Ο κίνδυνος να γυµνωθεί η δηµοκρατία µας από το περιεχόµενό
της δεν είναι απλώς υπαρκτός, αλλά είναι µπροστά µας. Τον βλέπουµε και τον ζούµε.
Είναι ιστορικό χρέος να θωρακίσουµε τη δηµοκρατία µας, να
ξαναφέρουµε την πολιτική στο προσκήνιο και την αξιοπιστία
στους πολιτικούς. Είµαι αισιόδοξος πως θα πετύχουµε. Και θα
πετύχουµε πιο γρήγορα, όσο περισσότερο και µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια βοηθήσουµε όλοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μοσχόπουλο.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Μελάς, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας στην Α’ Πειραιώς να προσέλθει στο Βήµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που
αφορά την τροποποίηση του ν.3126/2003 και έχει σχέση µε την
ποινική ευθύνη Υπουργών. Είναι ένα νοµοσχέδιο που περιορίζει,
θα έλεγα σε ένα βαθµό τα προνοµιακά δικαιώµατα και την αυξηµένη προστασία που είχαν και έχουν µέχρι σήµερα Υπουργοί από
αξιόποινες πράξεις, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η
προστασία αυτή έδωσε το δικαίωµα στο λαό να αγανακτήσει για
όσα ακούγονται σχετικά µε αδικήµατα Υπουργών, που έχουν τελεστεί στο παρελθόν, έχουν σχέση µε παράνοµο πλουτισµό και
για τα οποία µένουν ατιµώρητοι.
Καταργείται ο χρόνος ειδικής παραγραφής των ποινικά κολάσιµων πράξεων των Υπουργών, που ισχύει µέχρι σήµερα και ορίζεται ως χρόνος παραγραφής, αυτό που ισχύει και για κάθε άλλο
πολίτη αυτής της χώρας. Στην ουσία επιµηκύνεται ο χρόνος παραγραφής των αδικηµάτων των Υπουργών.
Καθιερώνεται η συγκρότηση τριµελούς Γνωµοδοτικού Συµβουλίου από ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα
γνωµοδοτούν, µετά από έλεγχο που θα διενεργούν, αν προκύπτει
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης από τη Βουλή για ποινική ευθύνη Υπουργών.
Προβλέπεται η δυνατότητα κατάσχεσης από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή των περιουσιακών στοιχείων Υπουργών,
που ελέγχονται για ποινικές ευθύνες. Αναφέρονται και άλλα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο προς σωστή κατεύθυνση. Γι’ αυτό ψηφίζεται επί της αρχής και από τη Νέα Δηµοκρατία. Όµως, αφορά
µόνο το µέλλον και καθόλου το παρελθόν του πολιτικού συστήµατος.
Η πραγµατικότητα είναι ότι έρχεται σε µία κακή περίοδο για
το πολιτικό σύστηµα και τη λειτουργία του. Έρχεται σε µία
στιγµή που αµαρτίες του παρελθόντος δηλητηριάζουν το παρόν
και σε συνδυασµό µε την οικονοµική στενωπό που διέρχεται σή-
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µερα η χώρα µας, υπάρχει µεγάλη οργή και αγανάκτηση των πολιτών κατά του πολιτικού συστήµατος.
Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας, όλοι οι
πολιτικοί αυτής της χώρας, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσουµε, ώστε να µην απαξιωθεί περισσότερο
το πολιτικό σύστηµα. Επιβάλλεται να δούµε κατά πρόσωπο την
πραγµατικότητα, να θέσουµε το δάκτυλο «επί τον τύπον των
ήλων» και να ενδιαφερθούµε, όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατικά για το καλό και της κοινωνίας και του πολιτικού συστήµατος. Αυτό το χρέος έχουµε όλοι απέναντι στο λαό και στην
ιστορία.
Με τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού, που έχει σχέση µε
τα πολιτικά δρώµενα, µου δίνεται η δυνατότητα από το Βήµα
αυτό της Βουλής να εκφράσω τις απόψεις µου, που βγαίνουν
µέσα από την ψυχή µου, για την πολιτική κατάσταση της χώρας.
Δεν νοµίζω ότι ποτέ άλλοτε στο παρελθόν το πολιτικό σύστηµα
έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, όσο σήµερα. Αυτό οφείλεται σε δύο
λόγους: Πρώτον, ο λαός πιέζεται ασφυκτικά από την οικονοµική
κατάσταση, που έχει δηµιουργηθεί στη χώρα µας και τα µέτρα
που έχουν ληφθεί πιέζουν αφόρητα τους µικροµεσαίους οικονοµικά και τους οικονοµικά αδυνάτους. Όλοι επιρρίπτουν τις ευθύνες, µα όλες τις ευθύνες, στο πολιτικό σύστηµα. Δεύτερον,
ακούγεται για εµπλοκή πολιτικών σε σκάνδαλα διαφθοράς, διαπλοκής και αρπαγής δηµοσίου χρήµατος, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να έχουν αγανακτήσει µε όλο το πολιτικό σύστηµα. Για τους
λόγους αυτούς, λέω και πάλι, ότι το πολιτικό σύστηµα έχει απαξιωθεί, τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.
Γι’ αυτό θέλω να τονίσω ότι για να αποκατασταθεί η τιµή και η
αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήµατος, πρέπει να «µατώσει».
Εάν δεν µατώσει το πολιτικό σύστηµα, δεν θα θεραπευτεί. Όταν
λέω «να µατώσει», εννοώ ότι πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλους,
από δεκαετίες πριν. Όλοι οι Βουλευτές καταθέτουµε δήλωση
«πόθεν έσχες». Να ελεγχθούν όλα, να ελεγχθούν οι πάντες και
όσοι αποδειχθεί ότι έχουν εµπλακεί σε παράνοµο πλουτισµό και
να τα φέρουν πίσω και να τιµωρηθούν. Έτσι µόνο θα θεραπευτεί
το πολιτικό σύστηµα και θα αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη της
κοινωνίας προς αυτό.
Ως ιατρός θα σας πω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουµε, όπως
λειτουργεί η ιατρική για έναν άρρωστο, βαριά πάσχοντα από
νόσο που δεν θεραπεύεται: µόνο µε χειρουργική επέµβαση. Γίνεται εγχείριση, βγαίνει το σκάρτο από µέσα και ο άρρωστος γίνεται καλά, θεραπεύεται. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουµε και
στην πολιτική. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η τιµή του
πολιτικού συστήµατος, όταν το σκάρτο αφαιρεθεί από µέσα.
Λόγια παχιά, µεγάλα, µη υλοποιήσιµα ο κόσµος τα βαρέθηκε.
Ο κόσµος θέλει πράξεις, διότι οι σωστές πράξεις ωφελούν τον
πολίτη και γενικά την κοινωνία. Επιβάλλεται να γίνει έλεγχος των
πάντων για τα πάντα, διότι ακούγεται από µια µερίδα πολιτών,
αλλά και από τα ΜΜΕ, ότι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι είναι.
Εδώ διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν είµαστε όλοι
ίδιοι. Υπάρχουν οι έντιµοι, υπάρχουν και οι ανέντιµοι. Δεν επιτρέπεται δέκα, είκοσι, τριάντα ή όσοι είναι οι οποίοι µε πράξεις τους,
εµπλοκής στη διαφθορά και στη διαπλοκή, να στιγµατίζουν και
τους υπόλοιπους, που είναι πεντακάθαροι και γενικά να ρίχνουν
«λάσπη» σε όλο το πολιτικό σύστηµα. Όχι «όλοι στο ίδιο σακί»,
δεν το δέχοµαι αυτό. Πρέπει να φροντίσουµε, όπως λέγεται
λαϊκά, «να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι».
Ακόµη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελµα. Είναι λειτούργηµα. Αυτό πρέπει να
το συνειδητοποιήσουν όλοι και αυτοί που είµαστε και αυτοί που
θέλουν να µπουν στην πολιτική. Πολιτικός δεν γίνεσαι για να προσφέρεις στον εαυτό σου. Πολιτικός γίνεσαι για να προσφέρεις
στο κοινωνικό σύνολο. Η όλη συµπεριφορά του πολιτικού πρέπει
να είναι παράδειγµα προς µίµηση για την κοινωνία και όχι παράδειγµα προς αποφυγή.
Κι αυτό διότι οι πράξεις των πολιτικών επηρεάζουν την κοινωνία. Άλλος είναι ο επηρεασµός της κοινωνίας από τις πράξεις
ενός απλού πολίτη -χωρίς να υποτιµώ κανέναν- και άλλος είναι ο
επηρεασµός της από τις πράξεις ενός πολιτικού.
Όπως σας είπα, το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, γιατί κάνει ένα βήµα µπροστά για τη διαφά-
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νεια της πολιτικής ζωής του µέλλοντος. Όµως, ο λαός απαιτεί
απόλυτη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και του πολιτικού συστήµατος του παρελθόντος.
Αυτή η αυτονόητη απαίτηση των πολιτών θα ικανοποιηθεί µε
την αποκάλυψη και την παραδειγµατική τιµωρία των υπαιτίων
που εµπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς και διαπλοκής. Γι’
αυτό σας είπα ότι επιβάλλεται, προκειµένου να σταµατήσει να
συκοφαντείται συλλήβδην όλο το πολιτικό σύστηµα, να προβούµε σε ουσιαστικές και τολµηρές πρωτοβουλίες, προκειµένου
να αποκαλυφθούν και να τιµωρηθούν οι ένοχοι. Έτσι µόνο θα
αποκατασταθεί η τιµή και η αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήµατος, έτσι µόνο θα οδηγηθεί το πολιτικό σύστηµα σε ένα καλύτερο
δρόµο και θα ξαναγεννηθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και τους πολιτικούς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώτη Μελά.
Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ της Β’ Θεσσαλονίκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροποποίηση του ν.3126/
2003, την οποία καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε, έρχεται
σε µια πολύ κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας. Έρχεται την ώρα
που έχει χαθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό
σύστηµα. Έρχεται τη στιγµή που οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι
υπάρχει η οποιαδήποτε βούληση των πολιτικών να αποδώσουν
ποινικές ευθύνες σε όσους εµπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς ή κατάχρησης. Έρχεται σε µια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί η αντίληψη περί συγκάλυψης και συνενοχής όλων.
Τι απαντούµε, λοιπόν, σε έναν πολίτη που δοκιµάζεται από την
οικονοµική κρίση, ο οποίος διατυπώνει το εξής εύλογο ερώτηµα:
Να κρίνεται και να τιµωρείται ένας Υπουργός που πραγµατοποιεί
ένα ποινικό αδίκηµα σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος –παραδείγµατος χάριν, κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος- όπως τιµωρείται ο κάθε πολίτης που διαπράττει ένα ποινικό αδίκηµα; Τι
απαντούµε, όµως, στο ότι όλοι είµαστε ίσοι αλλά κάποιοι είναι
πιο ίσοι από τους άλλους, όπως στη «Φάρµα των ζώων» του Όργουελ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στέκοµαι στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία, γιατί αµφισβητήθηκε πολύ το προηγούµενο διάστηµα η χρησιµότητα της τροποποίησης αυτής µε το κατά τα
άλλα εύστοχο επιχείρηµα ότι αν δεν αναθεωρηθεί το Σύνταγµα,
δεν µπορεί να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο νόµο περί ευθύνης
Υπουργών. Πράγµατι η προσπάθεια βελτίωσης του καθεστώτος
της ποινικής ευθύνης των Υπουργών θα πρέπει να συνδυαστεί
µε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Η τροποποίηση, όµως,
αυτή έχει κατά την άποψή µου, εκτός των ουσιαστικών µεταβολών που πετυχαίνει και ένα συµβολικό χαρακτήρα που είναι µεγάλης σηµασίας και δεν πρέπει να τον αγνοήσουµε.
Αν σεβόµαστε το ρόλο µας, αν θεωρούµε ότι είµαστε σε θέση
να ακούσουµε το λαϊκό αίτηµα για ισονοµία και ισοπολιτεία, να
αντιστρέψουµε αυτό το κλίµα της δυσπιστίας και να πείσουµε
τον ελληνικό λαό ότι είµαστε εδώ για να εξυπηρετήσουµε το συλλογικό συµφέρον, τότε οφείλουµε να ανοίξουµε και να κρατήσουµε ανοιχτό το θέµα της ποινικής ευθύνης. Πρέπει να
αποδείξουµε ότι έχουµε τη βούληση να κάνουµε πράγµατα εδώ
και τώρα, όχι αύριο, όχι µετά το 2017, οπότε και θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγµατος.
Πρέπει να το κάνουµε πριν απαξιωθεί πλήρως το πολιτικό σύστηµα, πριν πολλαπλασιαστούν όλα αυτά τα φαινόµενα και οι
πρακτικές ανοµίας ενάντια στα πολιτικά πρόσωπα, πράξεις οι
οποίες υπονοµεύουν τους πολιτικούς θεσµούς και τη δικαιοσύνη
και καταλύουν κάθε έννοια δηµοκρατίας. Άλλωστε, ας είµαστε
ειλικρινείς, το άρθρο 86 του Συντάγµατος και η ασφυκτική προθεσµία που θέτει, δεν αποτελεί τη µοναδική αιτία για την ατιµωρησία των Υπουργών. Πίσω από αυτό κρύβονται συχνά άστοχοι
χειρισµοί και έλλειψη πολιτικής βούλησης.
Αντί, λοιπόν, να βλέπουµε µόνο τα εµπόδια και να θεωρούµε
ότι τίποτα δεν µπορεί να γίνει, ας κάνουµε τολµηρά βήµατα στην
πράξη. Το πιστεύω βαθιά αυτό και το στήριξα έµπρακτα πρό-
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σφατα, όταν τρεις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητήσαµε από την αρµόδια επιτροπή την άρση της ασυλίας µας για πράξεις που δεν
αφορούσαν την περίοδο που έχουµε τη βουλευτική ιδιότητα.
Αυτό που προσπαθήσαµε να δούµε για το θέµα της ποινικής
ευθύνης των Υπουργών είναι ποιες ουσιαστικές µεταβολές µπορούν να γίνουν µέσα στο ισχύον πλαίσιο και στα όρια που χαράσσει το άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Μεταβολές που να ικανοποιούν την καθολικά εκφραζόµενη
απαίτηση να µη µείνουν ατιµώρητοι οι Υπουργοί για αξιόποινες
πράξεις που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και
πετύχαµε πραγµατικά ουσιαστικές αλλαγές.
Ειδικότερα καθιερώνεται πλέον η δυνατότητα για την Ειδική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, να διατάσσει την κατάσχεση οικονοµικών ωφεληµάτων που
τυχόν προέκυψαν από την αξιόποινη πράξη του Υπουργού, κάτι
που δεν προβλεπόταν µέχρι τώρα.
Για την διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου προβλέπεται πλέον η πολύ σηµαντική δυνατότητα του ανακριτή του δικαστικού συµβουλίου να διατάξει την απαγόρευση της κίνησης
κάθε είδους λογαριασµών ή τίτλων σε βάρος του Υπουργού.
Με διάταξη καταργείται η πενταετής παραγραφή των αδικηµάτων των Υπουργών που σήµερα ισχύει ακόµα και για τα κακουργήµατα και καθιερώνεται η παραγραφή που ισχύει για
όλους τους πολίτες στο πνεύµα της ισονοµίας και της ισοπολιτείας.
Θεσµοθετείται ένα ενδιάµεσο στάδιο αξιολόγησης των αξιόποινων πράξεων των Υπουργών µε την συγκρότηση ενός τριµελούς γνωµοδοτικού συµβουλίου. Το Συµβούλιο αυτό αποτελούµενο από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς θα διερευνά
την υπόθεση και θα αξιολογεί αν χρειάζεται περαιτέρω τη διερεύνηση κατά το ποινικό σκέλος. Αυτό θα υποβοηθήσει σηµαντικά και το έργο των Βουλευτών δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να διαµορφώσουν ασφαλέστερη άποψη και περιορίζοντας την
άσκοπη ενασχόλησή τους µε αβάσιµες καταγγελίες.
Τέλος, καθιερώνεται η επιβολή περιοριστικών όρων σε
Υπουργό. Είναι ρύθµιση που εισάγεται για πρώτη φορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να ακούσουµε προσεκτικά και να ερµηνεύσουµε ορθολογικά τη δηµόσια αγανάκτηση. Θα πρέπει να επιχειρήσουµε να µετατρέψουµε το
δικαιολογηµένο θυµό του ελληνικού λαού για την κατάσταση στη
χώρα σε διάθεση για ανανέωση. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος είναι θεµέλιος λίθος για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη. Αν αποτύχουµε στην προσπάθεια να αποκαταστήσουµε
την εµπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστηµα τίποτα απ’
αυτά που καλούµαστε να εφαρµόσουµε σήµερα δεν θα πετύχει.
Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα που
καταδεικνύει πρωτίστως την πολιτική µας βούληση να αλλάξουµε
την ισχύουσα κατάσταση, γι’ αυτό και υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρβανιτίδη.
Καλείται ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής Ηρακλείου
του ΠΑΣΟΚ να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Την τελευταία δεκαπενταετία η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί
να αναλύσει το φαινόµενο και φτάνει στην οδηγία 97/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αµερική λόγω του σκανδάλου Λόκχιντ φτάνει το 1997 να δώσει λύση. Έρχεται και η σειρά της δικής
µας ιστορίας να πει τα αυτονόητα. Ηλιαία: Δικαστήριο δηµοσίων
ανδρών µε ποινή θανάτου. Πριν από την εξουσία: δοκιµασία.
Κατά τη διάρκεια της εξουσίας: χειροτονία. Στο τέλος: ο λεγόµενος «λόγος ή εύθυνα».
Έρχεται µετά το ελληνικό κράτος να κάνει νόµο το 1876. Για
εκατό χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν νοµοθέτησε κανείς. Διατηρήθηκε έναν αιώνα µέχρι το 1971 και µετά έχουµε τα µεσοδιαστήµατα του 1997, µετά το «βρώµικο ‘89», όπως αναφέρεται στην
ιστορία, το 2001 για να φτάσουµε µετά στο νόµο που σήµερα
προσπαθούµε να αναθεωρήσουµε.
Προβληµατισµοί. Δυο φορές αποφασίζει το Κοινοβούλιο µε
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απόλυτη πλειοψηφία. Αν ο Υπουργός είναι από την εκάστοτε
πλειοψηφία πάντοτε; Να ένας προβληµατισµός. Μπορεί να ανακαλέσει η ίδια η Βουλή µε απόλυτη πλειοψηφία; Να δεύτερος.
Μπορεί η Βουλή µέχρι το πέρας της Β’ τακτικής συνόδου της
βουλευτικής περιόδου σε αδικήµατα που τελέστηκαν κατά την
τελευταία σύνοδο της βουλευτικής περιόδου, εφόσον εκλεγεί το
ίδιο κόµµα, να κάνει το ίδιο. Άλλος προβληµατισµός.
Κατάργηση από τώρα της ειδικής παραγραφής των αδικηµάτων των Υπουργών και εισαγωγή µιας ειδικής διαδικασίας όσον
αφορά στις προθεσµίες. Να µια πρόταση.
Όταν έχει συµπεριληφθεί η αποσβεστική προθεσµία, σαν διάταξη, αλλά όχι η αστική αξίωση, ο Υπουργός µπορεί να εγείρει
αγωγή του δηµοσίου µε κατάσχεση. Πόσες φορές έχει συµβεί
αυτό;
Εξεταστική και προκαταρτική: Γιατί να µην χρειάζονται τα 2/5
µόνο; Εφόσον τα κόµµατα ακόµα νοσούν, γιατί να µην βγαίνουν
οι Βουλευτές µε κλήρωση;
«Πόθεν έσχες»: Μπλάβα, γκρίζα ζώνη.
Εκλογικές δαπάνες: Να αρχίσουµε να µιλάµε; Όλοι γνωρίζουµε το τι γίνεται.
Η πρόωρη λήξη της βουλευτικής περιόδου είναι πολιτική και
κρίνεται. Η αποχώρηση από τη Βουλή, ώστε να µην έχουµε λήψη
απόφασης και σύσταση επιτροπής είναι πολιτική και κρίνεται. Η
απόφαση για τη Μονή Βατοπεδίου µε τις ποινικές διώξεις και
όπως διαµορφώθηκε είναι πολιτική και κρίνεται. Το ίδιο και όσον
αφορά το θέµα της «SIEMENS». Δεν κρίνεται όµως, παραδείγµατος χάριν, σε µια επιµήκυνση πενταετούς παραγραφής από
αποσβεστική διαδικασία, όταν εξουδετερώνεται από τη λήξη της
δεύτερης τακτικής περιόδου. Όπως δεν κρίνονται, παραδείγµατος χάριν, και οι περιοριστικοί όροι όταν προϋποθέτουν απολογία. Απολογία όµως, σηµαίνει ότι πρέπει κάποιος βίαια να
προσαχθεί ή να συλληφθεί. Δεν συµβαίνει πολλές φορές αυτό.
Βουλευτική ασυλία: Είδαµε και σελίδες λαµπρές εδώ µέσα για
τη βουλευτική ασυλία και µάλιστα τώρα τελευταία. Δεν θα µπορούσε, παραδείγµατος χάριν, αντί να είναι µυστική, να είναι ονοµαστική η ψηφοφορία οπότε ο κάθε Βουλευτής να είχε πολιτικό
κόστος για τυχόν αδικαιολόγητη άρνησή του για τη συναίνεση
στην άρση του ακαταδίωκτου συναδέλφου του; Να µια πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Ούτε συζήτηση ότι ο νόµος αυτός, είναι ένας νόµος που ο Κυβερνήτης Γιώργος Παπανδρέου, ακολουθεί τη γραµµή του παππού του περί αποκατάστασης της τιµής του πολιτικού συστήµατος, που βγήκε έξι µήνες µετά το 1964, που ήταν ο Γεώργιος
Παπανδρέου.
Ούτε συζήτηση ότι είναι πραγµατικά σοβαρή η προσπάθεια
που κάνει ο Υπουργός, όσον αφορά και την κατάργηση του ειδικού χρόνου παραγραφής και µε το τριµελές γνωµοδοτικό µε την
κλήρωση και µε την κοινοβουλευτική επιτροπή στην κατάσχεση
ωφεληµάτων και στον ανακριτή που απαγορεύει κινήσεις ειδών,
λογαριασµών, τίτλων, θυρίδων ακόµα και οι περιορισµοί που
βάζει, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή του στο εξωτερικό.
Θέλω να τελειώσω µε ένα κείµενο που λέει τρεις λέξεις: «Μέγιστο θέµα για την κάθε πολιτεία είναι να επιτευχθεί δια της νοµοθεσίας και της λοιπής ρύθµισης της οικονοµίας να µην
µπορούν οι άρχοντες να πλουτίσουν από τα αξιώµατά τους. Και
τούτο προπαντός εις τα ολιγαρχικά πολιτεύµατα πρέπει να τηρείται.» Αυτό είναι από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Ιωάννη Μιχελογιαννάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει κάποιος ότι η ειλικρίνεια
αρχίζει εκεί όπου τελείωσαν όλοι οι τρόποι για να σωθείς. Είναι
µια ρήση, η οποία ταιριάζει, δυστυχώς, απολύτως στο πολιτικό
σύστηµά µας. Και όµως, ακόµα και αυτή η ρήση, σήµερα σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα έχει περισσέψει, δεν ισχύει.
Με πολύ µεγάλη έκπληξη παρακολουθώ τη συζήτηση που έχει
προηγηθεί και πραγµατικά έχω φτάσει στο σηµείο να µην πι-
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στεύω πολλά απ’ αυτά τα οποία λέγονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υποχρεωτικό το πολιτικό
σύστηµα να οδηγηθεί στην κάθαρση µε την αρχαιοελληνική έννοια. Ήδη, η νέµεσις και η ύβρις έχουν προηγηθεί. Επιτέλους,
κάποια στιγµή πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Απευθύνοµαι σε συναδέλφους απόντες της Νέας Δηµοκρατίας.
Κανένας δεν είναι παρών αυτήν τη στιγµή.
Οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας πριν ανέβουν να µιλήσουν θα πρέπει να απολογηθούν και θα πρέπει να δώσουν λόγο
εδώ, γιατί δύο φορές αποχώρησαν από αυτήν εδώ την Αίθουσα
όταν είχε υποβληθεί το αίτηµα για σύσταση Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για την υπόθεση του Βατοπεδίου, προκαλώντας µάλιστα νοµολογιακά, θεωρητικά συνταγµατικά ζητήµατα,
γιατί πρώτη φορά πλειοψηφία έχει αποχωρήσει από Κοινοβούλιο
στον πολιτισµένο κόσµο.
Δεύτερον, θα πρέπει η Νέα Δηµοκρατία και όλοι οι Βουλευτές
να απολογηθούν για ποιον λόγο διέλυσαν βιαίως τη Βουλή τη συγκεκριµένη σύνοδο το 2009 µε αποτέλεσµα συλλήβδην –το γνωρίζουν όλοι- να προκύψει εξάλειψη του αξιόποινου. Εάν αυτά δεν
απαντηθούν, τότε παρέλκει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια δικαιολόγησης της κατάντιας του πολιτικού συστήµατος.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να απολογηθεί και να δικαιολογήσει για ποιο λόγο οι δύο Υπουργοί του µέχρι το 2004, ο κ.
Δρυς και ο κ. Φωτιάδης δεν περιλαµβάνονταν στο πόρισµα της
Μονής Βατοπεδίου για διερεύνηση ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών, όταν η ανακρίτρια, η κ. Καλού, τους στοχοποιεί, τους αναφέρει, τους ονοµατίζει ως ηθικούς αυτουργούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι εάν κάποιοι
από τους συµπολίτες µας αυτήν τη στιγµή επιλέγουν το κανάλι
της Βουλής να παρακολουθήσουν τη συζήτηση αυτή, µία έκφραση θα τους έρχεται στο µυαλό το «ουαί υµίν, Γραµµατείς και
Φαρισαίοι». Αυτό θα πρέπει να το λάβουµε πάρα πολύ σοβαρά
υπ’ όψιν.
Τοποθετήθηκα στην επιτροπή της Βουλής. Ως Δηµοκρατική
Αριστερά τοποθετηθήκαµε υπέρ επί της αρχής του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, αν και το θεωρούµε φύλλο συκής στη γύµνια
του πολιτικού συστήµατος. Θεωρούµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο,
το οποίο έρχεται απλώς και µόνο για επικοινωνιακούς λόγους,
αποκλειστικά και προκειµένου να διασκευαστούν όσα πιστεύουν
και όσα εκτιµούν οι συµπολίτες για την κατάντια που έχουµε οδηγηθεί. Η εκτίµησή µας είναι ότι πάρα πολλά πράγµατα θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται και σε αυτό το νοµοσχέδιο, και πάρα
πολλά πράγµατα θα µπορούσαν να είχαν γίνει, εάν πραγµατικά
υπήρχε η πολιτική βούληση.
Πρέπει να αναφερθώ και στη θέση, την οποία διατυπώναµε
διαχρονικά όσον αφορά αυτό το θέµα. Διαβάζω ακριβώς ένα από
τα συµπεράσµατα της πορισµατικής θέσης που είχα την τιµή εγώ
προσωπικά να καταγράψω, να συγγράψω όσον αφορά την υπόθεση Βατοπεδίου. Διαβάζω ένα από τα συµπεράσµατα: «Πάγια
θέση µας είναι η αφαίρεση από το Κοινοβούλιο κάθε αρµοδιότητας που ανήκει εξ ορισµού στη δικαστική εξουσία. Δεν µπορεί
πολιτικά πρόσωπα και µάλιστα άλλου θεσµικού ή πολιτειακού οργάνου να ασχολούνται µε ανακριτικές πράξεις, να στοχοποιούν
ποινικά πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, πάγια θέση µας είναι η ισότιµη ποινική µεταχείριση του πολιτικού µε τον απλό πολίτη. Είµαστε έτσι αντίθετοι σε δικονοµικές, αλλά και ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ποινικής µεταχείρισης, όπως παραδείγµατος
χάριν διαφορετική παραγραφή των αδικηµάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουµε δηλώσει την πρόθεσή µας για ανάλογη
νοµοθετική πρωτοβουλία. Ηµεροχρονολογία: 15 Δεκεµβρίου
2008». Δυόµισι χρόνια πριν. Επί δυόµισι χρόνια το πολιτικό σύστηµα δεν έκανε τίποτα για να βελτιώσει µέσα στο πλαίσιο του
Συντάγµατος το υφιστάµενο καθεστώς. Δεν είναι όµως µόνο
αυτό. Η υποκρισία εξακολουθεί να ισχύει σε αυτόν εδώ τον τόπο.
Πρέπει να αναφερθώ, γιατί άκουσα πάρα πολλά. Άκουσα πολλούς να διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους, τόσο για την αθωότητά
τους, τόσο για τις καλές προθέσεις τους, όσο βεβαίως και για
τις εντυπώσεις και εκτιµήσεις που έχουν για άλλα πολιτικά πρόσωπα.
Πρόσφατα ο κ. Καρατζαφέρης χαρακτήρισε το σκάνδαλο του
Βατοπεδίου «φούµαρα».
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Δεν είναι εδώ ο κ. Πλεύρης. Ήµασταν σε δύο εξεταστικές µαζί
και θα ήθελα ο ίδιος να τοποθετηθεί στο κατά πόσο το σκάνδαλο
του Βατοπεδίου ήταν φούµαρα. Και ερωτώ: ακόµα εξακολουθεί
µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να επικρατεί πλέον ο αµοραλισµός και η πολιτική σκοπιµότητα, επειδή θέλουµε να εξυπηρετήσουµε κάποια πράγµατα και χαρακτηρίζουµε, ανατρέπουµε,
πορισµατικές θέσεις, τεκµηριωµένες θέσεις ακόµα του ίδιου του
κόµµατός µας, χαρακτηρίζοντας ως φούµαρα ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος, τελειώνω µε το εξής. Είχα
την τιµή, κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, πριν από τα Χριστούγεννα, να επικαλεστώ την παράγραφο 5 του άρθρου 86. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος
Πρόεδρος της Βουλής δεν αρκούν. Ο ίδιος θα έπρεπε να έχει
την ευαισθησία να επικοινωνήσει µε τον κ. Κοντό, εάν δεν του
έχει στείλει απάντηση επί των ενστάσεών του, για να του εξηγήσει πώς ακριβώς συγκροτείται η συγκεκριµένη επιτροπή και να
φροντίσει ο ίδιος, µε δική του πρωτοβουλία, αφού υπήρξε η ευαισθησία από έναν εµπλεκόµενο να συσταθεί για πρώτη φορά η
συγκεκριµένη επιτροπή, να την συγκροτήσει.
Και εδώ είναι το άλλο σηµείο της υποκρισίας, που περιλαµβάνει γενικώς όχι µόνο τους εµπλεκόµενους, αλλά και τα πολιτικά
κόµµατα. Έχω απευθύνει έκκληση και ως Δηµοκρατική Αριστερά
και εγώ προσωπικά προς τους πολιτικούς Αρχηγούς –και προς
τον κ. Παπανδρέου και προς τον κ. Σαµαρά- να «υποχρεώσουν»
όλους τους εµπλεκόµενους στα σκάνδαλα να υποβάλουν αίτηση
σύµφωνα, κύριε Παυλόπουλε, µε το συγκεκριµένο άρθρο –και
από εκεί και πέρα µπορούµε να πούµε πάρα πολλά- και να ενταχθούν στη συγκεκριµένη επιτροπή. Η µία επιτροπή µπορεί να
τους χωρέσει όλους.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, περιµένω να απευθύνετε αυτή
την πρόσκληση προς τον κ. Παπανδρέου και εσείς, κύριε Παυλόπουλε, προς τον κ. Σαµαρά και ουσιαστικά να απαιτηθεί από
όλους τους εµπλεκόµενους –γιατί δεν είναι µόνο το Βατοπέδι,
είναι και τα οµόλογα και η «SIEMENS», όπου τα ίδια αποτελέσµατα θα έχουµε- µε την αίτησή τους να ζητήσουν τη συγκρότηση της συγκεκριµένης επιτροπής.
Πώς θα συγκροτηθεί η συγκεκριµένη επιτροπή, εάν θα είναι
περισσότεροι δικαστικοί κ.λπ., όλα αυτά είναι λυµένα και το Σύνταγµα παρέχει µε τη συγκεκριµένη διάταξη τεράστιες δυνατότητες απεµπλοκής της Βουλής από τη συγκεκριµένη διαδικασία,
ούτως ώστε να δώσουµε και ένα δείγµα επί της ουσίας.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το θέµα των αγωγών και του
ανοίγµατος των λογαριασµών, θα αναφερθώ συγκεκριµένα επί
των άρθρων αύριο, γιατί έχω να κάνω αρκετά εκτεταµένες προτάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Τσούκαλη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας.
Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να είναι συνεπείς στο
χρόνο, γιατί έχουµε πολύ µεγάλο κατάλογο και πρέπει να µιλήσουν όλοι.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας
διέρχεται πολλαπλές κρίσεις, κρίση οικονοµική, κοινωνική, κρίση
θεσµών και αξιών. Μία, όµως, πάρα πολύ σηµαντική κρίση είναι
η απαξίωση του πολιτικού µας συστήµατος.
Η συζήτηση για την εξυγίανση του πολιτικού βίου και τη διαφάνεια στο κυβερνητικό έργο είναι κάτι που το τελευταίο διάστηµα είναι επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε. Η απαίτηση του λαού
για κάθαρση, για ανάληψη ευθυνών και απονοµή δικαιοσύνης
έχει γίνει ακόµη εντονότερη τον τελευταίο καιρό εξαιτίας των
σκανδάλων που αποκαλύπτονται, που ταλανίζουν τη δηµόσια
ζωή και προκαλούν την κοινωνία.
Συστήνονται επιτροπές, ανασκαλεύεται όγκος στοιχείων και
ενδείξεων και η κοινή γνώµη είναι πεπεισµένη για τα εγκλήµατα
που έχουν διαπραχθεί σε βάρος του κράτους και του Έλληνα
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φορολογούµενου. Όµως, όσοι είναι ένοχοι στη συνείδηση του
λαού είναι αθώοι στα µάτια της δικαιοσύνης εξαιτίας του νοµικού
πλαισίου που διατηρείται ενάντια στις διακηρύξεις για κάθαρση
και για δήθεν επανίδρυση του κράτους εδώ και χρόνια.
Είναι γεγονός ότι ο απλός πολίτης έχει κάθε λόγο να αισθάνεται κατάφωρη την αδικία που συντελείται εις βάρος του.
Για κάθε Έλληνα ισχύουν οι κανόνες του δικαίου. Για κάθε Έλληνα που παραβαίνει το νόµο υπάρχει η διαδικασία του αυτοφώρου, το δικαστήριο, η τιµωρία και ισχύουν συγκεκριµένες
ρυθµίσεις όσον αφορά στην παραγραφή ή µη των εγκληµάτων
του.
Πώς, λοιπόν, να µην αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουµε, όταν το
άρθρο 86 του Συντάγµατος και ο ειδικός ν.3126 του 2003 επιτρέπουν στους εκλεγµένους αντιπροσώπους του να χαίρουν άλλης
αντιµετώπισης από το νόµο;
Πώς να µην αισθάνεται απογοήτευση και οργή, πώς να µην καταδικάζει σύσσωµο το πολιτικό σύστηµα, όταν αναγκάζεται να
πληρώνει και να κάνει θυσίες, τη στιγµή που πρώην Υπουργοί
που έχουν βλάψει το κράτος, που έχουν εµπλακεί σε πασίγνωστα
σκάνδαλα, απολαµβάνουν τα κέρδη που παρανόµως αποκόµισαν, χωρίς να µπορεί κανείς να τους αγγίξει;
Πώς µπορούµε να µη δικαιολογήσουµε τις κοινωνικές αναταράξεις, όταν σε µία εποχή βαθειάς κρίσης συγκεκριµένοι πολιτικοί χαίρουν προνοµίων που τους έχει εξασφαλίσει το ισχύον
νοµικό πλαίσιο;
Δυστυχώς, πρόκειται για µία κατάσταση που όλοι εµείς δηµιουργήσαµε και διαιωνίσαµε, παρ’όλες τις εξαγγελίες και τις
τυχόν καλές προθέσεις για αλλαγή του συστήµατος. Η εποχή
που ο κόσµος έκανε υποµονή και έδειχνε ανοχή προς τους πολιτικούς έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Τώρα, λοιπόν, είναι επιβεβληµένο να του αποδείξουµε ότι το καθολικό αίτηµα των πολιτών για
αποτελεσµατική απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα εισακούεται. Ότι θα εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο προκειµένου να
διορθώσουµε τα κακώς κείµενα ενός νόµου που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του πολιτικού κόσµου. Ότι πρόθεσή
µας είναι ήδη από τώρα να θέσουµε τις βάσεις, προκειµένου
στην επόµενη Αναθεώρηση του Συντάγµατος να είµαστε έτοιµοι
όλοι µαζί να διορθώσουµε το άρθρο 86.
Είναι, λοιπόν, περιορισµένες οι αλλαγές που το Σύνταγµα µας
επιτρέπει να θεσπίσουµε, αλλά είναι ουσιαστικές και δείχνουν ότι
προτεραιότητά µας είναι να δώσουµε τέλος στο καθεστώς που
επιτρέπει σε Υπουργούς που διαπράττουν εγκλήµατα κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους να µένουν ατιµώρητοι και να απολαµβάνουν προνοµιακή µεταχείριση έναντι άλλων πολιτών που
διαπράττουν ίδια αδικήµατα.
Πρώτη βασική αλλαγή που εισάγει η συγκεκριµένη τροποποίηση είναι η κατάργηση των εξαιρετικά σύντοµων παραγραφών
που προβλέπονται για τα αδικήµατα των Υπουργών. Είδαµε τι
έγινε µε το Βατοπέδι, είδαµε τι έγινε µε τη “SIEMENS”. Αν δεν
ίσχυαν οι ευνοϊκές παραγραφές για τους Υπουργούς, η κατάσταση σήµερα θα ήταν διαφορετική και το γνωρίζουµε όλοι αυτό
πολύ καλά. Πλέον, η παραγραφή για αδικήµατα Υπουργών θα
είναι αυτή που ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες. Τα πληµµελήµατα για τα πολιτικά πρόσωπα θα παραγράφονται στα πέντε
χρόνια και τα κακουργήµατα σε δεκαπέντε χρόνια.
Δεύτερο σηµείο, η επιβολή περιοριστικών όρων σε πολιτικά
πρόσωπα, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η κατάσχεση οποιουδήποτε οικονοµικού οφέλους έχουν προσπορισθεί
από παράνοµη δραστηριότητα, από τη στιγµή που η Βουλή θα
ασκήσει δίωξη και θα επιληφθεί το δικαστικό συµβούλιο. Δεν
είναι δυνατόν να µην µπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι
σε πολιτικά πρόσωπα, ακόµη και εάν έχει συσταθεί ειδικό δικαστήριο. Και βέβαια, επόµενο βήµα που θα πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγµατος είναι η επιβολή και
των λοιπών περιοριστικών όρων που ισχύουν για κάθε πολίτη.
Τρίτον, προβλέπεται η δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών και
άλλων χρηµατοπιστωτικών τίτλων πολιτικών προσώπων που διώκονται για αδικήµατα σε βαθµό κακουργήµατος. Η δέσµευση θα
µπορεί να γίνει µόνο εάν υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αδικήµατος, όπως ακριβώς ισχύει και για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.
Τέταρτον, σηµαντική αλλαγή στο ισχύον καθεστώς επέρχεται
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µε τη δηµιουργία Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς εφετών, θα ελέγχει τη δικογραφία που διαβιβάζεται
στη Βουλή και θα γνωµοδοτεί για το εάν θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή ευθύνη Υπουργών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έννοια της ατιµωρησίας στη
χώρα µας, έχει διαβρώσει όχι µόνο τον πολιτικό βίο, αλλά και τον
δηµόσιο βίο, εν γένει. Όταν οι κυβερνώντες δεν τιµωρούνται για
τα αδικήµατά τους, γιατί να αποδέχεται ο πολίτης τους νόµους
και τους κανόνες; Αυτό το αίσθηµα αδικίας πιστεύω ότι ικανοποιείται, εν µέρει τουλάχιστον, και στο πλαίσιο που µας επιτρέπει
το Σύνταγµα της χώρας, µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Δεν κρύβουµε τίποτε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος παρανοµήσει του δείχνουµε το δρόµο της δικαιοσύνης. Αυτό συµβαίνει
για κάθε πολίτη αυτής της χώρας και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει
και για εµάς τους τριακόσιους και για όποιον από εµάς αναλαµβάνει υπουργικό αξίωµα. Είναι µία καλή αρχή για να κερδίσουµε
και πάλι την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Να του αποδείξουµε ότι δεν στρεβλώνουµε τους νόµους, εκµεταλλευόµενοι την
ισχύ µας, όπως µας συµφέρει. Να του δείξουµε έµπρακτα ότι τον
σεβόµαστε.
Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κανείς σε αυτή την Αίθουσα που να µη συµφωνεί µε αυτή τη βασική αρχή, γι’ αυτό και
οφείλουµε όλοι να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
για τη συνέπεια στο χρόνο, την κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτή
Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, δεν θα µιλήσω
για τις διαπιστώσεις περί λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος,
τις ευθύνες, τις ενστάσεις, το γενικότερο κλίµα απαξίας, την ανάγκη για ριζικές αλλαγές που οφείλουµε να πράξουµε µε τη µελλοντική αναθεώρηση του Συντάγµατος για τη συνολικότερη
λειτουργία των θεσµών. Άλλωστε πολλοί συνάδελφοι τα είπαν.
Θα µιλήσω αποκλειστικά για τον πυρήνα των διατάξεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα αναφερόµαστε στο
θεσµό της ευθύνης των Υπουργών για ποινικά αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ένα θεσµό που
υπήρχε από την εποχή της ελληνικής κλασσικής αρχαιότητας.
Στην Αγγλία, κοιτίδα του κοινοβουλευτισµού, ο θεσµός της ευθύνης των υπουργών εµφανίστηκε από το 14ο αιώνα. Την παραποµπή ασκούσε το Κοινοβούλιο και δίκαζε ως δικαστήριο η
Βουλή των Λόρδων. Στην πατρίδα µας ο θεσµός της υπουργικής
ευθύνης συναντάται για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1844.
Έκτοτε υπάρχει σε όλα τα µετέπειτα Συντάγµατα.
Οι νόµοι που ψηφίστηκαν µέχρι σήµερα είναι έξι. Οι δύο ήταν
το 1887, ο τρίτος το 1927, το νοµοθετικό διάταγµα του 1971, ο
ν.2509/1977 και ο ισχύων ν.3126/2003. Ο θεσµός της ποινικής ευθύνης των Υπουργών εξυπηρετεί δύο αναγκαιότητες. Η πρώτη
είναι η προστασία των συµφερόντων της πολιτείας από αξιόποινες πράξεις Υπουργών που βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. Η
δεύτερη είναι η προστασία του κύρους της λειτουργίας των θεσµών του κράτους και ιδιαίτερα των φορέων του υπουργικού λειτουργήµατος από υστερόβουλες και αβάσιµες διώξεις εκ µέρους
των πολιτικών αντιπάλων τους.
Ιδιαίτερα ο θεσµός της ποινικής ευθύνης των Υπουργών πρέπει να υπακούει στη θεµελιώδη συνταγµατική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και ιδιαίτερα της κορυφαίας, που είναι η
νοµοθετική και ασκείται από το Κοινοβούλιο.
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο προβλέπονται δύο βασικές τροποποιήσεις του ισχύοντος νόµου 3126/2003. Πρώτη είναι η κατάργηση του ειδικού χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων που
τελούν οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, δηλαδή της πενταετίας
από την ηµέρα που τελέστηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του ν.3126 και τα σχετικά αδικήµατα να παραγράφονται µε τη συνήθη παραγραφή που ισχύει για όλους τους
πολίτες, δηλαδή δεκαπέντε ή είκοσι έτη για τα κακουργήµατα,
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ανάλογα µε την προβλεπόµενη ποινή και πέντε έτη για τα πληµµελήµατα.
Είναι µία ρύθµιση επιτρεπόµενη από το άρθρο 86 του Συντάγµατος και ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα προστασίας των
συµφερόντων της πολιτείας από αξιόποινες ενέργειες Υπουργών. Από τους νόµους που έχουν θεσπιστεί µέχρι σήµερα είναι
η πρώτη φορά που δεν προβλέπεται συντοµότερη παραγραφή
για τους Υπουργούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση απαραίτητη, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα όλων
απέναντι στους νόµους, όπως τάσσει το άρθρο 4 παράγραφος
1 του Συντάγµατος. Κανένας αποχρών λόγος δεν υπάρχει για την
προνοµιακή µεταχείριση των Υπουργών µε πρόβλεψη σύντοµης
παραγραφής. Αντιθέτως αντίκειται στο δηµόσιο συµφέρον, αντιστρατεύεται το δίκαιο και τη δηµοκρατία. Παράλληλα θίγει την
αξιοπιστία του συνόλου του πολιτικού κόσµου, δηµιουργώντας
την πεποίθηση ότι οι ευνοϊκότερες διατάξεις έχουν στόχο τη συγκάλυψη σκανδάλων και την προστασία των πολιτικών από τον
έλεγχο της δικαιοσύνης.
Είµαστε µάλιστα ίσως η µοναδική χώρα που µε τέτοιες διατάξεις, δηλαδή σύντοµες παραγραφές, αφήνουµε ακαταδίωκτες
τις όποιες τυχόν αξιόποινες πράξεις µελών κυβερνήσεων, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
Δεύτερη βασική τροποποίηση του ισχύοντος νόµου είναι η θεσµοθέτηση τριµελούς γνωµοδοτικού συµβουλίου από εισαγγελείς, για το νοµικό έλεγχο των στοιχείων και την αξιολόγηση της
βασιµότητας των καταγγελλοµένων αξιόποινων πράξεων Υπουργών.
Και τούτο προτού συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο παρέχονται πρόσθετες εγγυήσεις για την ορθή νοµική
αντιµετώπιση της εκάστοτε υπόθεσης, διευκολύνεται το έργο
της Βουλής και διασφαλίζεται ο δεύτερος σκοπός, τον οποίο εξυπηρετεί ο θεσµός περί ευθύνης Υπουργών, δηλαδή η προστασία
των µελών της Κυβέρνησης από υστερόβουλες διώξεις εκ µέρους πολιτικών αντιπάλων.
Ιδιαίτερα θετικές είναι και οι λοιπές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για κατάσχεση του οικονοµικού οφέλους που συνεπάγεται
αξιόποινη πράξη, για επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος
Υπουργών και για δέσµευση κάθε είδους λογαριασµών µετά την
άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηµατική πράξη.
Πέραν του γεγονότος ότι οι ως άνω διατάξεις ικανοποιούν το
περί δικαίου αίσθηµα, είναι και πρόσφορες προκειµένου να µην
απολεσθεί το προϊόν του εγκλήµατος όσο διαρκούν οι νοµικές
διαδικασίες, να υπάρχει ελάχιστη δικονοµική εξασφάλιση και να
διευκολύνεται το ανακριτικό έργο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξη που προστέθηκε µε την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην επιτροπή, σύµφωνα µε την οποία δίνεται η δυνατότητα σε Υπουργό που
κατηγορείται και τίθεται ζήτηµα παραγραφής, να ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση στην ουσία της από το δικαστικό συµβούλιο ή
το ειδικό δικαστήριο. Η δυνατότητα αυτή του κατηγορουµένου
Υπουργού να επιδιώξει την εξέταση της παραγεγραµµένης κατηγορίας για λόγους ηθικής και αξιοπρέπειας κατοχυρώνεται και
στο άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος. Παρέχει προστασία από την άδικη διαπόµπευση στους Υπουργούς εκείνους
που αβάσιµα τους έχει αποδοθεί κατηγορία. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται έµµεσα και µια υποχρέωση των Υπουργών να ζητούν
την περαιτέρω διερεύνηση, ενώ το αντίθετο θα ενισχύει τις υποψίες περί ενοχής.
Πρόκειται για ρυθµίσεις που δεν απαγορεύονται από το Σύνταγµα. Είναι τουλάχιστον αναγκαία η θέσπισή τους και ευτυχώς,
που έστω και καθυστερηµένα, εισάγουµε αυτές τις ρυθµίσεις,
στο βαθµό βέβαια που το Σύνταγµα µας το επιτρέπει.
Η επίρριψη πολιτικών ευθυνών, η αποδοκιµασία της κοινής
γνώµης και η παραίτηση ή παύση µέλους της Κυβέρνησης δεν
αρκούν όταν έχει τελεσθεί ποινικά κολάσιµη πράξη. Το περί δικαίου αίσθηµα, αλλά και οι αρχές του κράτους δικαίου επιβάλλουν την ποινική δίωξη, πολλώ δε µάλλον όταν διαπράττονται σε
βάρος του δηµοσίου συµφέροντος από εκείνους που ο λαός έχει
εκλέξει για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό, για να προστατεύουν,
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δηλαδή, και να προάγουν το δηµόσιο συµφέρον.
Δεν νοείται να νοµοθετούµε µε στόχο την δική µας κάλυψη και
προστασία, γι’ αυτό η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σηµασία. Δεν κρυβόµαστε υπό την προστασία που παρέχει το Σύνταγµα, αλλά νοµοθετούµε στα όρια της συνταγµατικότητας µε στόχο να ελαχιστοποιήσουµε τα προνόµια υπέρ
των πολιτικών προσώπων µε γνώµονα και υπέρτατο σκοπό την
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος.
Για τους λόγους αυτούς καλούµαστε να ψηφίσουµε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή Νοµού Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Παπουτσής, Βουλευτής
Νοµού Καβάλας του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου, το οποίο έρχεται οµολογουµένως σε µία πολύ δύσκολη
συγκυρία, η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων επιχειρεί να συµβάλει στην, εν γένει,
προσπάθεια αποκατάστασης της τιµής του πολιτικού προσωπικού της χώρας µας.
Και πράγµατι νοµίζω πως θα συµφωνήσουµε όλοι ότι αξίζει τα
εύσηµα η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί σε µια συνεπέστατη προσπάθεια εδώ και ενάµιση χρόνο, πράγµατι φέρνει
τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία σήµερα, ως συνέχεια
άλλων προηγουµένων, που σήµερα µεν θεωρούνται αυτονόητες,
µέχρι πρότινος, όµως, δεν ήταν τέτοιες, στην προσπάθειά µας
να συµβάλουµε στην θωράκιση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,
προσδίδοντας όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια στο δηµόσιο βίο της χώρας.
Καθηµερινά ο πολιτικός κόσµος µπαίνει στο στόχαστρο µιας
µεγάλης και πολλές φορές λαϊκίζουσας µερίδας µέσων µαζικής
επικοινωνίας, που θέλουν να καταστήσουν τους πολιτικούς, αλλά
και την πολιτική γενικότερα, αποδιοποµπαίους τράγους της οικονοµικής και όχι µόνο κρίσης, που µαστίζει την ελληνική κοινωνία, µιας κρίσης που όπως αποδεικνύεται µεταβάλλεται σε κρίση
τόσο αξιακή, όσο και πολιτική.
Παρατηρείται ένας πρωτόγνωρος µεταπολιτευτικά κοινωνικός
αναβρασµός όπου όλοι στρέφονται εναντίον όλων. Η φράση
«όλοι ίδιοι είναι» επαναλαµβάνεται συνεχώς, ακόµη και από στόµατα πολιτών που δεν έχουν την αντίστοιχη εµπειρία ζωής για να
κρίνουν αν η παραπάνω ρήση είναι αληθινή ή όχι. Επιπρόσθετα,
ολοένα και ανησυχητικά αυξανόµενος αριθµός πολιτών φαίνεται
να απολαµβάνει το θέαµα κυνηγηµένων και λιντσαρισµένων Βουλευτών ή συνδικαλιστών και να τους στοχοποιεί σαν τους αποκλειστικούς υπεύθυνους όλων των παθογενειών της ελληνικής
κοινωνίας.
Ωστόσο, η άποψή µου είναι ότι η κάθε είδους γενίκευση και
ισοπέδωση αποτελεί από µόνη της ακραία και αντιδηµοκρατική
στάση. Ο προπηλακισµός, η δαιµονοποίηση ανθρώπων που
έχουν συµµετάσχει στη δηµοκρατική ζωή του τόπου, τόσο στον
πολιτικό, όσο και στον επαγγελµατικό στίβο, είναι όντως µία
ακρότατη, βάναυση και επιθετική συµπεριφορά. Συνεπακόλουθα,
όλες αυτές οι ακραίες και φασίζουσες πολλές φορές συµπεριφορές, µου προκαλούν τόσο θλίψη, όσο και ζοφερά προαισθήµατα για το µέλλον. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειονότητα των Ελλήνων πολιτικών κατά την προσωπική µου
άποψη δεν είναι διεφθαρµένοι, αλλά είναι και έντιµοι και ακέραιοι.
Ωστόσο, αυτό που µπορεί κάποιος να καταλογίσει από την
άλλη πλευρά στον πολιτικό κόσµο της χώρας που ασφαλώς
φέρει σηµαντικότατο µερίδιο ευθυνών, είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας, η έλλειψη βούλησης, γρήγορων αντανακλαστικών
για το ξεκαθάρισµα των κακώς κειµένων αναφορικά µε το µικρό
σχετικά αριθµό των πολιτικών που καταχράστηκαν τη θέση τους,
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και το δηµόσιο χρήµα. Σκάνδαλα,
αθέµιτα αποκτηθείσες περιουσίες λόγω κοµµατικών σκοπιµοτήτων είναι τέτοιου είδους συµπτώµατα, συµπτώµατα που αν και
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έχουν πολλές φορές διαγνωσθεί σε όλη την πορεία του πολιτεύµατος, από γεννήσεως του νεοελληνικού κράτους έως τις µέρες
µας –γιατί το φαινόµενο ασφαλώς δεν είναι πρωτοεµφανιζόµενοσπάνια εν τούτοις αντιµετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πρώτος νόµος περί ευθύνης
Υπουργών πρωτοεµφανίστηκε στο Σύνταγµα το 1844 για να παραµείνει σαν διάταξη σε όλα τα επόµενα Συντάγµατα. Γιατί στη
Δηµοκρατία εκεί που υπάρχει άσκηση πολιτικής αρµοδιότητας,
εκεί θα πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση τόσο για λογοδοσία,
όσο και για γρήγορη και ισότιµη ενώπιον του νόµου απόδοση ευθυνών.
Σε αυτήν την προσπάθεια, λοιπόν, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας άσκησης ποινικών διώξεων σε βάρος επίορκων Υπουργών και Υφυπουργών, οι οποίοι ζηµιώνουν το κράτος καταχρώµενοι της εµπιστοσύνης των πολιτών, εντάσσεται προφανώς
και το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου. Πρόκειται για ένα σχέδιο
νόµου το οποίο αποτελεί µερική προς το παρόν πραγµάτωση,
τόσο των προεκλογικών δεσµεύσεων του ΠΑΣΟΚ, όσο και των
ασφαλώς καλών προθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
την εκκαθάριση του δηµόσιου βίου, πράγµα ασφαλώς που θα
γίνει αµέσως µόλις καταστεί εφικτή η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, δηλαδή µετά το 2013. Γιατί, όπως προαναφέρθηκε και
από άλλους συναδέλφους, υπό το καθεστώς του ισχύοντος άρθρου 86 του Συντάγµατος και πριν από την Αναθεώρησή του, δεν
είναι εφικτές οι ευρείες διορθωτικές παρεµβάσεις οι οποίες θα
εξαλείφουν κάποιες ανεπίτρεπτες διακρίσεις υπέρ Υπουργών.
Με το παρόν σχέδιο νόµου τροποποιείται, λοιπόν, ο εκτελεστικός νόµος του Συντάγµατος 3126/2003, ένας νόµος ο οποίος,
θυµίζω, ότι υπερψηφίστηκε καλόπιστα, καλοπροαίρετα απ’ όλες
τις πτέρυγες της τότε Βουλής, ένας νόµος ο οποίος ωστόσο κατέστη στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας ελλιπής και αναποτελεσµατικός, όχι τόσο επειδή υστερούσε από νοµοθετικής
απόψεως, όσο γιατί κυρίως στα χρόνια που ακολούθησαν –και
κυρίως αναφέροµαι σε αυτά που κυβέρνησε το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας- απέφυγε ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 2007 έως
2009 να τον εφαρµόσει. Αναφέρθηκαν προηγουµένως κλασσικές
περιπτώσεις που αποτελούν και αρνητικό παράδειγµα των όσων
αντιστοιχούν ως καταλογισµός πολιτικής ευθύνης και όχι µόνο
στην τότε στάση της πλειοψηφίας της Βουλής από τη Νέα Δηµοκρατία.
Είναι γνωστό, λοιπόν, στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ ότι
η αποφασιστικότητα αυτών που καλούνται να εφαρµόσουν ένα
νόµο, είναι πολλές φορές µεγαλύτερης αξίας και από τη διατύπωση του ίδιου του νόµου. Σε κάθε περίπτωση, εγγυάται εξίσου
καλά αποτελέσµατα µε ένα αψεγάδιαστο νοµικό κείµενο. Επιπρόσθετα –και αυτό χρήζει ειδικής µνείας- µε το παρόν σχέδιο νόµου
αξιοποιούνται και οι προτάσεις της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής που συγκέντρωσαν ευρύτατη πλειοψηφία όλων των πολιτικών κοµµάτων.
Προβλέπεται, λοιπόν, η κατάργηση όλων των εξαιρετικά σύντοµων παραγραφών. Τροποποιείται ο συγκεκριµένος νόµος που
προβλέπει πενταετή παραγραφή ακόµη και για κακουργήµατα.
Η θέσπιση της ειδικής αυτής παραγραφής προς όφελος των
Υπουργών δεν δικαιολογείται άλλωστε ούτε και επιβάλλεται από
το συγκεκριµένο άρθρο 86 του Συντάγµατος. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου η παραγραφή για αδικήµατα Υπουργών θα
είναι ίδια µε την παραγραφή που ισχύει για όλους τους πολίτες.
Επιβάλλονται ακόµη σε Υπουργούς περιοριστικοί όροι, όπως
η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, γεγονός που έχει τη σηµασία του γιατί οι προς παραποµπή τελούντες Υπουργοί ουδέποτε
αντιµετώπισαν περιορισµούς στις κινήσεις εκτός συνόρων κατά
το παρελθόν.
Προβλέπεται ακόµη µια διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή της Βουλής που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση διατάσσει υποχρεωτικά την κατάσχεση του οικονοµικού οφέλους
που συνεπάγεται η διερευνώµενη αξιόποινη πράξη.
Επιπλέον, προβλέπεται δέσµευση κάθε είδους λογαριασµών,
τίτλων, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων µετά την άσκηση ποινικής
δίωξης σε βάρος Υπουργού ή Υφυπουργού µε απόφαση του ανακριτή. Θεσµοθετείται βεβαίως τριµελές Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
που θα αποφαίνεται πριν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής,
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µε σκοπό την αξιολόγηση των αξιοποίνων πράξεων που βαρύνουν Υπουργούς.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για αυτούς
και άλλους πολλούς λόγους, µε τους οποίους είµαι βέβαιος ότι
συµφωνούµε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα, καλούµαστε να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπουτσή, Βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει για επτά λεπτά ο κ. Τζηκαλάγιας, Βουλευτής Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή αγόρευση του εισηγητού της Νέας Δηµοκρατίας
αποτέλεσε έναν πραγµατικό ύµνο στη δηµοκρατία, τον κοινοβουλευτισµό και τους συνταγµατικούς θεσµούς. Για άλλη µια φορά
και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο η Νέα Δηµοκρατία αποδεικνύει
ότι είναι µια παράταξη που διέπεται από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, είτε βρίσκεται στη θέση της Κυβέρνησης είτε βρίσκεται στη θέση της Αντιπολίτευσης.
Έτσι, όσον αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο θεωρούµε ότι είναι
προς τη θετική κατεύθυνση και γι’ αυτό θα το ψηφίσουµε. Εµείς,
ως οµιλητές, θα προσπαθήσουµε να κάνουµε ορισµένες επισηµάνσεις και παρατηρήσεις για να µπορέσουµε να βάλουµε έλα
λιθαράκι στο να υπερπηδήσουµε αυτή τη γενική απαξίωση της
πολιτικής και των πολιτικών που υπάρχει τους τελευταίους ιδιαίτερα δεκαοκτώ µήνες.
Ο ίδιος ο τίτλος του νοµοσχεδίου αποδεικνύει ότι δεν είναι ένα
νοµοσχέδιο, αλλά αποτελεί από τον τίτλο του µια τροποποίηση
του ήδη υφισταµένου ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των
Υπουργών.
Από την αιτιολογική έκθεση αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της
βελτίωσης, αλλά αυτή η βελτίωση δεν γίνεται ριζική λόγω του
άρθρου 86 του Συντάγµατος. Τίθεται δηλαδή από την αρχή το
περιοριστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούµε, µια
και αυτό υπαγορεύει το άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Η ίδια η αιτιολογική έκθεση λέει «µε το άρθρο 1 του σχεδίου
νόµου ορίζεται ότι η παραγραφή των εγκληµάτων που τελούνται
από Υπουργό διέπεται πλέον από τις κοινές διατάξεις του γενικού µέρους του ποινικού κώδικα». Αυτό είναι και το πιο σηµαντικό
που περιλαµβάνει το σηµερινό σχέδιο νόµου, αφού η βραχυχρόνια παραγραφή που καθιερωνόταν µέχρι τώρα µε τον ισχύοντα
νόµο, µε µόνη αιτιολογία την ανάγκη ταχείας περαίωσης της διαδικασίας, δεν έπειθε τους πολίτες.
Στο άρθρο 2 έχουµε µια σηµαντική καινούργια διαδικασία.
«Προτού η Βουλή αποφασίσει για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης
συγκροτείται τριµελές Γνωµοδοτικό Συµβούλιο αποτελούµενο
από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Έτσι το πιο σηµαντικό
είναι ότι περιορίζεται η άσκοπη ενασχόληση της Βουλής µε προδήλως αβάσιµες προπετείς και ανεπίδεκτης δικαστικής εκτίµησης καταγγελίες κατά Υπουργών», όπως λέει κατά λέξη.
Επίσης, µ’ αυτό το άρθρο ορίζεται ότι η διενεργούσα την προκαταρκτική εξέταση κοινοβουλευτική επιτροπή έχει όλες τις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και έχει τη δυνατότητα
να διατάσσει την κατάσχεση των οικονοµικών ωφεληµάτων. Αυτό
είναι πολύ σηµαντικό.
Σ’ ένα άλλο σηµείο µιλάει για την αρχή της αναλογικότητας,
αφού ορίζεται ότι η κατά τα άνω απαγόρευση κίνησης λογαριασµών επιτρέπεται µόνο όταν αυτή η πράξη είναι σε βαθµό κακουργήµατος. Σωστά θεωρώ ότι εξαιρούνται από την απαγόρευση λογαριασµοί και ποσά που είναι αναγκαία για λειτουργικές
δαπάνες διαβίωσης και υποστήριξης της οικογένειας και των
εξόδων του φερόµενου ως κατηγορουµένου.
Είναι δικαιολογηµένη η µη έκδοση εις βάρος Υπουργού εντάλµατος βίαιης προσαγωγής, σύλληψης και προσωρινής κράτησης,
αλλά δεν φαίνεται δικαιολογηµένη η απαγόρευση επιβολής περιοριστικών όρων και έτσι σωστά µε το άρθρο 5 είναι δυνατή η
επιβολή περιοριστικών όρων και σε Υπουργό.
Μελετώντας τη γνωµοδότηση του Τµήµατος Νοµοτεχνικής
Επεξεργασίας της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βου-
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λής προκύπτουν ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, τα
οποία θέλω να σας επισηµάνω, κύριε Υπουργέ.
Η εισηγητική έκθεση λέει κατά λέξη ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν αφορά, ευλόγως, εφόσον αυτό αποτελεί αρµοδιότητα
του αναθεωρητικού νοµοθέτη, την ειδική προθεσµία εντός της
οποίας η Βουλή µπορεί να αποφασίσει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά Υπουργού ή διατελέσαντος στο αξίωµα αυτό, συµφώνως µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος. Άρα, φυσικά αναγνωρίζεται κι από την Νοµοτεχνική Υπηρεσία της Βουλής το γεγονός ότι σήµερα νοµοθετούµε µέσα στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Στις γενικότερες παρατηρήσεις της η Νοµοτεχνική Υπηρεσία,
και συγκεκριµένα στην παράγραφο β’, θέτει ένα θέµα για το
οποίο θέλω την τοποθέτησή σας, σχετικά µε τις ψηφοφορίες.
Λέει δηλαδή ότι εάν η πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει τις
εκατόν πενήντα µία ψήφους, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε
παραπέρα. Και λίγο πιο κάτω λέει για τη δυσαρµονία που υπάρχει µε το Σύνταγµα, διότι ενώ το Σύνταγµα µιλάει για δύο ψηφοφορίες, σύµφωνα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο θα έχουµε τρεις
ψηφοφορίες µέχρι να φθάσουµε σε συγκρότηση προανακριτικής
επιτροπής.
Επίσης πιο κάτω, στη γ’ παράγραφο, όσον αφορά τη διάκριση
των εξουσιών, λέει ότι το Σύνταγµά µας υπαγορεύει τη διάκριση
της νοµοθετικής από την εκτελεστική και την δικαστική εξουσία.
Όµως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει µια διασταύρωση των εξουσιών, απ’ ό,τι αντιλαµβάνεστε, αφού η
Βουλή, δηλαδή η νοµοθετική εξουσία, θα ορίζει τα µέλη της δικαστικής. Πόσω µάλλον αν γινόταν αυτό µε την εκτελεστική
εξουσία!
Στην πέµπτη παρατήρησή της η Νοµοτεχνική Υπηρεσία επισηµαίνει ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής.
Και πιο κάτω, τέλος, φαίνεται ότι αν ένας Υπουργός είναι Βουλευτής, τότε δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι περιοριστικοί όροι.
Μελετώντας την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθµίσεων λέει ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά
στην εύλογη απαίτηση των πολιτών να καταστεί αποτελεσµατική
η διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών
σε υποθέσεις δηµοσίου συµφέροντος. Αυτό φυσικά είναι σωστό.
Όσον αφορά στην καταλληλότητα, λέει ότι οι αξιολογούµενες
ρυθµίσεις είναι άµεσα εφαρµόσιµες, χωρίς να είναι αναγκαία η
προηγούµενη έκδοση προεδρικού διατάγµατος ή κανονιστικής
πράξης. Κι αυτό το θεωρώ σηµαντικό, γιατί στα περισσότερα νοµοσχέδια που συζητάµε έχουµε ατελείωτα προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Τέλος, στα σχόλια, στη δηµόσια διαβούλευση που γίνεται, από
τα διακόσια έξι σχόλια που έγιναν τα εκατόν είκοσι εννιά αναφέρονται στο πρώτο άρθρο και αυτό δείχνει τη σπουδαιότητα του
άρθρου που αναφέρεται στην παραγραφή. Γιατί τα σχόλια της
πλειονότητας των συµµετασχόντων επικεντρώθηκαν σ’ αυτό το
άρθρο, που αφορά το ζήτηµα της παραγραφής, και έτσι επιβεβαιώνεται ότι εκεί ήταν η ανησυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των πολιτών –γι’ αυτό λέµε ότι απαξιώθηκε το πολιτικό
σύστηµα όλα αυτά τα χρόνια- γιατί ήξεραν ότι οι πολιτικοί έβρισκαν τρόπους για να παραγράφονται τα αδικήµατα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αποδεικνύεται επίκαιρη όσο ποτέ
η πρόσφατη θέση και τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αντώνη Σαµαρά. Αν θέλουµε πραγµατικά να δώσουµε το έναυσµα για να πιστέψουν οι πολίτες ότι πραγµατικά
θέλουµε να γίνει κάθαρση σε βάθος κι ότι δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα και αν επιδιώκουµε να έχουµε ένα νέο ξεκίνηµα και
διαφάνεια στην πολιτική ζωή, τότε πρέπει να εφαρµόσουµε το
«πόθεν έσχες» για όλους τους πολιτικούς από το 1974 και µετά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ζήση Τζηκαλάγια.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασιλική
Τσόνογλου-Βυλλιώτη, για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έρχεται
προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο υψηλοτάτου νοµοθετικού κύρους,
µέσα απ’ όλα εκείνα τα νοµοσχέδια που ήδη έχει φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην
εργώδη προσπάθειά του να βελτιώσει το νοµικό µας σύστηµα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που τιµά τη νοµική µας υπόσταση, τη δηµοκρατία και ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών.
Είναι γεγονός ότι ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών, ο ν.
3126/2003 ψηφίστηκε µετά το έβδοµο οµόφωνο ψήφισµα της Z’
Αναθεωρητικής Βουλής. Ήρθε µέσα στο πλαίσιο οργανικός
νόµος του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Βεβαίως, έγινε και τότε πολλή συζήτηση και βέβαια δεν απαλείφθηκε η αγκύλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2, που µιλάει
για την εξάλειψη του αξιοποίνου εάν δεν ασκηθεί η ποινική δίωξη
µέχρι το τέλος της Β’ βουλευτικής συνόδου. Αυτό το αγκάθι είναι
εκείνο που πράγµατι δηµιουργεί στους πολίτες την αίσθηση ότι
οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, τα πολιτικά πρόσωπα ό,τι και να κάνουν µένουν ατιµώρητα, οι υποθέσεις κουκουλώνονται, διότι δεν
ασκούνται γρήγορα και αποτελεσµατικά οι διώξεις και οι δίκες
και εποµένως, υπάρχει µία αδιαφάνεια στο πολιτικό σύστηµα που
τείνει να καλύψει τους Υπουργούς, οι οποίοι φαίνεται να είναι
πάνω από τον οποιονδήποτε µέσο πολίτη.
Οι εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν δυσώδη σκάνδαλα –που πράγµατι αποδίδουν δύσοσµες οσµές και που ταλανίζουν την πολιτική ζωή και τα θεµέλια της δηµοκρατίας µαςέχουν επιτελέσει ένα σοβαρότατα έργο. Έχουν συγκροτήσει την
πραγµατική υπόσταση αδικηµάτων, τα οποία πράγµατι έχουν
διαπραχθεί.
Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα η ποινική δίωξη,
οδήγησε πολλές από τις πράξεις αυτές, που εξέτασαν οι εξεταστικές επιτροπές, σε παραγραφές. Αυτό βέβαια παρατηρήθηκε
και στο Βατοπέδι. Και αυτήν ακριβώς την ατέλεια και την πληµµέλεια έρχεται να καλύψει το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ειπώθηκε –και έγινε µεγάλη συζήτηση και προβληµατισµόςτο εάν το θέµα της παραγραφής έπρεπε να απασχολήσει την
προανακριτική επιτροπή, η οποία αποφάσισε την ποινική δίωξη.
Μπορούσε η προανακριτική επιτροπή της Βουλής να υποκαταστήσει τον φυσικό δικαστή του άρθρου 8 του Συντάγµατος;
Υπάρχει, λοιπόν, µεγάλος προβληµατισµός για το εάν σωστά
ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Επ’ αυτού, δηλαδή της παραγραφής
–που είναι όχι µόνο δικονοµικός αλλά και ουσιαστικός θεσµός,
της αποσβεστικής προθεσµίας, θα λέγαµε- υπάρχει πράγµατι
ένας προβληµατισµός για εάν σωστά απάντησε το δικαστικό
συµβούλιο, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει απάντηση από την προανακριτική επιτροπή ώστε να µην ασκηθεί ποινική δίωξη.
Αυτή την ατέλεια έρχεται να διορθώσει το παρόν νοµοσχέδιο.
Ρυθµίζει σύσταση ειδικού γνωµοδοτικού οργάνου, που αποτελείται από δικαστές και θα εξετάζει τη βασιµότητα της κατηγορίας
και βεβαίως όλους τους όρους του αν θα πρέπει να ασκηθεί η
δίωξη ή όχι, µεταξύ των οποίων και η παραγραφή.
Πού είναι, λοιπόν, η πληµµέλεια; Που είναι η σύγχυση των αρµοδιοτήτων; Είναι γνωµοδοτικό όργανο, δεν γίνεται κάποια ψηφοφορία. Αποφασίζει και παραδίδει το πόρισµά της στον
Πρόεδρο της Βουλής.
Κατά συνέπεια, αυτή η γνωµοδοτική επιτροπή είναι εκείνη η
οποία µε εχέγγυα και ασφάλεια δικαίου θα κρίνει εάν πρέπει να
ασκηθεί ποινική δίωξη, εάν η κατηγορία κατά Υπουργού είναι βάσιµη και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, όπως προβλέπεται
από τον Κανονισµό της Βουλής. Είναι, λοιπόν, ένα µεγάλο, θετικό, καινοτόµο βήµα για τη βελτίωση της απονοµής της δικαιοσύνης και στην περίπτωση που ελέγχεται η ευθύνη πολιτικών
προσώπων.
Επίσης, σοβαρότατη καινοτοµία είναι η επιµήκυνση του χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων που τελούν τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν εξουσία κατά παραχώρηση της πολιτείας
και παραβαίνουν τα καθήκοντά τους επί βλάβη του δηµοσίου και
των πολιτών.
Επιµηκύνεται, λοιπόν, ο χρόνος παραγραφής και γίνεται αυτός
ο οποίος ισχύει για όλους τους πολίτες, σύµφωνα µε το άρθρο
111 του Ποινικού Κώδικα. Αυτό σηµαίνει ότι για τα κακουργήµατα
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έχουν την µακρά παραγραφή της δεκαπενταετίας και εικοσαετίας και για τα πληµµελήµατα της πενταετίας, τηρουµένων βεβαίως των διατάξεων περί αναστολής της δίωξης, όπως ακριβώς
ορίζεται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Επίσης, καινοτόµα διάταξη είναι η κατάσχεση των οικονοµικών
ωφελειών των ελεγχοµένων προσώπων. Αυτό δεν είναι το αίτηµα
των πολιτών; Πέραν του αιτήµατος «να µπει κάποιος φυλακή»,
που ακούµε κατά κόρον, «διότι κανείς δεν βγαίνει από τις εξεταστικές επιτροπές» -που είναι λάθος, γιατί οι εξεταστικές επιτροπές δεν δικάζουν- αυτό ακούµε από τους πολίτες: Τι θα γίνει; Τα
λεφτά θα τα φέρουµε πίσω; Θα γίνει κατάσχεση; Θα πάρουµε τα
λεφτά από αυτούς οι οποίοι παρανόµως πλούτισαν;
Αυτό δεν είναι µια σοβαρή καινοτοµία, ότι επιβάλλεται υποχρεωτικά πλέον η κατάσχεση του οικονοµικού οφέλους στον ελεγχόµενο από την ειδική επιτροπή, όπως επίσης και η απαγόρευση
κίνησης λογαριασµών από τον ανακριτή, όταν αυτή συνδέεται µε
την παράνοµη δραστηριότητα και ελέγχεται Υπουργός για κακουργηµατική πράξη.
Δεν αποτελεί καινοτοµία η επιβολή περιοριστικών όρων; Γι’
αυτό κάποιος µπορεί να πει: Ξέρετε, δεν µπορεί να επιβληθούν
περιοριστικοί όροι, εφόσον δεν υπάρχει άδεια από τη Βουλή,
διότι έτσι λέει το άρθρο 62 του Συντάγµατος. Ναι, αλλά δίωξη
ασκείται, δεν χρειάζεται άδεια της Βουλής και βεβαίως, επιβάλλονται από την ειδική επιτροπή περιοριστικοί όροι στον Υπουργό
που ελέγχεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύς λόγος έγινε για το θέµα
«κουκούλωµα», όπως έχουµε ακούσει εδώ κατά κόρον και βεβαίως, από πολλές παρατάξεις εδώ ακούγεται κάθε τόσο.
Να σταµατήσουµε πλέον αυτή την υποκρισία. Όλοι δεν αποφασίσαµε τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών; Οµοφώνως δεν
αποφασίστηκε η σύσταση εξεταστικών επιτροπών; Όλες οι παρατάξεις δεν γνωρίζαµε το θέµα των παραγραφών; Δεν γνωρίζαµε ότι υπάρχει αυτό το ζήτηµα; Ποιος, λοιπόν, «κουκουλώνει»;
Ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να φανεί η αλήθεια;
Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να το έχουµε «καραµέλα», διότι όλοι το
αποφασίσαµε και όλοι γνωρίζουµε εδώ µέσα τι σηµαίνει παραγραφή, σύµφωνα µε το ν. 3126/2003, που ίσχυε και τι τροποποιήσεις γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση µε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Ας αφήσουµε τις µεµψιµοιρίες. Το νοµοσχέδιο αυτό, λοιπόν,
µέσα στα όρια που επιτρέπει το Σύνταγµα -το άρθρο 86, παράγραφος 5- δίνει την ευκολία στην ειδική επιτροπή, την προανακριτική, για τον Υπουργό που θέλει να αποδειχθεί η βασιµότητα
της κατηγορίας, ακόµα και αν συντρέχει θέµα παραγραφής, να
ελεγχθεί η κατηγορία και δίνει, βεβαίως και την ευχέρεια σε
όποιον θέλει να διαπιστωθεί η αθωότητά του.
Έχει, λοιπόν και µία νέα ρύθµιση προς την ίδια κατεύθυνση
που έχει το άρθρο 86, παράγραφος 5. Προάγει το νοµικό µας
πολιτισµό και ικανοποιεί τους πολίτες που θέλουν γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσµατική δίκη και χάριν της ηθικής προλήψεως,
ώστε στο µέλλον να µην υπάρχουν επίορκοι πολιτικοί οι οποίοι
παραβιάζουν το Σύνταγµα, τους νόµους και το συµφέρον των
πολιτών και της πολιτείας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Θεόφιλος Λεονταρίδης, για επτά λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
µια κρίσιµη για την πατρίδα µας εποχή, όπου στην κοινωνία επικρατεί η άποψη ότι, σύµφωνα µε τους υφιστάµενους νόµους,
υπάρχει ατιµωρησία και συγκάλυψη των πολιτικών προσώπων Υπουργών και Υφυπουργών- που ασκούν εξουσία, είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών, για
να τονώσουµε µε κάθε τρόπο την αξιοπιστία του πολιτικού µας
συστήµατος.
Εποµένως, µέχρι την αναθεώρηση του Συντάγµατος, οι περιορισµένες αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση θωρακίζουν το πολιτικό σύστηµα από τη δικαιολογηµένη µέχρις ενός σηµείου
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αντίληψη των πολιτών, της προνοµιακής µεταχείρισης των µελών
της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για την ποινική αντιµετώπιση των αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
Διότι, τι λέει µε απλά λόγια σήµερα ο σοφός λαός; Λέει τα
εξής: «Δεν αντιµετωπίζεται ο Υπουργός ή Υφυπουργός για τυχόν
υποθέσεις διαφθοράς, διασπάθισης και κατάχρησης δηµοσίου
χρήµατος το ίδιο από τη δικαιοσύνη, όπως ο απλός πολίτης» ή
ακόµα λέει: «Θα µπει, επιτέλους, κάποιος πολιτικός στη φυλακή
ή µεταξύ σας όλα τα κουκουλώνετε;».
Αυτά εµείς, κύριε Υπουργέ, που ερχόµαστε σε καθηµερινή
επαφή µε τους πολίτες, δεν µπορούµε να τα ανεχθούµε. Δεν είµαστε όλοι το ίδιο. Δεν θα «καούν µαζί µε τα ξερά και τα χλωρά».
Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έρχεται
σήµερα για συζήτηση στη Βουλή, αποτελεί µια ιδανική ευκαιρία
να αποδείξουµε στους πολίτες ότι όλοι είµαστε ίσοι απέναντι
στους νόµους και ότι υπάρχει αληθινή βούληση να υιοθετηθεί το
σύστηµα της ίσης µεταχείρισης απέναντι στους πολίτες και τους
πολιτικούς για ό,τι έχει σχέση µε τη διάπραξη ποινικών αδικηµάτων.
Παρ’ ότι οι ριζικές αλλαγές στο νόµο περί ποινικής ευθύνης
των Υπουργών προϋποθέτουν αναθεώρηση του Συντάγµατος,
καθώς το άρθρο 86 του Συντάγµατος περιγράφει λεπτοµερώς
το ρυθµιστικό πλαίσιο, ως τότε επιβάλλεται να επέλθουν βελτιωτικές µεταβολές µέσα στο πλαίσιο και τα όρια που χαράσσει το
προαναφερόµενο άρθρο του Συντάγµατος, που να ικανοποιούν
την καθολική απαίτηση να µη µένουν ατιµώρητοι Υπουργοί για
πιθανές αξιόποινες πράξεις που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Είναι µια καλή αρχή η διάταξη στο άρθρο 1 του σχεδίου νόµου,
όπου καταργείται ο ειδικός χρόνος παραγραφής των αδικηµάτων
που τελούν οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί και τα σχετικά αδικήµατα παραγράφονται µε τη συνήθη παραγραφή που ισχύει για
όλους τους πολίτες.
Αυτό που πραγµατικά, όµως, αποτελεί πρόβληµα και εξακολουθεί να υπάρχει, είναι η σύντοµη αποσβεστική προθεσµία,
εντός της οποίας η Βουλή θα πρέπει να ασκήσει την ποινική
δίωξη. Εξακολουθεί, όµως, µετά την ψήφιση του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου, να ισχύει ο περιορισµός του άρθρου 86 παράγραφος 3, που αναφέρει ότι η αρµοδιότητα της Βουλής για την
άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήµατα που αναφέραµε, πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι το τέλος της Β’ κοινοβουλευτικής
συνόδου της κοινοβουλευτικής περιόδου που αρχίζει µετά τη
διάπραξή τους. Αυτό είναι ένα εµπόδιο, το οποίο µόνο µε την
αναθεώρηση του Συντάγµατος µπορεί να λυθεί.
Είναι, επίσης, µεγάλης σηµασίας η διάταξη που αφορά την
υποχρεωτική κατάσχεση των οικονοµικών ωφεληµάτων που
τυχόν προέκυψαν από το αδίκηµα που διέπραξε ο υπόλογος
Υπουργός, όπως, επίσης, η καθιέρωση δυνατότητας του ανακριτή του δικαστικού συµβουλίου να διατάξει τη δέσµευση κάθε
είδους λογαριασµών, τίτλων και χρηµατοπιστωτικών προϊόντων
σε βάρος του εµπλεκόµενου Υπουργού.
Είναι, επίσης, σηµαντική η διάταξη για την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε βάρος
Υπουργού µετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε όλοι χρέος να αρθούµε
στο ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία στο πολιτικό µας σύστηµα, ανακτώντας την εµπιστοσύνη
των πολιτών µε την εµπέδωση της ηθικής στην πολιτική και της
αντίληψης ότι η ισονοµία για τους πολιτικούς αποτελεί κάτι το
δεδοµένο και το αυτονόητο για το δικαιικό µας σύστηµα και το
νοµικό µας πολιτισµό. Με δύο µέτρα και δύο σταθµά, είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να πείσουµε τον πολίτη για εφαρµογή
αρχών ισονοµίας και ισοπολιτείας.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, συµφωνούµε µε την κατεύθυνση που
υπάρχει σ’ αυτό το σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του
ν.3126 2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών ως πρώτο θετικό βήµα έως ότου αναθεωρηθεί το Σύνταγµα και γίνουν ευρύτερες αλλαγές.
Προτείνουµε, όµως, να υιοθετήσετε κι εσείς την πρόταση του
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαµαρά, ώστε
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να γίνει ουσιαστικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» όλων, όσοι διετέλεσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί από το 1974 µέχρι σήµερα,
για να δει και ο ελληνικός λαός τι περιουσιακά στοιχεία είχε ο
κάθε ένας που άσκησε εξουσία πριν µπει στην πολιτική και µετά,
για να υπάρξει πλήρης, ουσιαστική και ενδελεχής κάθαρση όλων
των θεµάτων που έχουν να κάνουν µε περιπτώσεις αθέµιτου
πλουτισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αίσθηµα της ατιµωρησίας
των πολιτικών, η διαφθορά και η διαπλοκή που διαπνέει το πολιτικό σύστηµα, αλλά και όλο το δηµόσιο, απαξιώνουν όλους εµάς
απέναντι στους πολίτες και δηµιουργούν ρήγµατα στην κοινωνική συνοχή. Είναι καιρός να αλλάξουµε πρώτα όσα αφορούν
εµάς στην άσκηση των καθηκόντων µας, να ενισχύσουµε τη δηµοκρατία µας µε θεσµούς που θα τη θωρακίσουν και θα ενδυναµώσουν το αίσθηµα της εµπιστοσύνης των πολιτών που έχει
τρωθεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βουλευτή Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής Αττικής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση αφορά στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε θέµα: «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών».
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, τονίζοντας ότι όλοι οι παρευρισκόµενοι Βουλευτές και όχι µόνο, αντιλαµβανόµαστε το
βάρος και την εξαιρετική σηµασία που έχει η συγκεκριµένη τροποποίηση του νόµου περί ευθύνης Υπουργών.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε ιδιαίτερο συµβολισµό, καθώς
έρχεται να απαντήσει σε ένα πάγιο αίτηµα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, µίας κοινωνίας η οποία υπό το βάρος των σηµερινών συνθηκών και των πολλών θυσιών που καλείται να
καταβάλει, έχει οριστικά κουραστεί να βιώνει το φαύλο κύκλο
µίας γενικευµένης ατιµωρησίας που χαρακτηρίζει την πολιτεία
και το πολιτικό σύστηµα.
Όλοι έχουµε γίνει µάρτυρες της πλήρους κατάρρευσης της
εµπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητα του πολιτικού συστήµατος να αποδώσει ποινικές ευθύνες σε όσους εµπλέκονται σε
υποθέσεις διαφθοράς, σπατάλης, διασπάθισης και κατάχρησης
του δηµοσίου χρήµατος.
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι να δοθεί τέλος σ’ αυτό το καθεστώς ατιµωρησίας Υπουργών για πιθανές πράξεις που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό επιδιώκεται
αφ’ ενός µε την εξάλειψη διακρίσεων υπέρ των διατελεσάντων ή
διατηρούντων µελών της κυβέρνησης Υπουργούς και Υφυπουργούς και αφ’ ετέρου µε την πρόβλεψη δικονοµικών µέτρων για
την διευκόλυνση της ανακριτικής διαδικασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπόθεση µίας σωστά λειτουργούσας δηµοκρατίας είναι η ύπαρξη υποχρεωτικής λογοδοσίας των Υπουργών και Υφυπουργών και βεβαίως όπου υπάρχει
ο καταλογισµός ευθύνης τετελεσµένων πράξεων ή παραλείψεων
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Αυτό το πλαίσιο ήδη προβλέπεται από το Σύνταγµα της
χώρας. Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 86, η οποία όµως
θέτει συγκεκριµένους περιορισµούς για τον τρόπο ρύθµισης της
ποινικής ευθύνης των µελών της κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Προβλέπει κατηγορηµατικά ότι η αποκλειστική αρµοδιότητα
να ασκεί ποινική δίωξη για ποινικές πράξεις ή παραλείψεις που
ασκούνται από µέλη της Κυβέρνησης ανήκει στη Βουλή, δυστυχώς θα έλεγα.
Επίσης έχουµε τη διάταξη του άρθρου 65 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος που θεσπίζει τη στενά διατυπωµένη αρχή της αυτονοµίας της Βουλής, καθώς ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και
δηµοκρατικής λειτουργίας µε την ψήφιση του Κανονισµού που
ρυθµίζει τα ζητήµατα που ανάγονται στην εσωτερική της λειτουργία.
Η δυσκολία στην οποία σήµερα καλούµαστε να ανταποκρι-
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θούµε είναι η εξεύρεση ενός αποτελεσµατικού τρόπου ουσιαστικής εφαρµογής του νόµου, χωρίς να βρεθούµε εκτός πεδίου
εφαρµογής του Συντάγµατος.
Για τη Νέα Δηµοκρατία είναι προφανές ότι για να τηρηθεί το
υφιστάµενο πλαίσιο του Συντάγµατος ο πλέον συνεπής και εύστοχος τρόπος ρύθµισης της ποινικής ευθύνης ή της άσκησης
ποινικής δίωξης κατά µελών της κυβέρνησης και Υπουργών είναι
η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής. Αυτή η θέση διατυπώθηκε από τον εισηγητή µας κατά τη συζήτηση στην αρµόδια
επιτροπή.
Θεωρούµε επίσης απαραίτητο να υιοθετηθεί στην Ελλάδα ένα
σύστηµα όµοιας αντιµετώπισης των εγκληµάτων που διαπράττονται από τα µέλη της κυβέρνησης µε όσα ισχύουν για τους
απλούς πολίτες. Χρειαζόµαστε σύστηµα ίσης µεταχείρισης των
πολιτών και των πολιτικών. Υπό αυτήν την έννοια είναι, πράγµατι,
ένα βήµα στη σωστή κατεύθυνση η εξίσωση του χρόνου παραγραφής ποινικών αδικηµάτων, µε αυτόν που ισχύει για όλους
τους πολίτες που διαπράττουν τα ίδια αδικήµατα, όπως προβλέπεται στην πρώτη διάταξη του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Παραµένει όµως ο προβληµατισµός που αφορά σε σύντοµη
αποσβεστική προθεσµία εντός της οποίας η Βουλή θα πρέπει να
ασκήσει την ποινική δίωξη. Αυτή εξακολουθεί να ισχύει και µετά
την ψήφιση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, καθώς πρόκειται
για ένα εµπόδιο που χρήζει συνταγµατική αναθεώρηση.
Ένα ακόµα βασικό σηµείο του εν λόγω νοµοσχεδίου βρίσκεται
στο άρθρο 2 µε το οποίο ναι µεν συµφωνούµε αλλά ζητήσαµε να
υπάρξει µία επιπλέον πρόβλεψη. Προτείναµε να διευκολυνθεί η
επιτροπή στο να ερευνήσει και περαιτέρω ενδείξεις παραβιάσεων, ακόµα και όταν αυτές δεν αναφέρονται στην αρχική αίτηση
των τριάντα Βουλευτών όταν αυτή κατατέθηκε.
Θεωρούµε, ότι οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσετε
αυτό το ζήτηµα, καθώς γνωρίζετε ότι το έχουµε αντιµετωπίσει
στο πρόσφατο παρελθόν σε περιπτώσεις ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών που διενήργησαν προκαταρκτικές εξετάσεις.
Εάν, πράγµατι, κάποιος έχει διαπράξει ένα ποινικό αδίκηµα για
το οποίο, όµως, όταν συντάχθηκε η πρόταση δεν υπήρχαν διαθέσιµα τα στοιχεία, αλλά αυτά προέκυψαν στη συνέχεια κατά τη
διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, τότε να µην χρειάζεται
να επανέλθουν µε νέα αίτηση άλλοι τριάντα Βουλευτές. Πιστεύουµε ότι έτσι διευκολύνεται η όλη διαδικασία και επιτυγχάνεται
ένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος να ερευνηθούν και να ασκηθούν διώξεις για άλλα ποινικά αδικήµατα.
Επίσης, όσον αφορά την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, πιστεύουµε ότι θα ήταν πιο εύστοχο αντί η κοινοβουλευτική επιτροπή που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση να προβαίνει
σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, να υπάρξει πρόβλεψη
αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να τίθενται σε καθεστώς διοικητικής εγγύησης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι
το πολιτικό σύστηµα σήµερα καλείται να αποδείξει ότι σέβεται
το αίτηµα του λαού για κάθαρση του πολιτικού κόσµου από εκείνους που πραγµατικά έχουν σπιλώσει την ηθική της πολιτικής.
Η Νέα Δηµοκρατία διά του Αρχηγού της κ. Αντώνη Σαµαρά
έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι στα θέµατα διαφθοράς του πολιτικού κόσµου. Έχουµε ζητήσει την πλήρη, ουσιαστική και ενδελεχή εξερεύνηση ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε περιπτώσεις αθέµιτου πλουτισµού.
Επίσης, έχει διατυπωθεί η δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας
να συµπράξουµε στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος, ώστε να
έχουµε µια τροποποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 86,
για να µην υπάρχει στο µέλλον καµµία προνοµιακή µεταχείριση
στους Υπουργούς και στους Υφυπουργούς που διαπράττουν ποινικά αδικήµατα.
Στη σηµερινή συγκυρία ως Βουλευτές πρέπει να αρθούµε στο
ύψος των περιστάσεων. Η αναθεώρηση του νόµου περί ευθύνης
Υπουργών είναι επιβεβληµένη, διότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη να
θωρακίσουµε τη δηµοκρατία µας. Γι’ αυτό το λόγο υπερψηφίζω
επί της αρχής το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
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κ. Νικόλαο Καντερέ Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω εκλεγεί σ’
αυτήν τη Βουλή το 2007 και έχω υπηρετήσει το κοινοβουλευτικό
σύστηµα και υπό την ιδιότητα του κυβερνητικού Βουλευτή, αλλά
και τώρα υπό την ιδιότητα του Βουλευτή της Αντιπολίτευσης,
έχοντας τη µεγάλη τιµή να εκπροσωπώ τους συµπατριώτες µου
από τη Λακωνία.
Κάνω αυτήν την παρατήρηση, γιατί µου έρχεται µια πικρή
σκέψη, κύριε Υπουργέ. Προσπαθώ να θυµηθώ έστω και ένα νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
που να έτυχε της ψήφου των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εκείνη την
εποχή.
Και το καταγράφω αυτό, για να δείξω τη σύγκριση και µέσα
από τη σύγκριση να καταδείξω το πόσο υπεύθυνα λειτουργούµε
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Μιλάω για µια υπευθυνότητα που
απορρέει από τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας, όπως εξέθεσε
ο εισηγητής µας κ. Τζαβάρας, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι
Βουλευτές, αλλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Παυλόπουλος, ο οποίος θα ακολουθήσει απ’ ό,τι κατάλαβα στο Βήµα
µετά από εµένα. Και ο λόγος της Νέας Δηµοκρατίας, όπως εξεφράσθη µέχρι σήµερα, ήταν πράγµατι, όπως ελέχθη προσφιλώς
ύµνος στη δηµοκρατία και στον κοινοβουλευτισµό από την
πλευρά του κ. Τζαβάρα. Όµως, ήταν και ύµνος προς την πολιτική
συνέπεια. Αυτή είναι µια πρώτη πολιτική παρατήρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το
νοµοθέτηµα έχει λίγη σηµασία σε ό,τι αφορά την ποινική του διάσταση ως εκτελεστικός νόµος του άρθρου 86 του Συντάγµατος.
Όµως, οφείλω να αναγνωρίσω ότι έχει µια τεράστια συµβολική
και πολιτική σηµασία.
Και στο σηµείο αυτό, σπεύδω να πω και σε σας που µε παρακολουθείτε αυτήν τη στιγµή, κύριε Καστανίδη, ότι σας αξίζουν
εύσηµα, γιατί δεν πέσατε στην παγίδα και στον πειρασµό να εµφανίσετε αυτό το νοµοθέτηµα –το οποίο, όπως σας είπα, έχει ήσσονα σηµασία από νοµοτεχνικής, ποινικής πλευράς ή συνταγµατικών προβλέψεων, αλλά τεράστια πολιτική σηµασία- σαν µια
νέα διοικητική µεταρρύθµιση, ως ένα νοµοθέτηµα το οποίο θα
λύσει τα προβλήµατα σε ό,τι αφορά την ποινική ευθύνη των
Υπουργών και των Υφυπουργών. Διότι θυµάµαι χαρακτηριστικά
πως δηλώσατε –και αυτό είναι κάτι που σας τιµά- ότι πρόκειται
για ένα νοµοθέτηµα το οποίο ανήκει ως πρωτοβουλία στη Βουλή
των Ελλήνων και στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Άρα
εµείς ακολουθώντας αυτήν την τακτική, κάνουµε και εµείς
άσκηση δηµοκρατίας στηρίζοντας επί της αρχής αυτό το σχέδιο
νόµου.
Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής: Πολλοί
-και µέσα σε αυτήν την Αίθουσα και εκτός της Αίθουσας- λησµονούν ότι το συνταγµατικό καθεστώς της ποινικής ευθύνης των
Υπουργών και ο εκτελεστικός του νόµος, ο ν.126/2003, δεν έχει
τεθεί για την ατιµωρησία, όπως ατυχώς λέγεται, των Υπουργών.
Έχει τεθεί για την προστασία του κοινοβουλευτικού συστήµατος.
Ειλικρινά, είναι µεγάλη τραγωδία γι’ αυτόν τον τόπο!
Το να µιλάνε, βέβαια, κάποιοι χυδαίοι δηµοσιογραφούντες λίγη
σηµασία έχει. Το να βρίσκονται, όµως, ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι και
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της δικαιοσύνης, όπως λέχθηκε νωρίτερα, και να υποστηρίζουν ότι η πολιτική τάξη της χώρας θέσπισε αυτό το νόµο ή τη συνταγµατική διάταξη, για να έχει
ατιµωρησία, νοµίζω ότι δείχνει το τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό
πρόβληµα που υπάρχει στη χώρα. Υπάρχει πρόβληµα θεσµικό,
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και έχουµε την υποχρέωση πάρα
πολύ σύντοµα, µέσα από τέτοιες διαδικασίες, να δώσουµε θεσµική διέξοδο στα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτή η θεσµική διέξοδος πρέπει να έχει δύο στέρεες βάσεις:
Η µία είναι ο λόγος της αληθείας προς τα έξω σε όλα τα επίπεδα
και η δεύτερη είναι να ξεκινήσει µια επανάσταση από εδώ µέσα.
Αν οι ίδιοι δεν πάρουµε την πρωτοβουλία, πέρα από οποιαδήποτε
πολιτική σκοπιµότητα και πέρα από οποιαδήποτε κοµµατική µισαλλοδοξία, ώστε να ξανακερδίσουµε τον κώδικα ηθικών αξιών
που διαχρονικά διείπε την ελληνική κοινωνία –από εδώ, από τη
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Βουλή των Ελλήνων πρέπει να ξεκινήσει- τίποτα δεν θα καταφέρουµε. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται συγκεκριµένες –όχι ευχολόγια!- και συγκροτηµένες θεσµικές παρεµβάσεις της οργανωµένης ελληνικής πολιτείας, µε κύρια ευθύνη της Κυβέρνησης
αυτήν τη στιγµή, για να δώσουµε διέξοδο.
Τι εννοώ; Πρέπει να ξεκαθαρίσει µέσα απ’ αυτήν την Αίθουσα,
µε ευθύνη της Κυβέρνησης, ότι θα τηρηθεί η συνταγµατική τάξη.
Ο τόπος, για να πάει µπροστά και να ησυχάσει, χρειάζεται ασφάλεια. Όχι την ασφάλεια µε τη συνήθη έννοια του όρου. Δεν χρειάζεται, όµως, να αποκτήσει µόνο ασφάλεια, αλλά και να
ξαναποκτήσει εµπιστοσύνη και σταθερότητα.
Πώς; Λέγοντας ότι εκλογές θα γίνουν, όπως προβλέπει το Σύνταγµα της χώρας. Δεν µπορεί να ζει µε αυτήν την ανασφάλεια
ούτε ο οικονοµικός επενδυτής ούτε ο Έλληνας πολίτης ούτε οτιδήποτε άλλο. Μία θεσµική διέξοδος.
Δεύτερη θεσµική διέξοδος: Να τελειώσει πια αυτή η ανοµία, η
οποία επικρατεί σε ό,τι αφορά το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Εγκληµατούµε, όταν αφήνουµε όλους αυτούς τους χυδαίους δηµοσιογραφούντες να παραπλανούν τον ελληνικό λαό και να εκχυδαΐζουν την οποιαδήποτε διαδικασία. Χρέος δικό µας είναι. Δεν
φταίνε αυτοί.
Υπάρχει µια τρίτη θεσµική διέξοδος: Πολλές φορές θα πρέπει
να υποχωρεί η γραµµατική ερµηνεία των νόµων και του Συντάγµατος µπροστά στο συµφέρον της πατρίδας. Η πατρίδα αυτήν
τη στιγµή χρειάζεται διέξοδο. Οι ξεπερασµένες κοµµατικές αντιπαραθέσεις σε τίποτα δεν βοηθούν.
Θα µπορούσε κάλλιστα να υποστηρίξει κάποιος ότι στις κρίσιµες υποθέσεις, οι οποίες θα έρθουν ενώπιόν µας σε λίγη ώρα,
θα πρέπει να δούµε όλοι µαζί µε πολύ ευρύ πνεύµα εάν οι Υπουργοί, οι οποίοι κατηγορούνται ή θα κατηγορηθούν, έπραξαν όλα
για όσα θα κατηγορηθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
Θέλει υπέρβαση. Διότι και αυτό, εάν του δώσεις την έννοια του
ηθικού κολασµού, που οφείλει να δώσει η Βουλή των Ελλήνων,
µπορεί να δώσει διέξοδο σε πάρα πολλά πράγµατα που έχουν
να κάνουν µε τις παραγραφές.
Θα έλεγα και κάτι άλλο ακόµη. Έρχονται πολλές υποθέσεις
τώρα. Αρνούµαι να δεχθώ ότι υπάρχει συµπαιγνία και κουκούλωµα. Όσοι το υποστηρίζουν θέλουν τη συγκάλυψη είτε για τη
«SIEMENS» είτε για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες αυτήν τη στιγµή σε όλους.
Η πρώτη ευθύνη απευθύνεται στη Βουλή των Ελλήνων, η
οποία θα πρέπει να αποφασίσει για κρίσιµα θέµατα, όπως το πόρισµα της «SIEMENS», η υπόθεση µε τα υποβρύχια. Υπάρχει και
ηθικός κολασµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
Η δεύτερη ευθύνη είναι σε εσάς. Όχι σε εσάς προσωπικά,
κύριε Καστανίδη, αλλά στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση πρέπει
ταχύτατα να πάρει κάποιες αποφάσεις. Να προσδιορίσει τη
ζηµία. Να κάνει όλες εκείνες τις απαιτούµενες ενέργειες, οι
οποίες θα πρέπει να γίνουν, για να µπορέσουµε όλοι να βγαίνουµε µε καθαρό πρόσωπο προς τα έξω. Διότι δεν είµαστε όλοι
υπεύθυνοι. Άλλο πράγµα οι κοµµατικές ελίτ, οι οποίες κυβερνούν
τον τόπο, και άλλο πράγµα οι απλοί Βουλευτές, οι οποίοι υπηρετούν τον κοινοβουλευτισµό µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Ξεκάθαρες κουβέντες.
Υπάρχει τεράστια ευθύνη και προς την πλευρά της δικαιοσύνης. Υπό ποία έννοια; Δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτήν τη στιγµή να υπάρχουν από το 2005 εκκρεµείς υποθέσεις,
οι οποίες βρίσκονται ακόµα στο στάδιο της πρώιµης ή της ώριµης ανακριτικής διαδικασίας και να µην έχει πάει καµµία στο
ακροατήριο. Η δικιά σας ευθύνη είναι να στηρίξετε τη δικαιοσύνη
µε διοικητικούς και οποιουσδήποτε άλλους υλικοτεχνικούς τρόπους.
Κάποτε πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο
πρόβληµα σε ό,τι αφορά τα κόµµατα, για να ξεκαθαρίζουν τα
πράγµατα. Οι αυλές των κοµµάτων πρέπει να ξεκαθαρίσουν απ’
όλους αυτούς, οι οποίοι έχουν µεµπτή κοµµατική και κυβερνητική
δράση. Έτσι µόνο θα δώσουµε µία διέξοδο θεσµική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κατέγραψα αυτό το δηµόσιο
λόγο στην ατελή προσπάθειά µου για να συµβάλλω στο µεγάλο
προβληµατισµό, ο οποίος θα πρέπει να διακατέχει όλους, σε ό,τι
αφορά την επίλυση αυτού του προβλήµατος.
Σε κάθε περίπτωση και επειδή, όπως σας είπαµε νωρίτερα, η
Νέα Δηµοκρατία είναι σταθερά προσανατολισµένη στην προστασία του κοινοβουλευτισµού και της δηµοκρατίας, στηρίζει και ψηφίζει επί της αρχής το νοµοθέτηµα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γρηγόριο Αποστολάκο, Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, για δώδεκα λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη που θέλησα να µιλήσω σήµερα, στερώντας
το λόγο από συναδέλφους που περιµένουν υποµονετικά. Επειδή,
όµως, αύριο υπάρχει η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας µε ένα
σοβαρό θέµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε και ενδεχοµένως
δεν θα µπορούσα να µιλήσω, γι’ αυτό παίρνω τώρα το λόγο,
αφού ζητήσω για µια ακόµη φορά συγγνώµη από τους συναδέλφους.
Κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε, καθίσταται σηµαντικό όχι τόσο από την ουσία του. Έχει
τη σηµασία του, πράγµατι. Καθίσταται σηµαντικό λόγω της συγκυρίας, περισσότερο λόγω του µηνύµατος το οποίο πρέπει να
δώσουµε επειδή υπάρχει αυτή η συγκυρία και όχι γιατί µπορεί
να βελτιώσει σηµαντικά τα ισχύοντα σχετικά µε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών. Υπάρχει το εµπόδιο του Συντάγµατος. Εποµένως οποιεσδήποτε σηµαντικές µεταβολές µπορούν να επέλθουν
µόνο µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Λέω, λοιπόν, ότι είναι η συγκυρία που το κάνει σηµαντικό. Θα
µου επιτρέψετε η οµιλία µου να έχει δύο όψεις. Η πρώτη αναλύει
τη συγκυρία και την ένταξη της συγκυρίας στο νοµοσχέδιο και
του νοµοσχεδίου στη συγκυρία και η δεύτερη, αφορά ορισµένες
παρατηρήσεις επί της αρχής πάνω στις βελτιωτικές, πάντοτε,
ρυθµίσεις τις οποίες φέρνει το νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και το υπερψηφίζουµε.
Η συγκυρία: Ποια είναι η κατάσταση που ζούµε σήµερα; Μια
γενικευµένη προσπάθεια να θεωρήσουν από τη µία πλευρά κάποιοι ότι όλος ο πολιτικός κόσµος ευθύνεται για ό,τι έχει συµβεί.
Και ακόµη ότι τα φαινόµενα που βλέπουµε, είτε είναι υπαρκτά
είτε είναι µορφώµατα της προπαγάνδας που υπάρχει πολλές
φορές, οφείλονται στο ότι θεωρούµε πως σε ορισµένες περιπτώσεις είµαστε υποχρεωµένοι να οµολογήσουµε ότι το ίδιο το Σύνταγµα και η ίδια η νοµοθεσία είναι αυτά που µας εµποδίζουν να
επιφέρουµε την κάθαρση, όταν και όπου αυτή απαιτείται.
Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, απευθυνόµενος σε όλους εκείνους
οι οποίοι και µέσα στην Αίθουσα και έξω απ’ αυτήν, περιφέρονται
γενικεύοντας για τους πάντες, θεωρώντας ότι ζούµε σε ένα καθεστώς ανοµίας ως προς τον πολιτικό κόσµο, θέλω να πω ότι δεν
είναι έτσι. Πρέπει να υπερασπιστούµε ορισµένα πράγµατα, όχι
για τους επίορκους, όχι για εκείνους οι οποίοι έχουν διαπράξει
αδικήµατα και όλα αυτά πρέπει να βγουν στο φως, αλλά γιατί
πρέπει επιτέλους να δείξουµε τι έχει γίνει από πλευράς θεσµικής
ως σήµερα και ότι εν πάση περιπτώσει όλοι δεν είναι ίδιοι, όλοι
δεν έχουν πραγµατικά το λεκέ επάνω τους –για να χρησιµοποιήσω τη φράση, την οποία συνηθίζουµε να ακούµε.
Σε ό,τι αφορά αυτό που ακούω πολλές φορές και το οποίο µου
προκαλεί από θλίψη µέχρι οργή -και καλά να το ακούει κανείς
από αµαθείς εκτός Αιθούσης, αλλά να το ακούει από συναδέλφους- ότι δηλαδή είµαστε εµείς, ιδίως η Αναθεωρητική Βουλή
του 2001, η οποία δηµιούργησε τα προγεφυρώµατα εκείνα που
εµποδίζουν να λειτουργήσει σήµερα ο νόµος περί ευθύνης
Υπουργών όπως θα έπρεπε, δηλαδή να δικάζεται κάθε Υπουργός
όπως δικάζεται κάθε πολίτης. Ισχύει αυτό;
Ισχύει ότι, πράγµατι, είτε µετά το 1974 είτε ιδίως µετά το 2001,
δηµιουργήσαµε εµείς τα συνταγµατικά εµπόδια για να λειτουργήσει ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών; Ουδέν τούτου ανακριβέ-
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στερο, κύριοι συνάδελφοι.
Συγγνώµη για την ιστορική αναδροµή, την οποία θα κάνω,
αλλά οφείλω να την κάνω.
Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος νόµος περί ευθύνης Υπουργών;
Ο ν.ΦΠΣΤ/1877. Ο νόµος αυτός ξέρετε περίπου µέχρι πότε
έµεινε εν ισχύι; Μέχρι το 1971. Τι προέβλεπε ο νόµος αυτός στο
πλαίσιο όλων των Συνταγµάτων, από το 1864, το 1911, το 1927,
το 1952; Προέβλεπε ότι υπάρχει αποσβεστική προθεσµία –από
τότε υπήρχε η αποσβεστική προθεσµία- για τρεις συνεχόµενες
συνόδους της ίδιας Βουλής κι αν γίνονταν εκλογές, δεν µπορούσε να υπάρξει ευθύνη Υπουργών για επόµενη περίοδο. Αυτό
ίσχυε µέχρι το 1971, όταν εκδόθηκε το νοµοθετικό διάταγµα επί
δικτατορίας, το 802/1971, το οποίο προέβλεψε ότι υπάρχει αποσβεστική προθεσµία µέχρι την επόµενη σύνοδο, αφότου γίνουν
εκλογές, ρύθµιση που ίσχυε µέχρι την Αναθεώρηση του 2001.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Άρα αυτή η ασυλία του πολιτικού κόσµου, για την οποία κάποιοι σήµερα µιλούν, σε χειρότερη µορφή υπήρχε στη χώρα µας
από το 1877.
Το 2001 όχι µόνο δεν θωρακίσαµε τα προνόµια του πολιτικού
κόσµου –όσα και όποια είναι αυτά- αλλά τότε επιφέραµε σηµαντικές µεταβολές για την ενίσχυση της διαφάνειας. Και ποιες
ήταν αυτές; Λυπάµαι που δεν µιλώ για το νοµοσχέδιο και αναγκάζοµαι να µιλήσω γι’ αυτά. Τι έγινε τότε;
Πρώτον, η µία σύνοδος έγιναν δύο σύνοδοι. Κι αν σκεφτείτε
ότι υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της συνόδου, τότε καταλαβαίνετε ότι µπορεί να φθάσει µέχρι τα µέσα και παραπάνω της
επόµενης Βουλευτικής Περιόδου από την περίοδο εκείνη κατά
την οποία συνετελέσθη ένα αδίκηµα. Ουσιαστικά διπλασιάσαµε
το χρόνο.
Δεύτερον, παρενεβλήθη ένα συγκεκριµένο δικαστικό στάδιο
που δεν υπήρχε πριν. Θυµάστε τι έγινε το 1989. Τότε η Βουλή
αποφάσισε «κατευθείαν στο Ειδικό Δικαστήριο». Τώρα παρεµβάλλεται το ενδιάµεσο στάδιο και του δικαστικού συµβουλίου και
της ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, για να υπάρχουν δικαστικές εγγυήσεις και όχι να αποφασίζει ο πολιτικός κόσµος µε πολιτικά κριτήρια και η εκάστοτε συγκυρία και η
εκάστοτε πλειοψηφία επίσης.
Τέλος, δικαστικοποιήθηκε από πλευράς σύνθεσης το όργανο
το οποίο δικάζει. Θυµάστε την περίοδο του 1989 κατηγόρους
µέσα από τη Βουλή, δηλαδή Βουλευτές που ασκούσαν ρόλο κατηγόρου που δεν τους ανήκε; Αυτό καταργήθηκε. Και το δικαστικό συµβούλιο έχει αµιγή σύνθεση δικαστική και αποτελείται
από πέντε µέλη, τρία µέλη του Αρείου Πάγου, δύο µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας και το Ειδικό Δικαστήριο είναι αµιγώς
δικαστικό και αποτελείται από δεκατρία µέλη, έξι µέλη του Συµβουλίου της Επικρατείας, επτά µέλη του Αρείου Πάγου.
Αυτά έγιναν και υπήρξε µια τεράστια βελτίωση. Στις µέρες
µας, λοιπόν –και είµαστε πολλοί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα που
µετείχαµε στην Αναθεώρηση- όχι µόνο δεν θεσπίσαµε προνόµια,
αλλά διευρύναµε το πλαίσιο εκείνο το οποίο υπήρχε προηγουµένως, ώστε ο πολιτικός κόσµος να µην έχει ασυλία. Κι αυτό πρέπει να το τονίζουµε.
Βεβαίως, θα µπορούσαµε την εποχή εκείνη να έχουµε καταργήσει εντελώς το θεσµό και να πάµε στην κοινή διαδικασία, όπως
ισχύει για κάθε πολίτη και ενδεχοµένως µέσα από την άδεια της
Βουλής µόνο που παρέχεται προς τα δικαστήρια, όπως ισχύει
για τους Βουλευτές. Μόνο που θέλω να σας πω ότι όλα δεν γίνονται από τη µια στιγµή στην άλλη.
Θυµηθείτε τη συγκυρία του 2001. Είχαµε αυτά τα φαινόµενα –
γι’ αυτό λέω ότι νοµοθετούµε µε βάση και την συγκυρία- που βλέπουµε σήµερα; Σας θυµίζω ότι βεβαίως υπήρξαν και συνάδελφοι
που είχαν πει από τότε ότι µπορεί να γίνει αυτό. Η συντριπτική
πλειοψηφία των µελών της Βουλής την εποχή εκείνη υπερψήφισε
τις διατάξεις του Συντάγµατος και το νόµο που ψηφίσθηκε ως
εκτελεστικός νόµος στη συνέχεια, το ν.3126/2003. Όµως η πρόοδος που είχε συντελεστεί, ήταν εξαιρετικά σηµαντική. Αυτό
είναι µια αλήθεια. Δεν ανατρέψαµε τα πάντα, αλλά σε ό,τι αφορά
το µερίδιο ευθύνης που ανήκει στην πολιτική γενιά που εκπροσωπούµε, κάναµε το χρέος µας.
Ας µην αυτοµαστιγωνόµαστε, λοιπόν, για να γίνουµε αρεστοί
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σε κανάλια, σε εκποµπές, σε εκείνο µε το οποίο εµείς τροφοδοτούµε πολλές φορές την κοινή γνώµη. Γιατί όταν της λέµε ότι ως
πολιτικοί το µόνο που κάναµε –η γενιά αυτή που υπηρετεί στο
Κοινοβούλιο- ήταν να θωρακίσουµε τα προνόµιά µας, θα το πιστέψει. Γιατί να µην το πιστέψει, όταν το οµολογούµε εµείς;
Το τονίζω, δεν κάναµε τα πάντα. Δεν είχαµε την διορατικότητα
που έπρεπε να υπάρχει την εποχή εκείνη για να µπορέσουµε να
φτάσουµε σε ένα σηµείο πολύ πιο προχωρηµένο. Αλλά, εν πάση
περιπτώσει, κάναµε σηµαντικά βήµατα τότε. Μην τα απεµπολούµε τα βήµατα αυτά. Μην τα αγνοούµε, µην τα µηδενίζουµε.
Όταν µηδενίζουµε τα πάντα στην πολιτική ζωή, τότε εµείς οι
ίδιοι και ευθυνόµαστε γι’ αυτό που µας συµβαίνει και πριονίζουµε
το ίδιο το κλαδί της δηµοκρατίας, γιατί αµφισβητούµε τους θεσµούς τους οποίους οφείλουµε να υπερασπιζόµαστε. Να µην
κρύψουµε την αλήθεια σε καµµιά περίπτωση. Να µη φειστούµε
κανενός εκ των ανωτέρω. Αλλά δεν πρόκειται και δεν πρέπει να
δεχθούµε να ισοπεδώνουµε τα πάντα για να γίνουµε αρεστοί σε
ένα αίσθηµα –το τονίζω- που εµείς και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης διαµορφώσαµε.
Κι ύστερα θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε ότι αν
το σηµερινό Σύνταγµα και ο σηµερινός νόµος περί ευθύνης
Υπουργών εφαρµοστεί στο ακέραιο µπορεί να αποδώσει πολλά.
Σκεφτήκαµε, παραδείγµατος χάριν, πώς χρησιµοποιήθηκε ορισµένες φορές και για τι σκοπιµότητες χρησιµοποιήθηκε ιδίως σήµερα; Σκεφτήκαµε ότι η ίδια η διάταξη του Συντάγµατος στο
άρθρο 86 ξεκινάει και λέει ότι η ειδική αποσβεστική προθεσµία
η οποία υπάρχει, ισχύει µόνο για τα αδικήµατα εκείνα των µελών
της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών τα οποία ετελέστησαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων; Τι σηµαίνει το «άσκηση των καθηκόντων»;
Πόσο µπορούσαµε και πόσο µπορούµε ως την επόµενη αναθεώρηση να στενέψουµε πολύ, να κάνουµε συσταλτική ερµηνεία,
των σχετικών διατάξεων του Συντάγµατος, για να πούµε τι είναι
εκείνο που εµπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων και να θεωρήσουµε ότι αδικήµατα συγκεκριµένα τα οποία τελούνται όχι σε
άµεση συνάρτηση µε την άσκηση των καθηκόντων αλλά παραπλεύρως, θα µπορούσαν να είναι αδικήµατα τα οποία δεν συνδέονται µε την άσκηση αυτή! Και εποµένως, δεν ισχύει γι’ αυτά
η αποσβεστική προθεσµία του άρθρου 86, παράγραφος 3 του
Συντάγµατος.
Τα έχουµε σκεφτεί αυτά πριν αρχίσουµε να αυτοµαστιγωνόµαστε και να κατηγορούµε εαυτούς γι’ αυτό που δεν κάναµε
πραγµατικά; Αξίζει τον κόπο για όλους εκείνους, οι οποίοι είναι
επίορκοι –και ευτυχώς είναι λίγοι- να ευθύνονται όλοι οι οποίοι
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα; Δεν έχουν διαπράξει κάτι που θα
δικαιολογούσε αυτήν τη γενίκευση η οποία αποτελεί πλήγµα και
για το κύρος του πολιτικού κόσµου και για ό,τι αφορά ζητήµατα
σχετικά µε την ποιότητα της δηµοκρατίας.
Θέλω να κάνω και δύο παρατηρήσεις, αν και όταν θα έρθουµε
στα άρθρα θα τα πούµε.
Σε ό,τι αφορά την παραγραφή δεν θα το έλεγα και θα σταµατούσα εδώ. Αλλά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το κάνω γιατί υπάρχει µια παρεξήγηση. Άκουσα και από συναδέλφους να µιλάνε
σχετικά µε την παραγραφή, η οποία εξοµοιώνεται µε την κοινή
παραγραφή για κάθε πολίτη του άρθρου 1 στο σχέδιο νόµου που
συζητάµε. Το τονίζω, γιατί ακούστηκε προηγουµένως ότι καταργείται η παραγραφή. Δεν είναι κατάργηση της αποσβεστικής
προθεσµίας. Η αποσβεστική προθεσµία παραµένει. Δεν µπορεί
να φύγει παρά µόνο µε Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Η παραγραφή ενεργοποιείται µόνο ύστερα από την παραποµπή. Αφορά
την εκδίκαση από το Ειδικό Δικαστήριο και το Συµβούλιο. Τίποτα
παραπάνω. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό για να µην πιστεύει ο κόσµος ότι καταργήσαµε µέσω της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας τα πάντα. Το έχει πει ο Υπουργός. Αναγκάζοµαι να το πω
και εγώ γιατί ακούστηκε από συνάδελφο προηγουµένως.
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, ρίξτε µια µατιά στην έκθεση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε ορισµένα σηµεία. Εµείς όπως σας είπα, θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και το άρθρο 2 παρά το γεγονός ότι εκεί
πρέπει να δείτε ότι θίγει ορισµένα θέµατα που είναι σηµαντικά.
Τονίστηκε από τους συναδέλφους.
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Μην ξεχνάτε ότι το σηµερινό σχέδιο νόµου έχει ξεκινήσει από
τις µέρες της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, όταν το είχαµε
φέρει µε τον κ. Δένδια από κοινού το καλοκαίρι στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας του 2009. Δεν προλάβαµε να το ψηφίσουµε γιατί στο µεταξύ έγιναν οι εκλογές. Αλλά τότε είχαµε προβλέψει το ίδιο το γνωµοδοτικό όργανο που αυτήν τη στιγµή
θεσπίζετε στο άρθρο 2. Μόνο που εµείς το είχαµε θεσπίσει ως
όργανο, το οποίο είναι διαρκές, έχει ενιαύσια θητεία, υπάρχει πάντοτε στη Βουλή και το οποίο επιλαµβάνεται, ανάλογα µε το πότε
το θέλει η Βουλή και το αποφασίζει η Βουλή, πριν οι τριάντα Βουλευτές πάρουν την πρωτοβουλία να καταθέσουν πρόταση για τη
σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν το κάνατε αυτό -και έχετε το περιθώριο- δεν θα υπήρχαν
τα συνταγµατικά προβλήµατα που επισηµαίνει η έκθεση. Γιατί η
έκθεση επισηµαίνει ορισµένα ζητήµατα. Δε συµφωνώ µε το
άρθρο 89 και την παράβαση του άρθρου 89 ως προς τη φύση
του οργάνου αυτού. Γιατί είναι, πράγµατι, ένα όργανο που ασκεί
οιονεί δικαιοδοτικά καθήκοντα, αφού αφορά τη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης και, εποµένως, δεν νοµίζω ότι παραβιάζει
το άρθρο 89.
Όµως, υπάρχει ένα διπλό ζήτηµα στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει το ζήτηµα ότι µε τη µορφή που το φέρνετε εσείς –δηλαδή,
πρώτα οι τριάντα Βουλευτές και ύστερα έρχεται ad hoc και δηµιουργείται αυτό το Συµβούλιο, γίνεται ψηφοφορία εάν το θέλουµε ή όχι- έχουµε τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες: µία για να
γίνει δεκτή η πρόταση των τριάντα, µία για να γίνει δεκτή η πρόταση της Βουλής για τη δηµιουργία αυτού του Συµβουλίου του
συµβουλευτικού οργάνου της Βουλής και τρίτον, η τελική ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Πρέπει, επίσης, να διευκρινίσετε, όπως σωστά το επισηµαίνει
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, αν απορριφθεί το αίτηµα
για τη σύσταση αυτού του οργάνου τι σηµαίνει αυτό; Πρέπει να
σηµαίνει αυτό ότι δεν συνιστάται ή από εκεί και πέρα, δεν µπορεί
να συσταθεί γενικώς η Ειδική Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης; Είναι ένα σοβαρό θέµα ερµηνείας, το οποίο θέτει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιπλέον –και τελειώνω µ’ αυτό και συγγνώµη που µακρηγόρησα, αλλά είναι νοµίζω συνταγµατικά προβλήµατα που θα τα
βρούµε µπροστά µας- σκεφτείτε τι είπε το δικαστικό συµβούλιο
στην υπόθεση Βατοπεδίου. Η Βουλή είναι εκείνη, η οποία θα αποφασίσει εάν έχει αρµοδιότητα, για να δούµε εάν υπάρχει υπέρβαση του χρόνου της ειδικής αποσβεστικής προθεσµίας.
Πότε το αποφασίζει η Βουλή; Μήπως, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να δούµε ότι οι τριάντα Βουλευτές, που παίρνουν την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Προκαταρτικής
Εξέτασης, τι λένε στην ουσία; Αποδέχονται ότι δεν υπάρχει παραγραφή και ζητούν τη σύσταση της επιτροπής. Αν έρθει µεθαύριο το γνωµοδοτικό όργανο που συνιστούµε και πει ότι όχι, έχει
επέλθει παραγραφή, τι θα γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτηµα
σε ό,τι αφορά το γεγονός πως µολονότι υπάρχει «παραγραφή»,
Βουλευτές που ασκούν δικαστικά καθήκοντα µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα –γιατί και οι τριάντα που παίρνουν την πρωτοβουλία, δικαστικά καθήκοντα ασκούν στην ουσία- ναι ή όχι, θα είναι έκθετοι
εάν έχουν παραβιάσει την αρχή που λέει ότι η Βουλή στην περίπτωση αυτή δεν έχει αρµοδιότητα, γιατί έχει τελειώσει αυτή η ειδική αποσβεστική προθεσµία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα επικρέµαται ο κίνδυνος να
εφαρµοστεί το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα για κατάχρηση
εξουσίας;
Θα τα δούµε αύριο αυτά. Αν είχε γίνει, όµως, δεκτή η πρόταση,
όπως την είχαµε εκθέσει τότε, τα πράγµατα θα µας είχαν θωρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κίσει από ορισµένα συνταγµατικά ζητήµατα που είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν και τα οποία καλύτερα θα ήταν να τα βλέπαµε
από τώρα, παρά στη διαδροµή, όταν είναι βέβαιο ότι αναγκαστικά θα φτάσουµε στην εφαρµογή του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου.
Τώρα για τη συγκυρία τής δηµιουργίας τού σχεδίου νόµου θα
πούµε και ορισµένα πράγµατα αύριο σχετικά µε τις επιτροπές
που έρχονται, ιδίως µε το θέµα των υποβρυχίων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι και ζητώ συγγνώµη
που πήρα το χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Κατσούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχαία Αθήνα µε τη νοµοθεσία περί «λογοδοσίας αρχόντων» και τη διαδικασία της εισαγγελίας, την Αγγλία του 14ου αιώνα και τα συντάγµατα των
εθνικών κρατών των περασµένων αιώνων, η ευθύνη των κυβερνώντων για ποινικά αδικήµατα κατά την τέλεση των καθηκόντων
τους προκάλεσε το ενδιαφέρον κάθε οργανωµένης κοινωνίας.
Την ιστορία στον ελλαδικό χώρο νοµίζω ότι την περιέγραψε πολύ
καλύτερα από ό,τι θα µπορούσα εγώ ο κ. Παυλόπουλος πριν.
Τι σκοπό έχει η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία; Να αποκαταστήσει την έννοια του δικαίου ή να αποκαταστήσει τη σχέση εµπιστοσύνης πολιτικής και πολιτικών;
Για το πρώτο δεν νοµίζω ότι υπάρχει καµµία αµφιβολία. Η συσσωρευµένη εµπειρία στον ελλαδικό χώρο έχει δείξει δύο τουλάχιστον, πράγµατα. Πρώτον, ότι πράγµατι, προνόµια και δικαιώµατα υπέρ µιας συγκεκριµένης οµάδας πολιτών, των µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου, έπληξαν την έννοια της ισότητας απέναντι στο νόµο και κατ’ ουσίαν και της πολιτικής ισότητας.
Δεύτερον, ότι µε το παρόν πλαίσιο, αλλά κυρίως µε τον τρόπο
που διαχειρίστηκαν οι πολιτικές δυνάµεις το πρόβληµα, δηµιουργήθηκαν υπόνοιες στους πολίτες ότι χρησιµοποιείται, είτε για να
ξεκαθαριστούν πολιτικοί λογαριασµοί για ανταγωνισµούς µεταξύ
των κοµµάτων είτε για να µην αποκαλυφθούν παραβατικές συµπεριφορές.
Όλοι συµφωνούµε ότι χρειάζονται αλλαγές. Βεβαίως, οι οποιεσδήποτε αλλαγές περιορίζονται από το άρθρο 86 του Συντάγµατος. Αλήθεια, όµως, θα έπρεπε να περιµένουµε την ολοκλήρωση της αναθεώρησης µετά από πέντε, έξι, επτά χρόνια για να
κάνουµε αυτές τις αλλαγές ή να επιλέξουµε το δρόµο κάποιων
ρεαλιστικών αλλαγών σήµερα;
Νοµίζω ότι, πράγµατι, οι περισσότεροι συµφωνούµε ότι οι αλλαγές αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είτε µε την κατάργηση του ειδικού χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων είτε µε
τη συγκρότηση του τριµελούς γνωµοδοτικού συµβουλίου από
ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, που κληρώνονται σε δηµόσια συνεδρίαση στην Ολοµέλεια, που θα γνωµοδοτεί πριν η
Βουλή αποφασίσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης είτε
για τη δυνατότητα του ανακριτή να απαγορεύσει την κίνηση κάθε
είδους λογαριασµών και λοιπών προϊόντων είτε µε την εφαρµογή
περιοριστικών µέτρων είτε µε την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα σε κατηγορηθέντες πρώην Υπουργούς να διώξουν το
στίγµα της κατηγορίας, ενώ είχαν ανακύψει ζητήµατα παραγραφής.
Αξίζει εδώ, κύριε Υπουργέ, να τονίσουµε τη σηµαντική δουλειά
που έγινε στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, αλλά και στη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης απ’ όλα τα κόµµατα. Να πούµε όµως και ένα µπράβο
και σε εσάς γιατί σεβαστήκατε την έννοια του διαλόγου που δεν
καθορίζεται µόνο από το πλαίσιο του διαλόγου, αλλά και από το
ότι πηγαίνουµε σε αυτό µε όχι σαφείς, µε όχι απόλυτες αφετηριακές θέσεις.
Προκύπτουν όµως δύο σηµαντικά ζητήµατα. Το πρώτο είναι:
Θα λύσει το πρόβληµα ο παρών νόµος; Νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουµε ότι κανένας νόµος δεν θα λύσει το συγκεκριµένο πρόβληµα. Κανένας νόµος δεν καταργεί τα πάθη της πλεονεξίας και
την τάση για πλουτισµό κάποιων. Για να είµαστε πάλι ειλικρινείς
αυτά υπήρχαν στο παρελθόν και θα υπάρξουν και στο µέλλον.
Το ζήτηµα είναι εάν οι εφαρµοστές του, εάν τα κόµµατα και η
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Βουλή είµαστε αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε τους νόµους.
Το ζήτηµα είναι το αν υπάρξει η τόλµη που πρέπει να δείξουν
όλες οι κυβερνήσεις από εδώ και στο εξής, για να µην έρθουµε
πάλι σε πέντε χρόνια και να µιλάµε για µία προβληµατική διαχείριση του νόµου που ψηφίσαµε πριν από πέντε χρόνια.
Το δεύτερο επίσης, σηµαντικό: Θα αποκαταστήσει την πολιτική αξιοπιστία; Παρά τη σηµασία του, θα πρέπει να βλέπουµε
τα πράγµατα µάλλον µε µία απόσταση από το παρόν. Η απάντηση είναι όχι. Διότι, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των πολιτικών θα εξαρτηθεί στο άµεσο µέλλον από
δύο πράγµατα, κατά τη γνώµη µου: Το πρώτο είναι από την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στα πολιτικά και από το αν
αυτή η δυνατότητα συµµετοχής τούς δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζουν τα πράγµατα. Το δεύτερο και πιο σηµαντικό είναι από
τη δυνατότητα της πολιτικής και των θεσµών να δώσουν λύσεις
στα τεράστια προβλήµατα της χώρας, ιδιαίτερα αυτήν τη στιγµή
που οι προκλήσεις είναι πολύ µεγάλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε µία περιπέτεια. Οι
θυσίες και η απόγνωση του παρόντος όσοι νόµοι και εάν ψηφιστούν, εάν δεν οδηγήσουν σε λύσεις θετικές και εάν δεν επανέλθει η ελπίδα στην πολιτική, η ιστορία έχει δείξει, εάν η ιστορία
επαναλαµβάνεται, από τη δίκη των Αργινουσών µέχρι τις µεγάλες
δίκες του περασµένου αιώνα ότι θα προκαλέσουν τέτοια σύγχυση και πανικό που θα οδηγήσουν στην καταστρατήγηση των
ίδιων των νόµων και τελικά σε καταδίκη, όχι µόνο πολιτική, αλλά
πολύ πιθανά και αθώων ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσούρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όλοι µας παραδεχόµαστε πως το ισχύον καθεστώς της ιδιότυπης προστασίας,
που απολαµβάνουν οι Υπουργοί, περιλαµβάνει διατάξεις που
είναι προκλητικές για τους πολίτες, αλλά κυρίως πλήττει την ισονοµία. Δεν µπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από την ασυλία και
την προκλητικά σύντοµη παραγραφή. Ακόµη και σήµερα η δικαιοσύνη και η πολιτική ζωή ταλαιπωρούνται από πρόσφατες υποθέσεις πρώην Υπουργών.
Δεν είναι µόνο οι οικονοµικές συνέπειες των αξιοποίνων πράξεων που τελέστηκαν, αλλά και η κρίση εµπιστοσύνης που επιφέρουν ανάµεσα στον πολιτικό κόσµο και στους πολίτες. Γι’
αυτούς τους λόγους, το αίτηµα της κοινωνίας για τιµωρία όσων
καταχράστηκαν το δηµόσιο συνεχίζεται µε την ίδια αµείωτη
ένταση έτσι όπως το παρατηρούµε όλο το τελευταίο διάστηµα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί ένα µεγάλο βήµα προόδου
για τη δηµοκρατία µας. Στην πρωτοβουλία του Υπουργείου και
της Κυβέρνησής µας για αλλαγή του νόµου περί ευθύνης Υπουργών αξίζουν συγχαρητήρια. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που
διασφαλίζουν τη διαφάνεια στο δηµόσιο βίο, την αξιοπιστία της
πολιτικής και την εµπιστοσύνη των πολιτών µάς βρίσκουν απολύτως σύµφωνους. Και είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που τολµά
να βγάλει αυτό το αγκάθι από το πολιτικό µας σύστηµα.
Σε αυτήν την προσπάθεια, η οποία είναι µόνιµη και σταθερή,
είµαστε όλοι υποστηρικτές και οφείλουµε όλοι να λογοδοτούµε
για τις πράξεις και τις παραλείψεις µας απέναντι στους πολίτες.
Είναι το σύνολο των µελών του Κοινοβουλίου, µε πρώτους
τους Υπουργούς και τους Βουλευτές, που πρέπει όλοι να σηκώσουµε τη σηµαία της διαφάνειας, της ισονοµίας και της ισοπολιτείας, που πρέπει να σπάσουµε το απόστηµα της απαξίωσης.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε κινείται προφανώς µέσα στα
όρια των αλλαγών που επιτρέπει το άρθρο 86 του Συντάγµατος.
Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές που προτείνονται είναι σηµαντικές και
τις περιέγραψε ο εισηγητής µας, αλλά έχουν περιγραφεί και από
την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως για παράδειγµα, η συγκρότηση του γνωµοδοτικού συµβουλίου πριν
από τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής.
Στην περίπτωση αυτήν υποστηρίζονται µε νοµική αρτιότητα όλες
οι διαδικασίες που οδηγούν υπόλογα πολιτικά πρόσωπα σε δίκη
ή απαλλαγή.
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Η νέα δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων κατά Υπουργού αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη και πρόοδο, όπως και η δέσµευση κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων και χρηµατοπιστωτικών προϊόντων µετά την άσκηση ποινικής δίωξης.
Η σηµαντικότερη αλλαγή, όµως, που προτείνεται στο παρόν
νοµοσχέδιο είναι η εξίσωση του χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων των Υπουργών µε το χρόνο παραγραφής που ισχύει για
όλους τους πολίτες, µία αυτονόητη αλλαγή που µέχρι σήµερα
δεν είχε γίνει πράξη από άλλη κυβέρνηση.
Σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή που βιώνουµε σήµερα, αυτό που πρώτα από όλα οφείλουµε είναι να εδραιώσουµε
µε την πράξη και το λόγο µας την εµπιστοσύνη, την υπεράσπιση
του δηµόσιου συµφέροντος και τη διαφάνεια. Σήµερα δηµιουργούµε το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο που θα µας επιτρέψει
από τώρα να θέσουµε τις προτεραιότητες για τη Συνταγµατική
Αναθεώρηση, που καθίσταται αναγκαία για την αντιστοίχηση στις
πραγµατικές, σύγχρονες και δύσκολες συνθήκες.
Επιπλέον, όµως, η σηµερινή συζήτησή µας πρέπει να αποφύγει µία διπλή παγίδα, είτε δηλαδή της δήθεν καταγγελτικής ρητορείας κατά του συνόλου του πολιτικού κόσµου είτε της
αδράνειας απέναντι σε υπαρκτά προβλήµατα και υποθέσεις που
σκανδάλισαν και κηλίδωσαν τη δηµοκρατία. Οι δύο αυτοί πόλοι,
δηλαδή η δήθεν καταγγελία και η αδράνεια, µοιράζονται µία
κοινή ανοµολόγητη επιδίωξη: να πλήξουν την εµπιστοσύνη των
πολιτών στη δηµοκρατία µας, να αποκρύψουν τα πραγµατικά
αίτια της κρίσης που βιώνουµε, χαϊδεύοντας ταπεινά και συντηρητικά ένστικτα και να αλλοιώσουν δίκαια αιτήµατα του λαού.
Το αίτηµα να απονέµεται δικαιοσύνη στην ελληνική δηµοκρατία σε καθεστώς ισονοµίας, ισοπολιτείας και διαφάνειας είναι δίκαιο. Το αίτηµα να σεβόµαστε το νόµο και υφιστάµεθα τις
συνέπειες ειδικά όσοι υπηρετούµε σε δηµόσιες θέσεις, πολιτικοί,
δικαστές, δηµόσιοι λειτουργοί και πολλοί άλλοι, είναι αίτηµα δίκαιο. Το αίτηµα να µην υπάρχει συντεχνιακή λογική µεταξύ των
Βουλευτών και των Υπουργών µε µία φαιδρή λογική αλληλοκάλυψης της συνενοχής είναι αίτηµα δίκαιο. Το αίτηµα να αποδοθεί
δικαιοσύνη για την κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος είναι
δίκαιο. Το αίτηµα να µάθουµε όλοι ποιοι ευθύνονται για την κρίση
της πολιτικής, αίτηµα παγκόσµιο και όχι µόνο ελληνικό, είναι δίκαιο.
Όµως, η διερµηνεία των παραπάνω δίκαιων αιτηµάτων από κατεστηµένους πόλους εξουσίας και µέσα ενηµέρωσης, που εν
πολλοίς συµµετείχαν στο µεγάλο φαγοπότι, µε τον τρόπο που
τους βολεύει είναι απολύτως απαράδεκτο. Ορισµένοι αυτόκλητοι
σωτήρες, που µε λάσπη και προσωπικές επιθέσεις φιλοδοξούν
να αποκαταστήσουν τη χαµένη τιµή του έθνους και της κοινωνίας, όπως οι ίδιοι στρεβλά τη συλλαµβάνουν, συνιστούν φαινόµενα απαράδεκτα. Η ισοπέδωση των πολιτικών απόψεων,
προκειµένου να αποφευχθεί η συζήτηση για τα δοµικά αίτια του
προβλήµατος µέσα από µία ακραία, συντηρητική και ηθικιστική
προσέγγιση είναι απαράδεκτη. Είναι µία προσέγγιση που δεν θα
φέρει πίσω τα κλεµµένα, απλώς θα προφυλάξει όλους εκείνους
που εξακολουθούν να θεωρούν το κράτος στόχο ή λάφυρο, παραπλανώντας την κοινωνία και µετατρέποντας διάφορους δηµοσιολόγους σε εισαγγελείς.
Ένας νόµος, όπως αυτός που προωθούµε, δεν επαρκεί από
µόνος του για να αντιµετωπισθεί ένα χρονίζον και οικουµενικό
πρόβληµα, όπως αυτό της διαφάνειας στην πολιτική και της απονοµής δικαιοσύνης στα πολιτικά πρόσωπα, καθώς η δικαιοσύνη
και η δηµοκρατία απαιτούν διαρκή αγώνα και επαγρύπνηση. Το
σηµερινό νοµοσχέδιο, ωστόσο, επιφέρει µία σηµαντική τοµή
εντός του παρόντος περιοριστικού συνταγµατικού πλαισίου. Κυρίως, όµως, φιλοδοξεί να αποτελέσει έµπρακτη απάντηση στα
δίκαια αιτήµατα της κοινωνίας και µέσα από τη συνεπή εφαρµογή του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από όλους εµάς
να φράξει το δρόµο σε όσους υποκλέπτουν την αγωνία του λαού,
τη στρεβλώνουν, τη διαστρέφουν και τη χαλιναγωγούν εις βάρος
της δηµοκρατίας µας, εις βάρος της κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εισηγητική έκθεση του νοµοσχεδίου αναφέρει πως την ανάγκη τροποποίησης του νόµου περί ευθύνης
Υπουργών την κατέδειξε, η µέχρι σήµερα εφαρµογή του. Εγώ θα
προσέθετα πως περισσότερο την κατέδειξε, το κοινό περί δικαίου αίσθηµα του σκληρά δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού και
λιγότερο το ενοχικό σύνδροµο του πολιτικού συστήµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν µια υπόθεση δεν διερευνάται, λόγω
ασυλίας ή διερευνάται αλλά δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, λόγω
παραγραφής, το αίσθηµα αυτό κλονίζεται και µετατρέπεται σε
λαϊκή δυσφορία και δηµόσια αγανάκτηση. Υπάρχει επίσης και µια
άλλη διάσταση. Η διαπλοκή της οικονοµικής και της πολιτικής
εξουσίας δεν είναι µόνο ποινικό θέµα, είναι και αναπτυξιακό
θέµα. Γιατί οδηγεί σε επιλογές µε κριτήριο, όχι το όφελος του
τόπου, αλλά το όφελος ενός πολιτικού οικονοµικού παράγοντα.
Η δε ατιµωρησία καλλιεργεί, υπό µορφή αντιποίνων, µια χαλαρή
συνείδηση στους πολίτες. Κατατρώει εποµένως σαν το σαράκι
τα πάντα. Γι’ αυτό και έχουµε χρέος απέναντι στη χώρα να το καταπολεµήσουµε. Αλλιώς, θα ακροβατούµε συνέχεια µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
Στις δηµοκρατίες πιστεύω ότι η άσκηση αρµοδιότητας πολιτικής δεν σηµαίνει µόνο ευθύνη, αλλά και υποχρέωση λογοδοσίας.
Όποιος παραβιάζει το νόµο πρέπει να υφίσταται συνέπειες. Αυτή
η αυτονόητη αρχή ενός κράτους δικαίου δεν µπορεί να µην
ισχύει και για τα µέλη της Κυβέρνησης. Αλλιώς οι οµαδοποιήσεις
του τύπου «οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι κοπρίτες», «οι Έλληνες
είναι τεµπέληδες» και «οι τριακόσιοι είναι διεφθαρµένοι» θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Και να θυµίσω εδώ ότι
τέτοιες λογικές αποτέλεσαν σπόρο στο σαθρό έδαφος της Γερµανίας, του 1933, πάνω στο οποίο φύτρωσε ο φασισµός. Αυτό,
κύριοι συνάδελφοι, είναι το καταστροφικό, πλην όµως, εύκολο.
Το δηµιουργικό αλλά δύσκολο, είναι η αποτελεσµατική λειτουργία όλων των θεσµών. Και εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω µια
χρήσιµη πληροφορία που βρήκα στο παγκόσµιο βαρόµετρο διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας, που δηµοσιεύτηκε το Δεκέµβριο του 2010. Πρόκειται για µια έρευνα της κοινής γνώµης -τη
µεθοδολογία, που είδα αν και δεν είµαι ειδικός, δεν µε ενόχλησε
κάτι- η οποία κατέγραψε τις απόψεις των πολιτών για τα επίπεδα
διαφθοράς στη χώρα τους. Το 80%, όσων ερωτήθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο θεωρεί ότι το πολιτικό σύστηµα είναι διεφθαρµένο. Στις επόµενες θέσεις και αρκετά κοντά µεταξύ τους
βρίσκονται οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα Κοινοβούλια και η Αστυνοµία. Μια οµάδα παρακάτω, βρίσκονται: ο ιδιωτικός τοµέας, οι
θρησκευτικοί φορείς, το Δικαστικό Σώµα, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Όλα αυτά τα ευρήµατα, κατά τη γνώµη µου, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ρύθµιση που συζητάµε σήµερα, δεν αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα. Δεν θα την αποκαλέσω αποσπασµατική, αλλά δεν το αντιµετωπίζει συνολικά. Γιατί η διαφθορά,
κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πρόβληµα συστήµατος. Και εµείς
λέµε, ναι, σε όλες τις προσπάθειες για συστηµική αντιµετώπιση
του προβλήµατος, όπως η αλλαγή του νόµου περί ευθύνης
Υπουργών, ο έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων, η ενδυνάµωση των θεσµών, η καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλο το
φάσµα της κρατικής εξουσίας, εφορίες, πολεοδοµίες, δήµοι,
κ.λπ. και ο έλεγχος από τη δικαιοσύνη του «πόθεν έσχες» όλων
των Βουλευτών που έγιναν Υπουργοί και Υφυπουργοί από το
1974 έως σήµερα, όπως πρότεινε και ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς. Πώς δηλαδή µπήκαν στην πολιτική, πώς βγήκαν
από την πολιτική και όσοι παραµένουν ακόµα ενεργοί, τι απέκτησαν σε όλη αυτήν τη διαδροµή τους. Και όσοι αρνηθούν τον
έλεγχο ή δεν δικαιολογήσουν πειστικά τα περιουσιακά τους στοιχεία, τουλάχιστον, να µη µπορούν να ξαναπολιτευτούν.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο λαός περιµένει να κάνουµε
µια νέα αρχή. Η χώρα µε τόσα µέτωπα ανοικτά δεν µπορεί να πορευθεί, χωρίς την εµπιστοσύνη του λαού προς το πολιτικό σύστηµα.
Θέλω επίσης, να προσθέσω ότι οι κατά καιρούς εξεταστικές
επιτροπές για αδικήµατα που έχουν παραγραφεί, αποκαλύπτουν
ένα ακόµα συστηµικό πρόβληµα.
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Ο οποιοσδήποτε ελεγκτής, σε οποιοδήποτε τοµέα ή διαδικασία, θα σας πει ότι πρόκειται για ένα βασικό λάθος. Ποιο είναι
αυτό; Ελέγχοντες και ελεγχόµενοι να είναι οι ίδιοι.
Όπως λάθος είναι η εκάστοτε κυβέρνηση, µε την πλειοψηφία
που διαθέτει στη Βουλή, να αποφασίζει ανάλογα µε το πολιτικό
της συµφέρον, ποια υπόθεση θα παραπέµψει στη δικαιοσύνη και
ποια όχι. Παράδειγµα οι υποθέσεις της περιόδου 1993-2004, τα
εξοπλιστικά προγράµµατα, που δεν ερευνήθηκαν ποτέ, λόγω άρνησης της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Για να µην επαναλαµβάνονται τέτοια γεγονότα, απαιτείται βαθύτερη παρέµβαση. Γι’ αυτό και εµείς είχαµε ξεκινήσει τη διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγµατος, η οποία, δυστυχώς, δεν
προχώρησε εξαιτίας της άρνησης συνεργασίας τής τότε αντιπολίτευσης και σηµερινής Κυβέρνησης.
Σήµερα εµείς, ως Αντιπολίτευση, συνεργαζόµαστε σε όλες τις
προσπάθειες καταπολέµησης της διαφθοράς, γιατί απαιτούν διακοµµατική συνεννόηση, αλλά και συνέχεια. Γι’ αυτό δεν διαφοροποιούµε τη στάση µας ανάλογα µε το αν βρισκόµαστε στην
εξουσία ή όχι.
Κύριοι συνάδελφοι, αν επιθυµούµε να αποκαταστήσουµε και
να δώσουµε ουσιαστικό περιεχόµενο στη σχέση µας µε τους πολίτες, το µέσο είναι η διαφάνεια µε θεσµούς και διοικητικούς µηχανισµούς που να µην αφήνουν περιθώρια ακόµη και για την
εκδήλωση της πρόθεσης αυθαιρεσίας από ένα πολιτικό πρόσωπο. Φανταστείτε στη Δηµόσια Διοίκηση το γενικό διευθυντή
που αποτελεί την κορυφή της διοικητικής πυραµίδας, την πρόθεση αυτή να µην την αφήνει ποτέ να εκδηλωθεί σε πράξη. Συνήθως οι δηµοκρατίες και οι σύγχρονες κοινωνίες έτσι λύνουν
αυτά τα θέµατα.
Ακολουθεί, όµως, η σηµερινή κυβερνητική Πλειοψηφία αυτό
το δρόµο ή επιχειρεί να σπιλώσει, µε τις λεγόµενες «λογικές του
συµψηφισµού»; Και εδώ θα έφερνα σαν παράδειγµα το σηµερινό
Πρωθυπουργό που, µε αφορµή την κατάθεση πρότασης από το
ΠΑΣΟΚ, ως Αντιπολίτευση, σχετικά µε τη «SIEMENS», δήλωνε
ότι απαιτεί την εξεταστική επιτροπή, ως «την απαρχή βαθιών και
µεγάλων τοµών του πολιτικού µας συστήµατος». Και ενώ είχε τη
συναίνεσή µας για την προώθησή τους -ορισµένες απ’ αυτές τις
προτάσεις κατέθεσε και ο Πρόεδρός µας Αντώνης Σαµαράς στη
σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών- η πρώτη πρωτοβουλία που
έλαβε ως Κυβέρνηση ήταν οι εξεταστικές επιτροπές, σε βάρος,
βεβαίως, της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε το ένα και µοναδικό ζητούµενο που
είναι η υιοθέτηση µέτρων και πολιτικών για την αποτροπή, την
καταπολέµηση και την αυστηρή τιµωρία εκείνου που χρηµατίζεται και χρηµατίζει, χωρίς προνόµια, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς
παραγραφές. Πρέπει να βρούµε αυτά τα µέτρα και αυτές τις πολιτικές σύντοµα και µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, πριν να είναι
αργά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Παραστατίδης
έχει το λόγο για πέντε λεπτά και κλείνουµε τη σηµερινή συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε την τροποποίηση του
ν.3136/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο νόµος
αυτός θεσπίστηκε για την καλή λειτουργία του πολιτεύµατος και
όχι για την ιδιαίτερη και αυξηµένη προστασία των ίδιων των
Υπουργών. Είναι ένας θεσµός, ο οποίος θεωρείται ο πιο παρεξηγηµένος εξαιτίας της κακής χρήσης του και της λαθεµένης εφαρµογής του.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι προς εσάς και θέλω να σας συγχαρώ πραγµατικά για την πρωτοβουλία σας αυτήν, που επιτέλους έρχεται ένα νοµοσχέδιο µ’ αυτό το περιεχόµενο και κατά
προτεραιότητα, θα έλεγα, προς ψήφιση στην Ολοµέλεια της
Βουλής. Κάνω δε αναφορά σε εσάς, διότι είστε από εκείνα τα
πολιτικά πρόσωπα που υπηρετήσατε µε εντιµότητα και διαφάνεια, θα έλεγα, στα προηγούµενα χρόνια της πολιτικής σας θητείας τους θεσµικούς ρόλους που σας ανατέθηκαν. Αυτό,
βέβαια, συνεχίζετε να κάνετε και σήµερα και σας το αναγνωρίζουν όχι µόνο οι πολίτες που σας τίµησαν µε την ψήφο τους,
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αλλά και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
Εποµένως, δεν είναι τυχαία η κατάθεση του νοµοσχεδίου
αυτού αυτήν τη χρονική περίοδο. Εδώ πρέπει να επισηµάνω πως
οι ριζικές αλλαγές του νόµου περί ποινικής ευθύνης Υπουργών
προϋποθέτουν Αναθεώρηση του Συντάγµατος και ιδιαίτερα του
άρθρου 86. Ωστόσο, το νοµοσχέδιο αυτό περιέχει σηµαντικές
µεταβολές που θεωρώ ότι θα ικανοποιήσουν την καθολική απαίτηση της κοινωνίας για την τιµωρία των Υπουργών εκείνων που
προβαίνουν σε αξιόποινες πράξεις, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το υπό κατάθεση σχέδιο νόµου εξαλείφει εκείνα τα φαινόµενα
που µέχρι τώρα ήταν η αιτία της πλήρους απαξίωσης του πολιτικού µας συστήµατος από την ίδια την κοινωνία.
Οι αλλαγές, που επιχειρούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο, στοχεύουν και στα επιχειρήµατα ορισµένων δικαστικών λειτουργών,
που ισχυρίζονται πως η ατιµωρησία όλων αυτών των παρανοµούντων οφείλεται σε νόµους που ψήφισε η Βουλή. Και µε το επιχείρηµα αυτό ορισµένοι δικαστικοί λειτουργοί, δυστυχώς, δεν
προχώρησαν την παραποµπή στη δικαιοσύνη µία σειρά από υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ως τα µεγαλύτερα σκάνδαλα, όπως
Βατοπέδι, «SIEMENS», οµόλογα, Χρηµατιστήριο, προµήθειες
στην υγεία, στην Εθνική Άµυνα και σε άλλους τοµείς. Έχουν διαπραχθεί σωρεία ποινικών, διοικητικών και αστικών αδικηµάτων
µε τραγικές οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες, τις οποίες πληρώνουµε σήµερα και ως χώρα και ως κοινωνία.
Μεγάλες υποθέσεις εδώ και χρόνια, που αφορούσαν σηµαντικά πρόσωπα της κοινωνίας µας, καρκινοβατούσαν χωρίς κανείς να λογοδοτεί και χωρίς κανείς να τιµωρείται αρκεί να ήταν
επώνυµος. Από την άλλη, βλέπαµε να οδηγούνται στις φυλακές
απλοί άνθρωποι για µικροπαραβάσεις και µικροοφειλές.
Με όλο το σεβασµό προς τη δικαιοσύνη πρέπει να πούµε πως
και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτοί που την υπηρετούν πρέπει να
γνωρίζουν πως υπάρχουν και ηθικοί νόµοι και κανόνες που θεωρούνται ίσως πιο σηµαντικοί από αυτούς που νοµοθετούνται
κάθε φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλοι συµφωνούµε και δεχόµαστε πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη εξουσία. Όµως, δεν
πρέπει να παραγνωρίζουµε πως δικάζει εν ονόµατι του ελληνικού
λαού.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο
προβλέπει κατ’ αρχάς να καταργηθεί ο ειδικός χρόνος παραγραφής των αδικηµάτων που τελούν οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί,
τα δε αδικήµατα αυτά να παραγράφονται µε τη συνήθη παραγραφή, που ισχύει για όλους τους πολίτες. Το νοµοσχέδιο αυτό
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προβλέπει πριν η Βουλή αποφασίσει τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για προκαταρκτική εξέταση, να συγκροτείται τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο, το οποίο θα αποτελείται
από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι κληρώνονται
σε δηµόσια συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής µεταξύ
όλων των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των Εισαγγελέων Εφετών που υπηρετούν στην Αθήνα. Μ’ αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία.
Μεταξύ άλλων στο νοµοσχέδιο αυτό προβλέπεται η κατάσχεση των οικονοµικών ωφεληµάτων που τυχόν προέκυψαν από
αξιόποινες πράξεις Υπουργών. Έτσι εξυπηρετείται άµεσα το δηµόσιο συµφέρον το οποίο έχει πληγεί από την πράξη τού εκάστοτε Υπουργού. Επίσης, προβλέπεται η απαγόρευση κίνησης
κάθε είδους λογαριασµών, τίτλων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων εφόσον τα προϊόντα αυτά προέρχονται από παράνοµες
πράξεις. Τέλος, προβλέπεται η επιβολή περιοριστικών όρων σε
Υπουργούς και Υφυπουργούς που διέπραξαν αξιόποινες πράξεις.
Τελειώνοντας, θέλω να πιστεύω πως το νοµοσχέδιο αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των καιρών. Δικαιώνει δε,
όλους αυτούς που πίστευαν και πιστεύουν πως η πολιτική δεν
πρέπει να είναι το µέσο εκείνο το οποίο µπορεί κάποιος να χρησιµοποιεί, προκειµένου να αποκοµίζει οικονοµικά οφέλη µε παράνοµο τρόπο, χρησιµοποιώντας το αξίωµα ή την ιδιότητα που
του εµπιστεύτηκαν.
Επιπρόσθετα, ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτηµα των πολιτών
να δοθεί τέλος στο καθεστώς ατιµωρησίας των πολιτικών ικανοποιώντας το περί δικαίου αίσθηµα. Γι’ αυτό σας καλώ όλους να
το ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παραστατίδη που τήρησε το χρόνο.
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 και ώρα 10.00’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για
την ποινική ευθύνη των Υπουργών», σύµφωνα µε την ηµερησία
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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