ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’
Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 επισκέφτηκαν την Αίθουσα της Ολοµελείας της Βουλής διακόσιοι
σαράντα επτά διδασκόµενοι από ενενήντα δύο ξένα Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα από τριάντα επτά χώρες, που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος
Θερινών Υποτροφιών των Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΘΥΕΣΠΑ., σελ. 13651
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 13656, 13657
3. Oµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην αποζηµίωση των Βουλευτών
που συµµετέχουν στις επιτροπές, σελ. 13670
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 13631-13632
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
13632-13649
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού:
i. σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για την ενίσχυση
των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό, σελ.
13650
ii. σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, σελ. 13652
β) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά, σελ. 13654
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της
πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις", σελ. 13658

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην επίσκεψη στη Βουλή:
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 13651
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 13656, 13657
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 13657
Γ. Επί της απόφασης για νέα µείωση στην αποζηµίωση
των Βουλευτών που συµµετέχουν στις επιτροπές:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 13671
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 13671
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 13671
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 13671
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 13679
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 13668, 13671, 13672
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 13671
Δ. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
σελ. 13654, 13655
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 13652, 13653
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 13650
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 13650, 13651, 13652, 13653
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 13655, 13656
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 13674, 13675
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 13661
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 13673
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 13676
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ,
σελ. 13677
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. , σελ. 13683
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. , σελ. 13682
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ,
σελ. 13665
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 13682
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 13677
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μ. ,
σελ. 13658, 13666, 13675, 13685
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 13658
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 13679
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 13663
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ Μ. ,
σελ. 13672
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 13660
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ -ΒΥΛΛΙΩΤΗ Β. ,
σελ. 13680
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 13684

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ’
Τρίτη 12 Ιουλίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 12 Ιουλίου 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 Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Κωνσταντίνο Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων πάσης τάξεως αιτείται την τροποποίηση
του άρθρου 44 του µνηµονίου που αφορά στις συνταξιοδοτικές
διατάξεις που καταβάλλονται από το ΝΑΤ.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην αδυναµία
χιλιάδων δανειοληπτών να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων.

7) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Εργαζοµένων σε µονάδες, ιδρύµατα, σχολεία ειδικής αγωγής
αιτείται την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους
που απασχολούνται στα κέντρα ειδικής αγωγής την πλήρη χρηµατοδότηση των κέντρων από τον κρατικό προϋπολογισµό κ.λπ..
8) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εστιατόρων Ψητοπωλών και Συναφών Επαγγελµάτων Δήµου Κατερίνης αιτείται
τη χρηµατοδότηση του ΟΑΕΕ στα 2/3 των εξόδων από τον κρατικό προϋπολογισµό, τη µείωση των εισφορών και το «πάγωµα»
των χρεών προς το ταµείο, όσο διαρκεί η κρίση κ.λπ..
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Δήµος Αρχάνων-Αστερουσίων
καταθέτει την ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µετά την εφαρµογή της διοικητικής µεταρρύθµισης.

3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Mινώα Πεδιάδας
Νoµού Ηρακλείου καταθέτει την ανάγκη αποζηµίωσης στους
αµπελοπαραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες έχουν υποστεί
ζηµίες λόγω του µύκητα του περονόσπορου.

10) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Νοµού Χανίων «Ενότητα» αιτείται την άµεση καταγραφή των ζηµιών- που είχαν ως αποτέλεσµα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του
περονόσπορου στα αµπέλια της περιοχής -από τις έντονες βροχοπτώσεις του Μαΐου, καθώς και την αποζηµίωση των παραγωγών και την ένταξη τέτοιων φαινοµένων στον κανονισµό του
ΕΛΓΑ.

4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά αίτηµα της ΟΕΒΕΝΗ για µη αύξηση των ναύλων στη µεταφορά φορτηγών µε
πλοία.

11) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Μιλτιάδης Τζουγανάκης
καταθέτει το πρόβληµα ανανέωσης του διαβατηρίου της συζύγου του που αντιµετωπίζει.

5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά σε οικονοµικά
προβλήµατα του Μουσείου Καζαντζάκη, που απειλούν την ίδια
τη λειτουργία του.

12) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων Γεωπόνων αιτείται την επίλυση προβληµάτων, που
έχουν προκύψει στη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρµας στο
µέτρο 121 (µεγάλα σχέδια βελτίωσης).

6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων εκφράζει την αντίθεσή του
για τη µεταφορά εποπτείας του ταµείου από το Ειδικό Ταµείο
του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

13) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Ελληνικού Οργανισµού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ εκφράζει την αντίθεσή του για την
επικείµενη κατάργηση του οργανισµού.
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14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία καταθέτει την ανάγκη της υλοποίησης των µεγάλων έργων υποδοµής της Κρήτης.
15) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Νοµού
Φθιώτιδας αιτείται τα δελτία θεραπευτικού τουρισµού να καλύπτουν για είκοσι ηµέρες τον εκάστοτε δικαιούχο και τα δελτία
κοινωνικού τουρισµού δεκαπέντε ηµέρες.
16) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Νοµού Λασιθίου αιτείται τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας των
αρχαιοφυλάκων εποχικών υπαλλήλων του νοµού.
17) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία «Ι&Σ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ» ζητά τροποποίηση
του ν.3843/28-4-2010 περί της τακτοποίησης των ηµιυπαιθρίων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

18) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας εκφράζει την αντίθεσή του µε τις προτάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωροταξικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά
µε τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή του δήµου.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επιθεωρητών Εργασίας Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου αιτείται την
ουσιαστική δοµική και λειτουργική µεταρρύθµιση του ΣΕΠΕ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 11324/16-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 20580/IH/2906-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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2. Στην µε αριθµό 15735/04-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 52655/IH/29-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

06-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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3. Στην µε αριθµό 16122/11-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαϊτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 55030/IH-29-06-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 16202/12-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/14792/
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985/29-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

5. Στην µε αριθµό 16486/18-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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57708/IH/29-06-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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6. Στην µε αριθµό 16817/24-05-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
60333/IH-29-06-2011 έγγραφο από την Αναπληρωτή Υπουργό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη
απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 17426/03-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μόσιαλου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ80000/15169/
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2743/29-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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8. Στην µε αριθµό 17709/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ αριθµ.
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7017/4/13482/29-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

13648

9. Στην µε αριθµό 17781/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

13490/29-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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10. Στην µε αριθµό 18105/16-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Βορίδη Μαυρουδή, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος

13649

δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/13536/29-06-2011 έγγραφο από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές – Ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 16771/790/24-5-2011 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για την ενίσχυση των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό.
Στην ερώτηση του κ. Καρτάλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ και ερωτών Βουλευτής να διατυπώσει την
ερώτησή του επί δίλεπτον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να επισηµάνω στο ξεκίνηµα της συζήτησης ότι και
αυτή η ερώτηση δεν είχε σκοπό να είναι επίκαιρη ερώτηση. Μετατράπηκε σε επίκαιρη ερώτηση, γιατί το Υπουργείο Πολιτισµού
δεν κατέθεσε εγκαίρως τα απαιτούµενα στοιχεία. Φοβάµαι ότι
δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό. Αντιλαµβάνοµαι ότι
όλα τα Υπουργεία έχουν ιδιαίτερο φόρτο. Αντιλαµβάνοµαι επίσης, ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος θα πρέπει να τηρείται ευλαβικά, για να είναι πληρέστερος ο ρόλος του Βουλευτή και να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για
την αντιµετώπιση των διαφόρων ζητηµάτων.
Τα έγγραφα που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού φαντάζοµαι ότι θα κατατεθούν σήµερα, για να έχουµε µια πλήρη εικόνα για το θέµα που συζητούµε στη επίκαιρη ερώτηση.
Σε ό,τι αφορά στην ερώτηση αυτή καθεαυτή, οι έδρες νεοελληνικών σπουδών συρρικνώνονται στο εξωτερικό. Παρατηρείται
µια µείωση στον αριθµό τους, που οφείλεται στο ότι τα µητρικά
πανεπιστήµια, τα πανεπιστήµια του εξωτερικού αντιµετωπίζουν
και τα ίδια οικονοµικά προβλήµατα. Οφείλεται, επίσης, στο γεγονός ότι τα προγράµµατα σπουδών των ανθρωπιστικών επιστηµών έχουν αλλάξει χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα η ελληνική
γλώσσα να µπαίνει συχνά στο περιθώριο. Αλλά οφείλεται και στο
γεγονός ότι η χώρα µας έχει περιορίσει σηµαντικά τη χρηµατοδότηση που στέλνει στο εξωτερικό στα διάφορα πανεπιστήµια
που έχουν αναπτύξει έδρες νεοελληνικών σπουδών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία στήριξης των εδρών αυτών και στήριξης των προγραµµάτων που έχουν ξεκινήσει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πανεπιστήµια στην Αγγλία, αντιµετωπίζοντας και αυτά, οικονοµικά προβλήµατα, έχουν αποφασίσει
να κλείσουν τα προγράµµατα νεοελληνικών σπουδών, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν σοβαρά προβλήµατα στην εξέλιξη µιας
προσπάθειας που είναι, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ζωντανή µέσα
από το Υπουργείο Πολιτισµού της χώρας.
Οτιδήποτε έχω να πω προς το Υπουργείο Πολιτισµού, έχει να
κάνει µε την πολιτική που θα ακολουθήσει για να στηρίξει τις
έδρες στο εξωτερικό σε µορφή δικτύου και κυρίως σε µια λειτουργικότητα που θα κάνει τις έδρες βιώσιµες µέσα από τη χρηµατοδότηση που θα προκύπτει από την Ελλάδα, µέσα και από
την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας, αλλά και του οµογενειακού ελληνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρτάλη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως βλέπετε, την ευλαβική τήρηση των
διαδικασιών που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της δηµοκρατίας µας, τη διασφαλίζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος
διά της µετατροπής της ερώτησης σε επίκαιρη, οπότε υπάρχει
όλη η δυνατότητα κι εσείς να ερωτάτε κι εµείς να απαντάµε.
Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε πρόθεση

δική µας. Απεναντίας.
Η ερώτηση κατ’ αρχάς απευθύνεται στο Υπουργείο Παιδείας,
που έχει και την πρώτη ευθύνη για τη δηµιουργία των εδρών στα
ξένα πανεπιστήµια. Ωστόσο κι εµείς έχουµε το δικό µας ρόλο να
επιτελέσουµε.
Με την ευκαιρία, θέλω και να σας συγχαρώ, γιατί δεν είναι εύκολο πράγµα µέσα σε αυτήν την κρίση που διέρχεται η ελληνική
πολιτεία, ένας Βουλευτής να έρχεται και να λέει πως, ανεξαρτήτως του ότι περνάµε κάποια µεγάλη µπόρα, σε καµµία περίπτωση
δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στα πανεπιστήµια στο εξωτερικό
υπάρχουν οι ελληνικές βάσεις, οι ελληνικοί φάροι διαφωτισµού,
τους οποίους θα πρέπει µε κάθε τρόπο να τους διατηρήσουµε.
Πραγµατικά, θέλω να σας συγχαρώ γι’ αυτό.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους φάρους που χρειαζόµαστε, να σας
πληροφορήσω ότι υπάρχουν αυτήν τη στιγµή περίπου διακόσιες
έδρες νεοελληνικών σπουδών στα πανεπιστήµια σε ολόκληρο
τον κόσµο.
Θα σας καταθέσω και τα σχετικά έγγραφα που ζητήσατε, προκειµένου να έχετε πληρέστατη εικόνα για τις έδρες που υπάρχουν και για τις επιχορηγήσεις, που έχουν γίνει από τη δική µας
την πλευρά για τα πανεπιστήµια αυτά.
Παραλλήλως, πρέπει να σας πω ότι εµείς από την πλευρά µας
–όπως και το Υπουργείο Παιδείας- κυρίως βοηθάµε µε στελεχικό
δυναµικό, προκειµένου αυτές οι έδρες να καταφέρνουν να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους, να συνεχίζουν τη δουλειά
τους, να συνεχίζουν την προβολή του ελληνικού πολιτισµού, σε
ό,τι αφορά τα καθ’ ηµάς, και να συνεχίζουν τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας ή και την εµπέδωση -και σε κάποιες περιπτώσεις εκµάθηση- της ελληνικής γλώσσας, σε ό,τι αφορά το
Υπουργείο Παιδείας.
Θα πρέπει, βέβαια, να σας πω ότι για να συνεχίσει µία έδρα να
υπάρχει ή για να δηµιουργηθεί µία έδρα, απαιτείται πάντοτε ένα
αίτηµα από το αρµόδιο πανεπιστήµιο. Και όταν το πανεπιστήµιο
αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα σε σχέση µε την έδρα, το ίδιο
το πανεπιστήµιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να έρθει και να θέσει
κάποια ζητήµατα. Δηλαδή, δεν καταργείται µία έδρα χωρίς να
υπάρχει πάντοτε κάποιος συγκεκριµένος λόγος, παρά µόνο αν
προκληθούν διαφορετικά ζητήµατα. Εµείς δεν είχαµε τέτοια περίπτωση.
Μία έδρα καταργείται είτε επειδή οικονοµικοί λόγοι καθιστούν
αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της είτε επειδή εκ των
πραγµάτων δεν υπάρχουν καθηγητές και έχει στερηθεί του εκπαιδευτικού δυναµικού εκείνου που µπορεί να τη διατηρήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα συνεχίσω, όµως, στη δευτερολογία µου, για να ολοκληρώσω και στα άλλα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο κ. Καρτάλης να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι δεν
είναι ακριβώς έτσι τα πράγµατα.
Όντως, υπάρχει µία οικονοµική κρίση, την οποία πρέπει να λάβουµε υπόψη µας. Με την επιφύλαξη των στοιχείων τα οποία θα
διαβάσω σήµερα και τα οποία θα καταθέσετε –γιατί δεν έχω
γνώση της εξέλιξης την τελευταία οικονοµική χρονιά- το συνολικό ποσό που διαθέτει η ελληνική πολιτεία για τις έδρες νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό είναι περίπου της τάξης των
700.000 - 800.000 ευρώ, ποσό που, βεβαίως, δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά σίγουρα δεν είναι το ποσό εκείνο το οποίο θα
προκαλέσει το ρήγµα ή την απώλεια της ισορροπίας του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και του Υπουργείου Παιδείας.
Επιτέλους, πρέπει να αποφασίσουµε ποιες είναι οι προτεραιότητες της χώρας µας και να τις σταθµίσουµε επαρκώς, για να
έχουµε και την ικανότητα να πείθουµε προς το εξωτερικό ότι στηρίζουµε την ελληνική γλώσσα. Και σε αυτούς που αποτελούν
τους πρεσβευτές της νεοελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό θα
πρέπει να τους δίνουµε τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει στη διάθεσή του τους πόρους,
τις πιστώσεις του ΟΠΑΠ. Θα έλεγα ότι από εκεί θα µπορούσε να
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εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραµµα, που θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση αυτών των εδρών, για να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και
διδακτικές δραστηριότητες.
Να υπενθυµίσω, επίσης, ότι πολλές από αυτές τις έδρες, τις
οποίες εµείς καλούµε να αποτελέσουν τους αρµούς πάνω στους
οποίους συνδέονται τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισµού µε µόλις 3.000 ευρώ το
χρόνο. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι σε τέτοια πολιτική δεν µπορείς να κάνεις σπουδαία πράγµατα και ότι χρειάζεται µία άλλη
θεώρηση.
Να δεχθώ ότι υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα. Όλοι το γνωρίζουµε. Νοµίζω, όµως, ότι αν κάνετε µία αναδιάρθρωση του τρόπου κατανοµής των πιστώσεων, θα έχουµε πολύ καλύτερα
αποτελέσµατα στο εξωτερικό.
Συµφωνώ µαζί σας ότι σε κάποιες περιπτώσεις, έδρες εµφάνισαν προβλήµατα συνέχειας, γιατί τα µητρικά πανεπιστήµια δεν
ήθελαν να τις συνεχίσουν. Είναι συνήθως ιδιωτικά πανεπιστήµια
στο εξωτερικό, τα οποία στο όνοµα της παροχής εκπαίδευσης
µε οικονοµικά ανταλλάγµατα αντιλαµβάνονται συχνά ότι ένα αντικείµενο ανθρωπιστικών σπουδών δεν παρέχει πλέον, αν θέλετε,
σηµαντικά έσοδα στο πανεπιστήµιο και αποφασίζουν να διακόψουν τη λειτουργία της έδρας.
Αυτό συµβαίνει σπανιότερα σε δηµόσια πανεπιστήµια στο εξωτερικό. Είναι ένα ζητούµενο, το οποίο διαφοροποιεί το ιδιωτικό
από το δηµόσιο πανεπιστήµιο σε ό,τι αφορά στις παρεχόµενες
ειδικότητες και στα γνωστικά αντικείµενα.
Είµαι βέβαιος ότι θα εξαντλήσετε τις δυνάµεις σας στο Υπουργείο Πολιτισµού, αξιολογώντας τις έδρες που είναι στο εξωτερικό, δικτυώνοντάς τες µεταξύ τους, για να µην επαναλαµβάνουν
δράσεις οι οποίες είναι πάντα πολύ χρήσιµες, αλλά όταν επαναλαµβάνονται –και µάλιστα µαζικά- ακυρώνονται µεταξύ τους,
αξιοποιώντας τις πιστώσεις, που είναι πάντα µετρηµένες και περιορισµένες, αλλά δίνοντας και τη δυνατότητα να κρατήσουµε
ζωντανό ένα δίκτυο στο εξωτερικό, που µας είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αυτό το διάστηµα.
Εσείς έχετε εµπειρία µε τον οµογενειακό Ελληνισµό. Νοµίζω
ότι θα πρέπει να επικεντρώσουµε την προσοχή µας και σε αυτή
την ενότητα, για να µπορέσουµε να αποκτήσουµε τις πιστώσεις
εκείνες που πολλές φορές µας λείπουν, για να στηρίξουµε αυτό
το πολύ κρίσιµο και καθόλου πολυτελές δίκτυο, των εδρών νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ανέφερα και πριν, κύριε συνάδελφε, για τη διατήρηση
ή τη δηµιουργία µιας έδρας, παράγοντας δεν είναι αποκλειστικώς η οικονοµική χρηµατοδότηση. Χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό, χρειάζονται, πολλές φορές, καθηγητές, χρειάζεται στήριξη.
Θα αναφερθώ σε αυτά.
Υπάρχουν περιπτώσεις –γιατί εσείς, µε το ερώτηµά σας, θέλετε να ξέρετε αν κάποιες έδρες έχουν σταµατήσει τη λειτουργία
τους- όπου έτυχε εµείς να ειδοποιηθούµε ότι υπάρχει ένα ζήτηµα, σε σχέση µε τη συνέχιση λειτουργίας µιας έδρας και το
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού έκανε παρεµβάσεις και καταφέραµε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι έδρες και στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου και στην Τεργέστη και στο Λονδίνο.
Άρα, εκεί που µπορούσαµε και ενηµερωθήκαµε, κάναµε τις παρεµβάσεις που απαιτούντο.
Πέρα όµως, από αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι επί τριάντα οκτώ
ολόκληρα χρόνια το Υπουργείο Πολιτισµού κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη οργανώνει ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα, όπου διδάσκονται και Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισµού και Ελληνική
Γλώσσα, άτοµα που είναι στελέχη σε αυτές τις έδρες, δηλαδή
άτοµα που διδάσκουν, ενδεχοµένως, ελληνικά σε ξένα τµήµατα
ή άτοµα που διδάσκουν τον Ελληνικό Πολιτισµό σε αυτά τα τµήµατα.
Την τελευταία τριετία από το Υπουργείο µας για το σκοπό
αυτό διατέθηκαν 300.000 για διακόσιους υποτρόφους οι οποίοι
είχαν έρθει, ενώ το 2011 -το τρέχον έτος- ήδη έχουµε διαθέσει
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166.000 ευρώ για εκατό υποτρόφους, ανθρώπους, δηλαδή, που
έρχονται, προκειµένου να λάβουν µέρος σε αυτά τα προγράµµατα.
Ανεξαρτήτως, όµως, τούτων, οφείλω να σας πω ότι δεν είναι
εύκολη υπόθεση για µία χώρα σαν την Ελλάδα -και κυρίως στηρίζεται στην εξαιρετική διάθεση, τη βούληση και τη φιλοπατρία,
που επιδεικνύουν πολλοί οµογενείς µας- να δηµιουργηθεί µία
έδρα και να καταφέρουµε να τη διατηρήσουµε.
Το γεγονός ότι στη µικρή Ελλάδα, που σήµερα περνάει µια
πολύ-πολύ µεγάλη οικονοµική κρίση, κάνουµε έναν αγώνα,
διατηρούµε τη βούληση και δίνουµε από το υστέρηµά µας, όπως
αντιλαµβάνεστε, προκειµένου να υπάρχουν οι έδρες των
ελληνικών στα ξένα πανεπιστήµια θεωρώ ότι είναι ένα µεγάλο
βήµα.
Το Υπουργείο ενώνει τη φωνή του µε τη δική σας φωνή,
υποθέτω και µε τη φωνή του συνόλου των Βουλευτών του
Εθνικού Κοινοβουλίου, που θα θέλανε να έχουµε όλο και
περισσότερες έδρες.
Ας ελπίσουµε ότι θα έχουµε καλύτερες µέρες, και ας
ελπίσουµε ότι θα καταφέρουµε από τις έδρες που έχουµε, όχι
µόνο να µη στερηθούµε την παρουσία τους, αλλά αυτές να
αυξηθούν, να γίνουν παραγωγικότερες, να κάνουν πιο εµφανή
την ελληνική παρουσία και να διαδώσουν περισσότερο τον
ελληνικό πολιτισµό, καταφέρνοντας παραλλήλως να µάθουν και
σε όσο περισσότερο κόσµο γίνεται τα ελληνικά.
Κλείνοντας, θα σας πω ότι είχα την ευτυχία, πριν από ένα
δίµηνο περίπου, να βρεθώ στην Αγία Πετρούπολη, όπου κλήθηκα
στην έδρα των Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του εκεί
Πανεπιστηµίου, προκειµένου να κάνω µια διάλεξη για τον
ελληνικό πολιτισµό. Η ευτυχία συνίστατο στο ότι µπόρεσα επί
δύο ώρες, περίπου, να συνοµιλήσω µε Ρώσους φοιτητές, µη
καταγόµενους από την Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, να
συζητήσουµε για την ελληνική λογοτεχνία, να συζητήσουµε για
έλληνες ποιητές. Αυτό θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη προσπάθεια.
Ακόµη, δηλαδή και η παρουσία της Ελλάδας, που διασφαλίζει το
συνδετικό κρίκο και αυτήν τη διαρκή γέφυρα είναι µια ένεση, έτσι
ώστε να διατηρούνται αυτές οι έδρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ.
Γεώργιος Νικητιάδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ,
κύριε Νικητιάδη και κύριε Καρτάλη επ’ ευκαιρία θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι εχθές στη µία το µεσηµέρι είχαµε την τιµή
και τη χαρά να υποδεχτούµε εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα της Ολοµέλειας της Βουλής, διακόσιους σαράντα επτά διδασκόµενους
από ενενήντα δύο ξένα πανεπιστήµια και ιδρύµατα, από τριάντα
επτά χώρες, που βρίσκονται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του
Προγράµµατος Θερινών Υποτροφιών των Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΘΥΕΣΠΑ.
Είναι ένα πρόγραµµα πάρα πολύ σηµαντικό, που φέτος συµπληρώνει εικοσιτέσσερα χρόνια φιλοξενίας φοιτητών και διδασκόντων από τµήµατα ελληνικών σπουδών ξένων πανεπιστηµίων
και στα οποία διδάσκεται πλειάδα γνωστικών αντικειµένων, που
έχουν σχέση µε τις ελληνικές σπουδές.
Η Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου ήταν γεµάτη από φοιτητές, από τριάντα επτά χώρες από Αγγλία, Αίγυπτο, Αρµενία,
Αυστρία, Βοσνία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Σερβία -ήταν η
πιο πολυάριθµη, για να την ονοµατίσω- ενώ ήταν κοντά τους και
τριάντα ένας πανεπιστηµιακοί, όλοι ελληνόφωνοι και ελληνόγλωσσοι. Οµίλησα εις τα ελληνικά σ’ αυτούς τους διακόσιους σαράντα επτά διδασκόµενους και τριάντα ένα πανεπιστηµιακούς
και µου έκανε εντύπωση η αντίδρασή τους. Καταλάβαιναν τα
πάντα και µίλησαν µερικοί από τους φοιτητές.
Ήταν πραγµατικά, για µένα µια ξεχωριστή τιµή εκ µέρους του
Προέδρου του ελληνικού Κοινοβουλίου του κ. Πετσάλνικου, να
χαιρετίσω αυτήν την εκδήλωση εδώ στην Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι
αξίζουν συγχαρητήρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, γιατί συνεχίζει
αυτό το πολύτιµο πρόγραµµα, το οποίο ασφαλώς υποστηρίζεται
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από την ελληνική πολιτεία.
Αυτά προς ενηµέρωση του Σώµατος, µια και στην Ολοµέλεια
της Βουλής είχαµε την τύχη χθες να δούµε αυτόν το µεγάλο
πνεύµονα πρεσβευτών του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς φοιτητές.
Τώρα, θα συνεχίσουµε και πάλι µε ερώτηση που απαντά ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Άρα θα πάµε κατ’ εξαίρεση, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό στην
πρώτη κατά σειρά ερώτηση του δευτέρου κύκλου.
Κατά το άρθρο 130, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής συζητείται τώρα η µε αριθµό 11699/546/21-2-2011 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη -εκ Λακωνίας ορµώµενου και εκπροσωπούντος- προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού,
σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της
Σπάρτης.
Την ερώτησή σας, κύριε Δαβάκη, όπως προείπα, θα απαντήσει
ο κ. Γεώργιος Νικητιάδης, Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού.
Παρακαλείται ο κ. Δαβάκης, επί δίλεπτο να διατυπώσει την
ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση, την οποία σήµερα θα συζητήσουµε µε τον κύριο
Υφυπουργό, είναι µια παλαιά υπόθεση. Οι τοίχοι αυτής της
Αίθουσας έχουν ακούσει πολλές φορές για την υπόθεση της
ανέγερσης του νέου Μουσείου της Σπάρτης, του άλλου πόλου
της αρχαιότητας, της άλλης υπερδύναµης της αρχαιότητας, της
οποίας, δυστυχώς, το νεώτερο ελληνικό κράτος της επιφύλαξε
αυτήν την τύχη. Όλο το πολιτιστικό της απόθεµα, όλη η
πολιτιστική της κληρονοµιά, η οποία κυρίως, εδράζεται στο
αρχαίο κλέος και σ’ όλα εκείνα τα οποία συνέθεσαν αυτό που
σήµερα η Ελλάδα υπερηφανεύεται µαζί µε την Αθήνα, δεν έχουν
χώρο για να στεγαστούν.
Η ερώτηση, την οποία είχα καταθέσει το Φεβρουάριο του
2011, απαντήθηκε από τον κύριο Υπουργό, αλλά µε βάση τον
Κανονισµό απαντήθηκε εκπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα σήµερα να
έχουµε τη χαρά να τη συζητούµε ζωντανά σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, η επέλαση των γεγονότων, όπως λέει
και ο ποιητής, µας πρόλαβε και αποκτά µια ιδιαίτερη
επικαιρότητα αυτή η συζήτηση, δεδοµένου ότι εν τω µεταξύ
έχουν υπάρξει γεγονότα, τα οποία θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να
συζητηθούν σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Νικητιάδης, να
λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δαβάκη, κατ’ αρχάς αντιλαµβάνοµαι το ζήτηµα που θέτετε σχετικά µε την ισορροπία µεταξύ των δύο µεγάλων υπερδυνάµεων της αρχαίας Ελλάδας -υπερδύναµη την χαρακτηρίσατε
εσείς- της Σπάρτης και της Αθήνας.
Θα πω µόνο ότι υπάρχει µια σειρά από έργα, που είναι ενταγµένα στο ΕΣΠΑ και θα τα αναφέρω πολύ γρήγορα: Η προστασία
και διαµόρφωση, ανάδειξη, ενοποίηση των αρχαιολογικών
χώρων της Σπάρτης -αυτό είναι ήδη ενταγµένο- η αποκατάσταση
και ανάδειξη των Ναών Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Αγίας
Άννας στην Κάτω Πόλη της Μονεµβασιάς, στερέωση, αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης,
οργάνωση και βελτίωση επισκεψιµότητας του αρχαιολογικού
χώρου Γερακίου και συντήρηση µνηµείων, αναστήλωση Μνηµείων του Μυστρά. Αυτά είναι έργα που είναι ήδη ενταγµένα.
Επίσης, προς ένταξη -και ευελπιστούµε ότι δεν θα έχουµε
εµπόδια ή δυσκολίες- είναι: H αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός
των υφιστάµενων εγκαταστάσεων του σπηλαίου του Δυρού, για
το οποίο έχουµε συζητήσει ξανά -είναι ένα εξαιρετικό έργο και
είµαι βέβαιος ότι δεν θα έχουµε πρόβληµα για την ένταξή του,
αναφερόµαστε σε 7,5 εκατοµµύρια ευρώ, είναι πολύ σηµαντικό
το ποσό- η έκθεση της αρχαιολογικής συλλογής του Μουσείου
Νεάπολης, Βοιών Λακωνίας, το τουριστικό αγκυροβόλιο στον Κότρωνα Λακωνίας, η προστασία, προβολή και ανάδειξη των µνη-
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µείων, που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδοµικό ιστό της Σπάρτης και η σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρόπολης,
και η προβολή και βελτίωση της οικοτουριστικής διαδροµής
ακρωτηρίου Ταινάρου Λακωνίας.
Η πρώτη κατηγορία αφορά έργα που έχουν ενταχθεί, και η
δεύτερη κατηγορία είναι έργα υπό ένταξη.
Ευελπιστούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουµε να
επέλθει µια ισορροπία, προκειµένου να αναδειχθεί όλος ο αρχαιολογικός πλούτος και όλο το εξαιρετικό αρχαιολογικό απόθεµα,
όπως το χαρακτηρίζετε και η δόξα της αρχαίας Σπάρτης.
Παραλλήλως, πρέπει να πω πως σε ό,τι σχετίζεται µε το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι µια ιστορία που ξεκίνησε το 1996. Τότε
εγκρίθηκε η ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της
Σπάρτης. Το ακίνητο ανήκε στην Εθνική Τράπεζα. Έγινε η εξαγορά από την Εθνική Τράπεζα. Ήταν µια έκταση 28 στρεµµάτων,
µία σηµαντική έκταση, για να γίνει ένα µουσείο. Ήταν το εργοστάσιο «ΧΥΜΟΦΙΞ» που επίσης, είναι κηρυγµένο ως ιστορικό
µνηµείο και είναι αντιπροσωπευτικό δείγµα βιοµηχανικού κτίσµατος, το οποίο είναι προς διατήρηση και έρχεται να συνδέσει όλη
αυτήν την παρουσία, που οφείλουµε να γίνει. Έτσι, προχωρώντας το 2004, εγκρίθηκε η αγορά και του ακινήτου αυτού, προκειµένου όλο µαζί να αποτελέσει µια συνολική παρουσία.
Επίσης, έχει εγκριθεί το κτηριολογικό πρόγραµµα του νέου
Μουσείου, που είναι πολύ σηµαντικό, το οποίο προβλέπει συνολικό εµβαδόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων τετραγωνικών µέτρων
για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Σ’ αυτό θα περιλαµβάνονται, βέβαια, οι εκθεσιακοί και οι στεγασµένοι χώροι, ενώ
παραλλήλως υπογράφηκε προγραµµατική σύµβαση για πρώτη
φορά µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τη Νοµαρχία που προέβλεπε µια σειρά από µελέτες, τις οποίες θα επέβλεπε το Υπουργείο Πολιτισµού, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε το πώς θα
προχωρήσει.
Επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, στη δευτερολογία µου θα πω
που βρισκόµαστε τώρα και τι ακριβώς θα γίνει µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο ερωτών
Βουλευτής, κ. Δαβάκης, να λάβει το λόγο για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, ο κύριος Υπουργός σταµάτησε στο καλύτερο, σταµάτησε δηλαδή, στην προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της τέως
Νοµαρχίας Λακωνίας και του Υπουργείο Πολιτισµού διά της κ.
Μενδώνη, της Γενικής Γραµµατέως. Από εκεί και εµπρός, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, ξεκινάει µια νέα διαδικασία την οποία οφείλετε,
θα έλεγα, να παρακολουθήσετε πιο επισταµένως.
Θα ήθελα πριν απαντήσω –γι’ αυτό άλλωστε γίνεται και αυτή
η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε- να είχα τη σαφή θέση του Υπουργού, προκειµένου να θέσω τα δικά µας επιχειρήµατα και τις δικές
µας απόψεις και ιδέες, οι οποίες αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε
διαρκή κινητικότητα, θα έλεγα, όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πρόβληµα να το κάνω, για να
διευκολύνω τον κύριο συνάδελφο...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσει ο κύριος Υπουργός..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Απλώς σταµάτησα, γιατί ήδη είχα συµπληρώσει το
χρόνο µου.
Αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αν το δέχεται ο κύριος
συνάδελφος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε προχωρήσει ήδη, κύριε συνάδελφε. Αντιλαµβάνεστε
ότι µετά από τις εκλογές διαµορφώθηκε µια νέα κατάσταση µε
το νέο καλλικρατικό δήµο.
Θα σας παραδώσω και τα δύο κείµενα, που έχω στα χέρια µου:
Είναι η προγραµµατική σύµβαση, που είχε ξεκινήσει και υπογρα-
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φεί µε το νοµάρχη τότε και είναι και η καινούρια σύµβαση, το
σχέδιο προς υπογραφή από τον περιφερειάρχη τώρα, τον κ. Τατούλη.
Πρέπει να πω βεβαίως, ότι η καινούρια προγραµµατική σύµβαση εµπεριέχει πολύ περισσότερα πράγµατα, αναδεικνύει πολύ
περισσότερο τον χώρο, προσιδιάζει πολύ περισσότερο, αν θέλετε, το Αρχαιολογικό Μουσείο σε µικρογραφία, σε σχέση µε
αυτό που έχει γίνει στην Ακρόπολη και είναι κάτι εντελώς καινούργιο.
Πρέπει όµως, να ξέρετε ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σ’
εµάς. Δηλαδή, εµείς είχαµε υπογράψει τη σύµβαση. Από εκεί και
πέρα, ο εκλεγείς πλέον περιφερειάρχης της περιοχής ζήτησε να
κάνει κάτι πολύ µεγαλύτερο, κάτι που θα εµπεριέχει πολύ περισσότερα πράγµατα. Έχω εδώ αυτήν τη σύµβαση, για να την πάρετε και να τη δείτε, γιατί είναι δηµόσιο έγγραφο και πρέπει να
το γνωρίζετε. Επίκειται πια η υπογραφή αυτής της προγραµµατικής η οποία –επαναλαµβάνω- είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι η
παλαιότερη ακόµη και σε σχέση µε το χρηµατικό περιεχόµενο
που αποτυπώνει αυτή. Εκ των πραγµάτων, εµείς είµαστε έτοιµοι
και σε διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις µε την περιφέρεια, προκειµένου να την υπογράψουµε.
Είχα και επικοινωνία µε τον κ. Τατούλη αρκετές φορές γι’ αυτό
το θέµα και ο ίδιος πραγµατικά θέλει να προχωρήσει όσο πιο
γρήγορα γίνεται αυτή η σύµβαση. Εµείς είµαστε δίπλα, για να
στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τη
ρύθµιση που κάνατε, προκειµένου να υπάρξει ένα ξεκαθάρισµα.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, αυτό είναι γνωστό σε όλους µας.
Το ζήτηµα της ανέγερσης του νέου Μουσείου της Σπάρτης είναι
µια υπόθεση, που αφορά όλη την κοινωνία της Λακωνίας. Θα σας
έλεγα ότι αφορά, όχι µόνο την κοινωνία της Λακωνίας, αλλά την
κοινωνία όλης της Πελοποννήσου. Το θέµα αυτό έχει ενώσει
όλους τους πολίτες σε ένα όραµα, σε µια ιδέα σεβόµενοι το παρελθόν, σεβόµενοι την ιστορία τους για να προχωρήσει αυτή η
υπόθεση που λέγεται νέο Μουσείο της Σπάρτης. Υπήρξε η προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της τέως νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και της κ. Μενδώνη, η οποία δεν τελεσφόρησε.
Η πρώτη παρατήρηση, την οποία θα ήθελα πολιτικά να κάνω
σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι έπρεπε να αναζητήσει το
Υπουργείο, γιατί αυτή η σύµβαση η οποία φέρει την υπογραφή
πολιτικού στελέχους, πολιτικού προϊσταµένου του Υπουργείου
δεν ευοδώθηκε. Τι συµβαίνει; Ποιες είναι οι προγραµµατικές
συµβάσεις που υπογράφει το Υπουργείο και τελικώς σε ένα
χρόνο τις αλλάζει; Αυτό είναι σε ένα πρώτο επίπεδο.
Πρέπει λοιπόν, να δούµε γιατί δεν ευοδώθηκε. Το λέω αυτό
γιατί έχει χαθεί πολύτιµος χρόνος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, την ένταξη του έργου και όλα τα συναφή. Επίσης, πού
έγκειται η συνέργεια του Υπουργείου Πολιτισµού σε αυτήν την
υπόθεση;
Θα ήθελα να πω και κάτι σχετικό µε αυτά τα οποία έλεγε η
πρώην προγραµµατική σύµβαση. Η προηγούµενη προγραµµατική σύµβαση προέβλεπε ένα ποσό 1.200.000 ευρώ για το σύνολο των µελετών του έργου. Γιατί κάνουµε νέα σύµβαση; Μιλώ
πάντα πάνω στο θέµα του κόστους, ένα κόστος το οποίο υπερβαίνει το διπλάσιο αυτής της τιµής, σε µια εποχή αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και δεν γνωρίζουµε πού θα καταλήξει
η όλη υπόθεση.
Επίσης, τα χρήµατα αυτά υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, σε κάποιο
κωδικό; Πού θα βρεθούν; Ακόµη αντηχούν στα αυτιά µου οι εκφράσεις της κ. Μενδώνη από την οποία ζητούντο περίπου τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, για να ανακαινιστεί το παλαιό Μουσείο της
Σπάρτης και δεν υπήρχαν αυτά τα χρήµατα. Πότε θα ολοκληρωθούν όλα αυτά;
Εµείς εκφράζουµε µια φωνή αγωνίας. Σας µεταφέρω τα λόγια
ενός ανθρώπου, ο οποίος ανήκει σε έναν αρχαιόφιλο Σύλλογο
της Σπάρτης, ενός ανθρώπου που είναι πέρα από κόµµατα, πέρα
από οποιεσδήποτε πολιτικές επιδιώξεις. Μαζί µε αυτόν ενώνω
και εγώ τη φωνή µου και τη φέρνω σε αυτή την Αίθουσα. Είναι η
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φωνή του Βασίλειου Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: «Εµείς ζητάµε
εξασφαλισµένη πορεία του Μουσείου της Σπάρτης. Επίσης, ζητάµε ένα ορατό µέλλον υλοποίησης του Μουσείου της Σπάρτης.
Γενικώς και ειδικώς ζητάµε Μουσείο.».
Η Σπάρτη δικαιούται ενός Μουσείου, ενός µουσείου η διαδικασία του οποίου θα φύγει από τις όποιες δικές µας, αν θέλετε,
αναβολές από τους όποιους δικούς µας χειρισµούς, οι οποίοι
έχουν κάνει αυτήν την κατάσταση να χρονίζει. Ζητάµε επιτέλους,
να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δικαιούται να προχωρήσει σε κάτι καινούργιο, αντικαθιστώντας τις ενέργειες και τις κινήσεις της τέως νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό όµως, το οποίοι ζητείται είναι το κεντρικό κράτος, επιτέλους, να επιβλέψει τα θέµατα της αποκλειστικής αρµοδιότητας
του. Ποιες είναι σήµερα οι συνέργειες του Υπουργείου Πολιτισµού, των αντιστοίχων διευθύνσεων πάνω σε αυτό το ζήτηµα;
Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγµα και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λόγω Λακωνίας έχετε
χρόνο απεριόριστο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Γνωρίζω την ευαισθησία σας, κύριε
Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Πριν ξεκινήσει οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται µια ανασκαφική διερεύνηση του πεδίου. Έχουµε το παλιό εργοστάσιο του «ΧΥΜΟΦΙΞ» και πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες τοµές, προκειµένου να
ξεκινήσουν οι εργασίες. Χρειάζονται περίπου σαράντα χιλιάδες
ευρώ για να γίνουν αυτά. Θα εξασφαλιστούν έστω αυτά τα χρήµατα; Και να µην συνεχίσουµε στα µεγάλα κόστη, τα οποία πλέον
απαιτεί η µελέτη: µιλάµε δηλαδή, για την προµελέτη, την οριστική µελέτη και τη µελέτη εφαρµογής.
Αυτά είναι ζητήµατα, τα οποία συνέχουν όλον τον κόσµο και
συνέχουν εµάς που ζούµε στη Λακωνία. Πιστεύω ότι, επιτέλους,
πέραν των κινήσεων –οι οποίες εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου
να ευοδωθούν- των νέων αρχών, των νέων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, πρέπει το κεντρικό κράτος, το οποίο, κύριε Υπουργέ,
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο γι’ αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία,
που λέγεται Μουσείο της Σπάρτης, όσον αφορά την εκτέλεσή
του, να έχει και µια σαφέστερη εποπτεία αναλογιζόµενο τις ευθύνες, τις οποίες έχει διαχρονικά: τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει
το λόγο, για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς, η σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και του
Υπουργείου Πολιτισµού προέβλεπε ότι η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση θα αναλάµβανε να συντάξει µε δικές της δαπάνες τις αρχιτεκτονικές µελέτες κτηριακών έργων, την ειδική αρχιτεκτονική
µελέτη διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, τις στατικές µελέτες, τις µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες, τη βιοτεχνική
µελέτη, την περιβαλλοντική µελέτη, τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας, τη µελέτη περιβάλλοντος χώρου κ.λπ..
Μην ξεχνάτε ότι η σύµβαση αυτή της νοµαρχίας υπεγράφη
στις 27 Αυγούστου 2010. Οπότε έρχεται ο νέος καλλικρατικός
δήµος και η νέα περιφέρεια και λέει «stop». Το σεβόµαστε. Είναι
ο εκλεγµένος περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει πια νοµαρχία. Όλες
οι αρµοδιότητες της νοµαρχίας έχουν περιέλθει στην περιφέρεια
και λέει: Εγώ θέλω καινούργια προγραµµατική σύµβαση. Αυτή η
σύµβαση δεν µε καλύπτει. Θέλω κάτι διαφορετικό. Αυτό το «διαφορετικό», ανάγεται σε ένα ποσό 3.180.000 ευρώ. Αυτό αναφέρεται πολύ συγκεκριµένα. Είναι µέσα στις προδιαγραφές.
Επειδή το ζητήσατε να σας δώσω …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τα λεφτά υπάρχουν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αυτό εδηλώθη από την περιφέρεια. Η περιφέρεια δηλώνει ότι τα χρήµατα αυτά υπάρχουν.
Εµείς, όταν υπογράφουµε µια προγραµµατική σύµβαση όπου
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η περιφέρεια αναλαµβάνει κάποιες αρµοδιότητες, δεν µπορούµε
να διερευνήσουµε το αν έχει τα χρήµατα που λέει. Εµείς αναλαµβάνουµε τις δικές µας ευθύνες, που είναι να ελέγξουµε τις µελέτες, να κάνουµε µελέτες όπου µπορούµε, να επιστατήσουµε στο
έργο, να παρακολουθήσουµε το έργο, να διασφαλίσουµε ότι δεν
θα υπάρχουν προβλήµατα, ότι δεν θα γίνουν εξαµβλώµατα, ότι
αυτά θα συνάδουν µε τη δική µας αρχαιολογική προσέγγιση και
µε τη δική µας αισθητική, όπως θέλουµε να την αντιλαµβανόµαστε.
Πρέπει να σας πω, για να έχετε υπ’ όψιν σας –επειδή είναι διατυπωµένα αυτά- ότι η χρονική διάρκεια της νέας σύµβασης είναι
είκοσι τέσσερις µήνες, µε χρόνο υλοποίησης της µελέτης επτά
µήνες. Εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σύµβασης θα
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προµελέτες. Σας λέω τι λέει το σχέδιο, για να το έχετε υπ’ όψιν σας.
Επίσης, σε δύο µήνες από την έγκριση της προµελέτης θα παραδοθούν οι οριστικές µελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών κ.λπ..
Επαναλαµβάνω τι λέει το προσχέδιο προς υπογραφή. Τέλος,
εντός τριών µηνών από την έγκριση των οριστικών µελετών θα
παραδοθούν οι µελέτες εφαρµογής τους και τα τεύχη δηµοπράτησης.
Αυτά είναι που καταγράφονται αυτή τη στιγµή στο σχέδιο, που
έχει διαµορφωθεί µεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουργείου
Πολιτισµού και εµείς είµαστε έτοιµοι, αναλαµβάνοντας όλες τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό το σχέδιο, το οποίο και
θα σας παραδώσω, για να το έχετε υπ’ όψιν σας, να αναλάβουµε
τις δικές µας υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα, η περιφέρεια οφείλει να αναλάβει τις δικές της υποχρεώσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό κ. Νικητιάδη.
Η δεύτερη µε αριθµό 17058/27-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης παραληπτηρίων γάλακτος των µικρών κτηνοτροφικών συνεταιρισµών δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 17601/7-6-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς
την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε την κατάργηση της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας στα δηµοτικά σχολεία από τη σχολική χρονιά 2011-2012 δεν
θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος Βουλευτή και διαγράφεται.
Θα εισέλθουµε τώρα εις την αναµέτρηση δύο γιατρών.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 10652/8-2-2011 ερώτηση
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη
νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά.
Στην ερώτηση του Αντιπροέδρου κ. Αποστολάτου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ
Τιµοσίδης.
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Πειραιώς κ.
Βαΐτσης Αποστολάτος έχει το λόγο και άνεση χρόνου, για να διατυπώσει την ερώτησή του, την οποία ως Πειραιώτης συνυπογράφω.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν χαίροµαι καθόλου που δεν µπορώ να
ασκήσω έντονα τα αντιπολιτευτικά µου καθήκοντα και δικαιώµατα, έχοντας απέναντί µου ένα µεγάλο γιατρό, ένα σπουδαίο
Υπουργό, έναν Καβαλιώτη πατριώτη και κυρίως έναν υπηρέτη
του ανθρώπου, µε όλη τη σηµασία της έννοιας.
Η ερώτησή µου είχε αρχικά διατυπωθεί το Φεβρουάριο και
αναφερόταν συγκεκριµένα στην έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο «Τζάνειο». Σήµερα, θα µπορούσα να πω τι συµβαίνει
στο «Τζάνειο» µε έναν κινηµατογραφικό τίτλο, αλλά και στο «Μεταξά» και στο «Ασκληπιείο» και στο «Ωνάσειο», τα οποία κατά το
καινούργιο σχέδιο θα είναι υπό τη γενική εποπτεία του Γενικού
Κρατικού Νικαίας ή κάτι τέτοιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αλληλεγγύης): Θα σας πω.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Θα σας ακούσω, κύριε Υπουργέ.
Το Νοέµβριο είχε γίνει πρόσληψη έντεκα νοσηλευτών στο
«Τζάνειο» Νοσοκοµείο Πειραιώς, αριθµός που δεν στάθηκε ικανός να καλύψει όλες τις ελλείψεις. Πρέπει να σας πω ότι το «Τζάνειο» Νοσοκοµείο του Πειραιά, στο οποίο έχω δουλέψει για πάρα
πολλά χρόνια και έκανα και την ειδικότητά µου δίπλα στον Γεώργιο Ευλάµη στη Γ’ Χειρουργική, στο µεγάλο Καδά και τον Πρεβεδουράκη στη Γυναικολογία και τη Μαιευτική, είναι ένα από τα
µεγαλύτερα νοσοκοµεία της Ελλάδας, αλλά και της Αττικής ειδικά και καλείται καθηµερινά να καλύψει ένα µεγάλο αριθµό περιστατικών, πράγµα που κάνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πρόκειται για ένα µεγάλο αριθµό περιστατικών, που ξεκινούν
από τα Αντικύθηρα –όλη τη νησιωτική εικόνα που έχουµε του Αιγαίου Αρχιπελάγους- έως και την ευρύτερη περιοχή της Α’ και
Β’ Πειραιά, η οποία ήταν πολύ µεγάλη ως προς το νοµαρχιακό
µέρος, γιατί έφθανε µέχρι τη Βουλιαγµένη ή και το Λαύριο παλαιότερα, που θα πει ότι περιλαµβάνει τη Γλυφάδα, τη Βούλα, το
Φάληρο κ.λπ..
Ωστόσο, το «Τζάνειο» αντιµετωπίζει ένα πολύ σοβαρό θέµα
υποβάθµισης, εµφανίζοντας έντονες ελλείψεις, τόσο σε νοσηλευτικό επίπεδο, σε διοικητικό, αλλά και βοηθητικό προσωπικό,
όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισµού. Αποτέλεσµα τούτου είναι να αναβάλλονται εκατοντάδες προγραµµατισµένα ιατρικά ραντεβού και χειρουργεία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι
ασθενείς παραπέµπονται σε άλλα νοσοκοµεία του Λεκανοπεδίου.
Βεβαίως, τα ανωτέρω προβλήµατα δεν εµφανίζονται µόνο στο
«Τζάνειο» του Πειραιά, αλλά επεκτείνονται και στο δεύτερο µεγάλο νοσοκοµείο του Πειραιά, το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Μεταξά». Έχω καταθέσει σχετική ερώτηση για το συγκεκριµένο
θέµα, η οποία παραµένει και αυτή αναπάντητη εκ µέρους του
Υπουργείου σας.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ στο θέµα του
«Μεταξά», απλώς θα αναφέρω µόνο ότι για το «Μεταξά» ο αρχικός προγραµµατισµός ήταν µέχρι το τέλος του 2009 και µέσα
στο πρώτο εξάµηνο του 2010 να προκηρύσσονταν θέσεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Σήµερα, ωστόσο, από τις
χίλιες πενήντα έξι θέσεις που προβλέπονται είναι καλυµµένες
µόνο οι εξακόσιες δέκα. Άρα, οι καρκινοπαθείς αναγκάζονται να
περιµένουν τέσσερις έως έξι µήνες για τη χορήγηση θεραπευτικού ιωδίου, ενώ για τις ακτινοθεραπείες η αναµονή φθάνει τους
δύο µήνες.
Με όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβληµα µε
τις παροχές δηµόσιας υγείας στον Πειραιά είναι κάτι περισσότερο από τραγικό και επείγον και χρήζει πολύ συγκεκριµένης και
άµεσης αντιµετώπισης, διότι αυτά τα δύο νοσοκοµεία καλύπτουν
ανάγκες µεγάλης εµβέλειας, αφού δεν απευθύνονται µόνο στους
κατοίκους του Πειραιά, αλλά στους κατοίκους της δυτικής και
νότιας Αττικής, των µικρών νησιών του Αργοσαρωνικού, του Σαρωνικού, του Μυρτώου Πελάγους και βεβαίως σε όλους τους
διερχοµένους επισκέπτες από το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας.
Και πρέπει να σας πω ότι το 2010 η δεύτερη οικονοµική περιφέρεια, στην οποία ανήκουν τα νοσοκοµεία του Πειραιά, έχει παρουσιάσει αύξηση ασθενών κατά 25%, σε σχέση µε το 2009.
Με δεδοµένα όλα τούτα και τη δέσµευσή σας ότι εντός του
2011 πρόκειται να γίνει ένας συγκεκριµένος αριθµός προσλήψεων νέων νοσηλευτών στα νοσοκοµεία της χώρας, µεταξύ των
οποίων είναι και το «Τζάνειο», ερωτάσθε: Πόσες είναι συγκεκριµένα οι προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν στο «Τζάνειο» Νοσοκοµείο Πειραιά και πότε αναµένεται να ολοκληρωθούν; Ποια
συγκεκριµένα µέτρα θα ληφθούν για τη συνολική αντιµετώπιση
των προβληµάτων που σας είπα ότι παρουσιάζονται στα δύο µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά, εννοώντας και το «Μεταξά»;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα ήθελα να δώσω µία
εξήγηση προς το Σώµα για την άνεση χρόνου που είχε ο κύριος
Αντιπρόεδρος. Δεν οφείλεται στο ότι είναι Αντιπρόεδρος ή στο
ότι έχει έναν πολύ σπουδαίο πολιτικό λόγο, αλλά και στο γεγονός
ότι έχουµε άνεση χρόνου, δεδοµένου ότι αναµένουµε την άφιξη
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και του Υπουργού και των εισηγητών, αλλά και διότι, λόγω µη συζητήσεως δύο ερωτήσεων, θα τελειώσει ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος νωρίτερα.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω ότι µε συγκίνησε ιδιαίτερα ο λόγος του κυρίου
Αντιπροέδρου και τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια και
όλα όσα είπε για εµένα. Σας ευχαριστώ πραγµατικά.
Νοµίζω ότι µε την ερώτηση του κυρίου Αντιπροέδρου δίνεται
η ευκαιρία να πούµε µερικά πράγµατα για την κατάσταση γενικότερα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, για το τι έχουµε κάνει αυτήν
την περίοδο, τι δυνατότητες είχαµε και τι καταφέραµε να κάνουµε αυτό το χρονικό διάστηµα.
Θίξατε, νοµίζω, τον πυρήνα των προβληµάτων στο ίδιο το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, γιατί αυτή καθεαυτή η ερώτησή σας
αφορά ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, το οποίο και τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και τα δύο
χρόνια που είµαστε στην Κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν έχουµε τη
δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε και να καλύψουµε. Και αυτό έχει
να κάνει µε το προσωπικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνολογικό και λοιπό προσωπικό, όπως συνηθίζουµε να λέµε, στα νοσοκοµεία της χώρας.
Κύριε συνάδελφε, τα προηγούµενα χρόνια, δυστυχώς, είχαµε
στρεβλή ανάπτυξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ενισχύοντας τις
περισσότερες φορές και καλύπτοντας τα κενά των θέσεων, που
αφορούσαν τον ιατρικό κλάδο –και καλώς κάναµε- υστερώντας,
όµως, πάντοτε στη σωστή αναπλήρωση του νοσηλευτικού προσωπικού.
Είναι µία αλήθεια, που εγώ την έχω πει και άλλες φορές, όταν
ετίθεντο ερωτήσεις από συναδέλφους ή από του Βήµατος, όταν
συζητούσαµε νοµοσχέδια της αρµοδιότητος του Υπουργείου
Υγείας. Είναι µια στρέβλωση η οποία, δυστυχώς, ταλανίζει το ίδιο
το νοσηλευτικό προσωπικό, που σήµερα λειτουργεί και παρέχει
υπηρεσίες, αλλά που δηµιουργεί, όµως, και προβλήµατα στη
σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας.
Αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, και η προηγούµενη συνάδελφος
η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η κ. Φώφη Γεννηµατά,
αλλά και εµείς µε τον Υπουργό τον κ. Λοβέρδο και τους συναδέλφους Υφυπουργούς, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε, όσο
γίνεται καλύτερα. Είχε τεθεί στόχος να γίνει αναπλήρωση, συµπλήρωση, πέραν από αυτούς που συνταξιοδοτούνται -επιπλέον
τριών χιλιάδων- νοσηλευτικού προσωπικού κάθε χρόνο, για να
µπορέσουµε στα επόµενα τρία τέσσερα χρόνια να φέρουµε µία
ισορροπία σ’ αυτό το µεγάλο κενό.
Θα σας δώσω ένα ακόµα στοιχείο. Οι γιατροί στη χώρα µας
γενικότερα, είναι δύο, τρεις ή τέσσερις φορές περισσότεροι από
τον αριθµό ιατρών που χρειαζόµαστε. Είµαστε µία χώρα δηλαδή,
που ο αριθµός ιατρών είναι πάρα πολύ µεγάλος. Απεναντίας, ο
αριθµός νοσηλευτικού προσωπικού είναι υποδιπλάσιος από
αυτόν που θα έπρεπε να είχαµε. Γι’ αυτό µίλησα προηγούµενα
για στρέβλωση.
Το ίδιο πρόβληµα υπήρξε και προσπαθήσαµε να το αντιµετωπίσουµε και στο Γενικό Νοσοκοµείο «Τζάνειο» του Πειραιά. Την
προηγούµενη χρονιά, τελειώνοντας το 2010, µε διαδικασίες που,
πράγµατι, ήταν πρωτόγνωρες για λειτουργία δηµόσιας υπηρεσίας, καταφέραµε να διορίσουµε -ιδιαίτερα τους τελευταίους
τρείς µήνες του 2010 εντάθηκε αυτή η προσπάθεια- σε περίπου
τρεις χιλιάδες εκατό νέες θέσεις, νοσηλευτικό προσωπικό, που
προσλήφθηκε και έτσι καταφέραµε να κλείσουµε την προκήρυξη
7Κ, µέσα από την οποία καλύπτονται και θέσεις για το Γενικό Νοσοκοµείο «Τζάνειο».
Αυτός ο αριθµός ήταν µία ανάσα για τα νοσοκοµεία και περιµέναµε να ακολουθήσει το ίδιο και για το 2011. Γνωρίζετε πολύ
καλά, όµως, ότι η δέσµευσή µας µετά από τη συµφωνία και µετά
από το µνηµόνιο που υπογράψαµε, να έχουµε διορισµό µε την
αναλογία ένα προς πέντε, δηλαδή πέντε συνταξιούχοι, ένας νέος
διορισµός -ενώ σχεδιάζαµε να µην συµπεριλάβει το Υπουργείο
Υγείας, διότι είχαν αρχικώς εξαιρεθεί τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, για πυροσβέστες και αστυνο-
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µικούς- δυστυχώς, συµπεριλαµβάνεται και αυτό µέσα σε αυτόν
τον σχεδιασµό. Άρα αυτό το όριο του ένα προς πέντε, το οποίο,
όπως θα γνωρίζετε, έχει πάει στο ένα προς δέκα, καθιστά ακόµα
πιο δύσκολη τη δυνατότητα να καλύψουµε τα κενά.
Παρ’ όλα αυτά όµως, για το Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά, το
«Τζάνειο», όπως βεβαιώνει η υπηρεσία µας και µάλιστα η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου προς το Νοσοκοµείο Πειραιά, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις εξήντα επτά θέσεις
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού από την προκήρυξη
7Κ και έχουν αποσταλεί για να διοριστούν. Συγκεκριµένα, οι θέσεις αυτές αφορούν πέντε θέσεις ΠΕ νοσηλευτικού προσωπικού,
σαράντα πέντε θέσεις ΤΕ νοσηλευτικού προσωπικού, µία θέση
ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων, µία θέση ΤΕ ραδιολογίας-ακτινολογίας, µία θέση ΤΕ επισκεπτριών υγείας, δύο θέσεις ΔΕ παρασκευαστών, µία θέση ΔΕ χειριστών-εµφανιστριών, τέσσερις
θέσεις ΥΕ µεταφοράς προσωπικού, µεταφοράς ασθενών, τρεις
θέσεις ΥΕ βοηθών θαλάµου, τρεις θέσεις για το Κέντρο Υγείας
Γαλατά και µία θέση για το Κέντρο Υγείας Αίγινας. Συνολικά δηλαδή, εξήντα επτά θέσεις.
Επίσης, µαζί µ’ αυτό έχει ολοκληρωθεί και η πρόσληψη έξι ατόµων σε διάφορες ειδικότητες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών, για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκοµείου.
Κύριε Πρόεδρε, έχω και άλλα στοιχεία να αναφέρω, αλλά θα
τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, κύριε Υπουργέ, θα
παρακαλούσα στη δευτερολογία σας να δώσετε την υπόλοιπη
εικόνα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε, διότι αναγνωρίζω ότι και
εσείς έχετε άµεσο ενδιαφέρον, είναι η περιφέρειά σας και µάλιστα, πολλές φορές έχετε επικοινωνήσει µαζί µας για θέµατα και
προβλήµατα που αφορούν και το Νοσοκοµείο του Πειραιά και το
«Μεταξά».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ για
την προσπάθειά σας, κύριε Υφυπουργέ.
Παρακαλείται ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Α’
Πειραιώς, κ. Βαΐτσης Αποστολάτος, να αναπτύξει την ερώτησή
του.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι µε αυτή την οικογενειακή ατµόσφαιρα µπορούµε να πούµε σήµερα ότι ήµασταν και συµµαθητές. Η Α’ και η Β’ Πειραιά είναι µία γειτονιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως, αλλά ήσασταν
µικρότερος.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχω υπηρετήσει το χώρο της υγείας σαν γιατρός, σαν χειρουργός µαιευτήρας-γυναικολόγος, αλλά και γιατρός της ψυχής, γιατί είναι βέβαιο ότι ο ασθενής µου ήξερε
πάντα ότι ξέρω να ακούω καλά και να συµπονώ αυτόν που έχω
απέναντί µου, για να λύσουµε το πρόβληµα.
Έχω, λοιπόν, για περισσότερο από τριάντα πέντε συναπτά
χρόνια, υπηρετήσει το χώρο της υγείας, σαν γιατρός, άρα δικαιούµαι να λέω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει να προσπαθείς να προσφέρεις στον άρρωστο τις καλύτερες υπηρεσίες
περίθαλψης µε όλο το είναι σου εκείνη τη στιγµή, στην κυριολεξία, και ωστόσο να έρχεσαι αντιµέτωπος µε ελλείψεις βοηθητικού
προσωπικού, υλικών, εξοπλισµών, προµηθειών, φαρµάκων, κατάλληλα διαµορφωµένων χώρων για παροχή υγείας.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα που επικρατεί, όχι
µόνο σε αυτά τα δύο µεγάλα νοσοκοµεία του Πειραιά -και το
γνωρίζετε καλά- για τα οποία κάνουµε λόγο σήµερα, αλλά στα
περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, µε άλλοθι και την
κρίση.
Με βάση το νέο σχέδιο των συγχωνεύσεων των νοσοκοµείων
της Αθήνας, επαναλαµβάνω και περιµένω την απάντησή σας, το
«Τζάνειο» και το «Μεταξά», µαζί µε το «Ασκληπιείο» και το «Ωνάσειο» θα ανήκουν διοικητικά στο Νοσοκοµείο Νίκαιας, το οποίο
θα παίζει το ρόλο του κεντρικού νοσοκοµείου. Λέτε «όχι».
Για να µπορέσει να είναι λειτουργικό και αποτελεσµατικό αυτό,
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θα πρέπει να ισχύσουν αυστηρά ορισµένες στοιχειώδεις παράµετροι, όπως είναι η ενίσχυση όλων αυτών των νοσοκοµείων µε
το απαραίτητο παραϊατρικό βοηθητικό προσωπικό, η απόλυτη
κάλυψη υπαρχουσών, τουλάχιστον προκηρυγµένων, θέσεων και
η εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδοµής, βεβαίως, για όλα αυτά
τα νοσοκοµεία.
Κύριε Υπουργέ, πέρυσι τον Σεπτέµβρη επισκεφθήκατε το «Τζάνειο» και διαπιστώσατε τα υφιστάµενα προβλήµατα. Οι γιατροί
περιγράφουν την επικρατούσα κατάσταση στο νοσοκοµείο µε τα
πιο µελανά χρώµατα. Ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, ένας
ξεπερασµένος τεχνολογικά εξοπλισµός, περιορισµένοι χώροι,
δυσοσµία, σκουριασµένα κρεβάτια, ασθενείς στους διαδρόµους.
Αναγκάζονται πολλές φορές να χρησιµοποιήσουν ακατάλληλα
ράµµατα, ελλείψει άλλων, στα χειρουργεία -ξέρετε πολύ καλά τι
σηµαίνει αυτό- δεν υπάρχουν γάζες και γάντια. Πρόκειται για
σκηνικό, που σε καµµία περίπτωση δεν αρµόζει στο µεγίστης σηµασίας λειτούργηµα της υγείας σε αυτή την αποστολή.
Πρέπει, επιτέλους, λοιπόν, να υπάρξει µία συνολική µέριµνα
για την άψογη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων της
χώρας, ξεκινώντας από το µεγάλο λιµάνι του Πειραιά και φθάνοντας σε κάθε περιοχή της περιφέρειας.
Έχετε δηλώσει και συµφωνώ απόλυτα µ’ αυτό, ότι σηµασία
δεν έχει να διαπιστώνεις τα προβλήµατα, αλλά να δίνεις λύσεις.
Ο Αριστοτέλης µάς έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει αρµονία και συνέπεια µεταξύ λόγων και έργων. Αυτό ακριβώς περιµένει ο Πειραιάς και όλοι οι γιατροί συνάδελφοι και τα νοσοκοµεία της
χώρας από εσάς: να δώσετε λύσεις άµεσες και βιώσιµες σε
αυτές τις χρόνιες παθογένειες του χώρου της δηµόσιας υγείας
σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, λύσεις που να συνάδουν και να
ανταποκρίνονται απόλυτα, έστω, στη στοιχειώδη αξιοπρέπεια
των Ελλήνων –τολµώ να το πω έτσι- ακόµα και στις πιο κρίσιµες,
δύσκολες στιγµές που ζούµε.
Η υγεία που είναι η ζωή, δεν µπορεί να περιµένει ούτε να
υποβαθµίζονται και τα δύο αυτά στο όνοµα κάποιου memorandum, θα πω. Αλλαγή νοοτροπίας χρειάζεται και οργάνωση. Αυτά
πρέπει να κάνετε εσείς και σίγουρα αυτά δεν κοστίζουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με τη δευτερολογία του
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδη, θα κλείσουµε τη διαδικασία συζήτησης των ερωτήσεων.
Το λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω ότι σε δύσκολους καιρούς πρέπει η πρώτη
φροντίδα να αφορά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των
πολιτών σε θέµατα υγείας, γιατί αυτό που ήδη εισπράττουµε,
είναι ότι ακριβώς αυτή η οικονοµική δυσκολία, στην οποία βρίσκονται οι πολίτες έχει οδηγήσει στην αύξηση των προσερχοµένων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τουλάχιστον από τις µετρήσεις
που έχουµε, κατά 20% µε 23% περισσότερο από ό,τι συνέβη την
προηγούµενη χρονιά. Αυτό είναι ένα στοιχείο, το οποίο το λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν µας και καταβάλλουµε προσπάθειες,
ώστε να µπορούν και τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, αλλά κυρίως τα νοσοκοµεία µας να ανταποκριθούν σε
αυτή την ανάγκη.
Και επειδή αναφερθήκατε, κύριε συνάδελφε, στο ότι πρέπει
να υπάρχει αρµονία στα λόγια και στα έργα, όπως απάντησα και
προηγούµενα και αναφέρθηκα σε αυτές τις εξήντα επτά θέσεις,
θα προχωρήσω στο τι σχεδιάζεται να γίνει από εδώ και πέρα.
Κατ’ αρχάς, να απαντήσω στο ερώτηµα που θέσατε δύο
φορές, τι θα συµβεί µε τα δύο-τρία νοσοκοµεία της περιοχής.
Όπως ξέρετε, από την 1η Απριλίου 2011 υπάρχει ένας ανοιχτός
διάλογος, τον οποίο συνεχίζουµε ακόµα και τώρα που µιλούµε
και αυτός ο διάλογος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 18 Ιουλίου.
Αµέσως µετά από λίγες ηµέρες, η ηγεσία του Υπουργείου θα
ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις για το τι θα συµβεί σε όλα τα
νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν προβλήµατα και αυτό το ξέρετε
και εσείς. Είχαµε καταφέρει τα τελευταία δεκαπέντε, µε δεκαέξι
χρόνια από εννιακόσια πενήντα τµήµατα-κλινικές που είχαµε σε
όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, να τα φθάσουµε αισίως στις δύο
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χιλιάδες περίπου. Έτσι, έχουµε τµήµατα, τα οποία λειτουργούν
µε έναν αριθµό, που δεν µπορεί να είναι ούτε αποδοτικός ούτε
αποτελεσµατικός, αλλά ούτε και να εξοικονοµεί πόρους, οι
οποίοι πρέπει να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που έχουν οι συµπολίτες µας.
Έτσι, λοιπόν, οδηγηθήκαµε σε µία πρόταση, η οποία θέλω να
σας διαβεβαιώσω ότι δεν συµπεριλαµβάνει αυτό που είπατε, ότι
συνενώνει όλα αυτά τα νοσοκοµεία. Θεωρούµε ότι είναι νοσοκοµεία αυτάρκη, ικανά, που πρέπει µόνα τους και µπορούν µόνα
τους να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα. Άρα, λοιπόν, σας απαντώ σε αυτό θετικά.
Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι υπάρχουν τριάντα µία
θέσεις γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη
και σε συµβούλια κρίσεων και εποµένως, θα έχουµε και διορισµούς πέρα από αυτό που κάναµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Επίσης, είναι σαράντα έξι θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από τις οποίες οι τριάντα αναµένεται να καλυφθούν µέσα
στο 2012. Οι πέντε θέσεις από αυτές έχουν ολοκληρωθεί τώρα
και άλλες δέκα µε δώδεκα θέσεις µέσα στο 2011. Επίσης, δεκατρείς θέσεις του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής προγραµµατίζονται
και στο τρέχον έτος και στο προσεχές. Δύο βοηθητικού προσωπικού ΥΕ ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Έχει σηµασία, γιατί ελλείψεις
έχουµε κυρίως σε τέτοιες ειδικότητες. Επίσης, είναι και µία θέση
ΔΕ Τεχνικών-Ηλεκτροτεχνιτών και Ειδικών Παιδαγωγών που
έχουν να κάνουν µε Πληροφορική. Επίσης µία θέση Πληροφορικής, µία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικών-Απολυµαντών. Άρα, υπάρχει
σε προγραµµατισµό και σχεδιασµό και για το τρέχον έτος και για
το επόµενο έτος.
Θέλω κλείνοντας, να πω ότι η προσπάθεια που κάνουµε δεν
είναι να περιοριστεί η δυναµική αυτών των νοσοκοµείων, αλλά
ίσα-ίσα να µπορέσει να γίνει πιο αποτελεσµατική η λειτουργία
τους, συνενώνοντας, αν θέλετε, οµοειδείς κλινικές. Νοµίζω ότι
στο µεγαλύτερο ποσοστό των κοµµάτων στη Βουλή υπάρχει
συµφωνία ότι πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσµατικές. Γιατί, όπως
ξέρετε, δεν υπάρχει δυνατότητα απεριορίστου αριθµού διορισµών και έτσι κλινικές που έχουν µείνει µε έναν-δύο γιατρούς
στο ίδιο νοσοκοµείο, στην ίδια περιοχή, µπορούν να συνενώσουν
τις δυνάµεις τους και έτσι, να έχουν καλύτερο αποτέλεσµα και
να µην υπάρχει αυτό το πρόβληµα των ελλείψεων, που είναι τεχνητό περισσότερο, παρά υπαρκτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η δεύτερη µε αριθµό 17362/2-6-2011 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το πάγωµα των χρεών µέχρι
την καταβολή της σύνταξης σε αυτούς που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, δεν θα συζητηθεί λόγω εκτάκτου κωλύµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φίλιππου Σαχινίδη, που επρόκειτο να
απαντήσει και διαγράφεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Λεβέντη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η πολλοστή
φορά που συµβαίνει αυτό. Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν αυξηµένες υποχρεώσεις των Υπουργών και µάλιστα των Υπουργών
Οικονοµικών, πλην, όµως, είναι απαράδεκτο την τελευταία στιγµή
να συµβαίνει αυτό. Έφυγα από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί επρόκειτο να συζητηθεί η ερώτηση και µε ψάχνει µια
κοπέλα στο διάδροµο, για να µου πει «ξέρετε, εκτάκτως, δεν
µπορεί να έρθει ο Υπουργός, γιατί υπάρχει κάποια συνέντευξη
Τύπου». Το θεωρώ αυτό προσβολή για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά και για όλους εµάς τους Βουλευτές.
Σας λέω ότι σαν Ανεξάρτητος Βουλευτής έχω τη δυνατότητα
ανά κάποιο χρονικό διάστηµα, δηλαδή κάθε µερικούς µήνες να
κάνω µία επίκαιρη ερώτηση και µόλις έρχεται αυτή η σειρά, τυχαίνει κάθε φορά ο αρµόδιος Υπουργός να είναι απασχοληµένος,
τη µια φορά γιατί έχει µία έκτακτη απασχόληση, την άλλη γιατί
έχει πονόλαιµο, την άλλη γιατί έχει πονόκοιλο, την άλλη γιατί
είναι στο εξωτερικό. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό, κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους, θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει.
Εάν η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί νοµίζουν ότι δεν χρειάζεται
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να έρχονται εδώ και να συζητούν τις ερωτήσεις, τότε ας το καταργήσουν. Ας πάρει µία απόφαση το Κοινοβούλιο ότι θεωρείται
περιττό πια αυτό το έργο, ότι είναι πάρεργο για τους Υπουργούς
και ας ασχοληθούν µε υψηλότερα καθήκοντα. Οι οικονοµολογούντες Υπουργοί να ασχοληθούν περισσότερο µε τα οικονοµικά.
Θα µου πείτε καλύτερο θα είναι αυτό για τη χώρα; Δεν ξέρω,
γιατί όσο πιο πολύ ασχολούνται, δυστυχώς τα πράγµατα πάνε
προς το χειρότερο.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να διαµαρτυρηθώ εντονότατα και να διαβιβαστεί αυτό και στον Πρόεδρο της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, ακούστηκε η διαµαρτυρία σας. Θα µεταφερθεί και στον κύριο Πρόεδρο. Πάντως, πράγµατι, είναι έκτακτη η ανάγκη και η
υποχρέωση. Δεν το ήξερε ούτε ο κ. Σαχινίδης ότι έπρεπε να πα-
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ρίσταται σε µία έκτακτη συνάντηση και πιθανόν σε συνέντευξη
Τύπου –δεν το ξέρω αυτό- και γι’ αυτό δηµιουργήθηκε αυτό το
ζήτηµα.
Πάντως ακούστηκε η δική σας φωνή. Δεν µπορούµε να το συζητήσουµε τώρα. Σας έδωσα το λόγο να ακουστείτε. Έχει καταγραφεί αυτό που είπατε, κύριε Λεβέντη, και οπωσδήποτε θα
αξιολογηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Στην προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση πριν από δύο µήνες του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε τέσσερις Υπουργούς και Υφυπουργούς και πάλι δεν βρέθηκε
κανένας να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερησία διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερησία διάταξη.
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόµεθα στο πρώτο προεκφωνηθέν σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 7-7-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Σας ενηµερώνω ότι προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο απέστειλε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής επιστολή, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως ειδικός αγορητής
στη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Γκιόκας.
Επίσης, µε παρόµοια επιστολή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης ενηµερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ότι κατά τη συζήτηση του
παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ενηµερώνει ότι κατά
τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Βασίλειο Μουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να δηλώσω το εξής. Επειδή το σχέδιο νόµου είχε κατατεθεί από τον προκάτοχό µου τον κ. Καστανίδη, σύµφωνα µε το
άρθρο 85 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, πρέπει να
υιοθετήσω ως νέος Υπουργός το αρχικό σχέδιο νόµου. Αυτό
κάνω µε τη δήλωσή µου, όπως βέβαια αυτό οριστικοποιήθηκε
στη διαδικασία της αρµόδιας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής.
Δεν έχω να πω τίποτε άλλο προς το παρόν, απλώς και µόνο να
υπενθυµίσω ότι υπάρχουν και δυο τροπολογίες οι οποίες έχουν
κατατεθεί. Ίσως κάτι να χρειαστεί να προσθέσω στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εποµένως, υιοθετείτε το
κείµενο του νοµοσχεδίου ως έχει.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και Βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Παπουτσής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ αυτονόητο να συγχαρώ τη νέα ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης επί τη αναλήψει των καθηκόντων της, τόσο τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Παπαϊωάννου, όσο και τον Υφυ-

πουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Πεταλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή σήµερα να εισηγούµαι ένα πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου για την πλειονότητα
των πολιτών που ασχολούνται στη χώρα µας µε τη δικαιοσύνη.
Είναι ένα σχέδιο νόµου σηµαντικό από κάθε άποψη τόσο για τους
δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους ασκούντες το
λειτούργηµα του δικηγόρου όσο και για τον απλό πολίτη ο
οποίος έρχεται ορισµένες φορές σε επαφή µε τον εν λόγω χώρο.
Άλλωστε, τα ιδιαιτέρως πολλά σχόλια των πολιτών έτσι όπως κατατέθηκαν στη σχετική µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο ιστοσελίδα του «open gov» τη µια εβδοµάδα που διήρκεσε η δηµόσια
διαβούλευση θεωρώ ότι αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Από την άλλη πλευρά, το νοµοσχέδιο για τον εξορθολογισµό
και τη βελτίωση στη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης καθώς και
άλλες διατάξεις εντάσσεται σε µια πολύµηνη και παραγωγικότατη από νοµοθετικής απόψεως προσπάθεια που καταβάλλεται
συνολικά τους τελευταίους είκοσι ένα µήνες από την ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την περαιτέρω επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης όλων των βαθµίδων στη χώρα µας, µια δέσµη νοµοθετικών
ρυθµίσεων µε την οποία η Κυβέρνηση επιχειρεί να ισχυροποιήσει
το κράτος δικαίου και στην ουσία να επιταχύνει το ρυθµό απόδοσης της δικαιοσύνης σε όλες τις βαθµίδες και τις διαδικασίες
της.
Συνοπτικά θα υπενθυµίσω τους σχετικούς νόµους που ψηφίστηκαν το προηγούµενο διάστηµα από τη Βουλή σε αυτήν την
κατεύθυνση. Πρόκειται για το ν. 3904/2010, που αφορούσε τον
εξορθολογισµό και τη βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης, όπως και ο ν. 3900/2010 σε αναφορά µε τον εξορθολογισµό των διαδικασιών και την επιτάχυνση της διοικητικής
δίκης. Οι προαναφερθέντες νόµοι του κράτους, µαζί µε µια πλειάδα άλλων, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της σηµερινής
µας συζήτησης καταδεικνύουν ότι η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνεχίζει να προωθεί νοµοθετήµατα αναγκαία στο
χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, πάντα σε πλήρη σύµπλευση µε τις επιταγές για ένα σύγχρονο,
εξορθολογισµένο
και
ευρωπαϊκού
επιπέδου
δικαιοπολιτικό σύστηµα. Νοµοσχέδια τα οποία είναι εν τέλει σε
κάθε περίπτωση ενδεικτικά του τρόπου, µε τον οποίο εννοεί να
πολιτεύεται γενικότερα η Κυβέρνηση και τα οποία στοχεύουν
στην ενίσχυση του πολύπαθου χώρου της δικαιοσύνης µε κάθε
τρόπο.
Νοµίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους ότι ο εξορθολογισµός
των διαδικασιών αναφορικά µε τη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης
θα εισκοµίσει πολλά οφέλη σε όλους όσους εµπλέκονται µε
αυτές τις διαδικασίες. Γιατί εν τέλει για ποιο κράτος δικαίου µπορούµε να µιλάµε, όταν η οποιαδήποτε ένδικη διαφορά θα πρέπει
να επιλυθεί στα δικαστήρια την επόµενη πενταετία ή δεκαετία;
Όταν ο υπέρογκος αριθµός των υποθέσεων αλλά και οι ίδιες οι
θεσµικές ανεπάρκειες συνιστούν εµπόδια που δυσχεραίνουν το
έργο της δικαιοσύνης και την καθιστούν αναποτελεσµατική; Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι για µια πλειάδα λόγων θα πρέπει να
διασφαλίσουµε ότι θα έχουµε αποτελεσµατικότερες και εφάµιλλες των καιρών διαδικασίες εφαρµογής του νόµου, της τάξης και
της απονοµής της δικαιοσύνης, εκσυγχρονίζοντας το υπάρχον
θεσµικό πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου για τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό στην απονοµή της πολιτικής δίκης
εκσυγχρονίζει τον υπάρχοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µε
απόλυτο ωστόσο σεβασµό στη δοµή, στη συνοχή και στην αρχιτεκτονική του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και αυτό διότι οι βασικές επιλογές του υφισταµένου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
έχοντας βαθιές ρίζες στην ελληνική πραγµατικότητα, αποτελούν
ένα ούτως ή άλλως άρτιο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης.
Κάθε προσπάθεια, λοιπόν, απερίσκεπτης ανατροπής όλων όσων
ισχύουν ίσως να απέφερε τα αντίθετα από τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα και αυτό ενσυνείδητα απεφεύχθη.
Έτσι, λοιπόν, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου τροποποιούνται µόνο όσες ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αποδείχθηκαν µέχρι σήµερα προβληµατικές ή αναποτελεσµατικές.
Δεδοµένου, άλλωστε, ότι τα προβλήµατα της απονοµής της δι-
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καιοσύνης στη χώρα µας δεν έχουν κατά κανόνα θεσµικό αλλά
λειτουργικό υπόβαθρο, θεωρήθηκε σκόπιµο να τροποποιηθούν
και να αποτελέσουν αντικείµενο µεταρρύθµισης µόνο οι διατάξεις εκείνες οι οποίες εκσυγχρονίζουν, επιταχύνουν και εν γένει
βελτιώνουν την παροχή έννοµης προστασίας, όπως βέβαια και
εκείνες οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, οι οποίες
αίρουν µακροχρόνιες διαφωνίες που ταλαιπωρούν αδικαιολόγητα τους εµπλεκόµενους στις διαδικασίες απονοµής της δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, σε καµµία περίπτωση δεν παύουν να
λαµβάνονται υπ’ όψιν τα δικαιώµατα των διαδίκων, όπως φυσικά
και ο απολύτως καθοριστικός ρόλος τόσο των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων στην απονοµή της δικαιοσύνης όσο
και των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστικών επιµελητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει έναν αριθµό κύριων στοχεύσεων προς υλοποίηση, ώστε η διεξαγωγή της πολιτικής δίκης
στη χώρα µας να γίνει απλούστερη, ουσιαστικότερη, ορθότερη
αλλά και ταχύτερη. Ζητούµε δε να αναβαθµιστούν όλες οι σχετικές διαδικασίες µε τη διεύρυνση όλων των δυνατοτήτων που δίνονται για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας κάθε προς
εκδίκαση υπόθεσης. Επιπλέον, µε το παρόν σχέδιο νόµου επιδιώκεται η οµοιόµορφη ρύθµιση οµοίων δικονοµικών καταστάσεων πάντα προς το σκοπό της επιτάχυνσης της δίκης, χωρίς
ωστόσο να γίνονται εκπτώσεις στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται ακόµη στη διεύρυνση όλων των
προσφεροµένων δυνατοτήτων για την εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών, αλλά και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα της ενδοδιαδικαστικής ή εξώδικης ηλεκτρονικής διακίνησης των δικογράφων
και επικοινωνίας των παραγόντων της διοίκησης. Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, λοιπόν, θεσπίζεται ένα απαραίτητο βασικό
νοµοθετικό θεµέλιο που εισάγει πλέον την ηλεκτρονική υποβολή
δικογράφων, την ηλεκτρονική άσκηση ενδίκων µέσων, όπως και
την ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση δικογράφων στο πεδίο
της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.
Πιο συγκεκριµένα και µε σκοπό τον εξορθολογισµό της διαδικασίας της απονοµής της πολιτικής δίκης, θα αναφερθώ επίσης
στη ρύθµιση εκείνη που εισάγεται και αναµορφώνει την κατά
τόπο αρµοδιότητα επί αξιώσεων από αδικοπραξία και διατροφή.
Πρόκειται για µία ρύθµιση η οποία πράγµατι επιβαλλόταν και από
τη λογική και από το δίκαιο. Γίνεται πλέον πρόβλεψη, ώστε όλες
οι διαφορές από αδικοπραξία να µπορούν να εισαχθούν και στο
δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός κατά
αντιστοιχία των ρυθµίσεων που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 44/2001.
Σηµαντική, επίσης, προς το σκοπό του εξορθολογισµού των
διαδικασιών κρίνεται και η ρύθµιση εκείνη η οποία καθιερώνει
πλέον ως εξαιρετέα και µη εργάσιµη ηµέρα το Σάββατο, ηµέρα
κατά την οποία δεν µπορούν να γίνονται πλέον επιδόσεις. Για
προφανείς επιπλέον λόγους που αφορούν την προστασία των
ανηλίκων µε το άρθρο 12 του παρόντος σχεδίου νόµου ορίζεται
πλέον ότι το επιδιδόµενο έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται σε
ενήλικο και ουδέποτε σε ανήλικο, όταν ο παραλήπτης απουσιάζει
από την κατοικία του.
Στην κατεύθυνση, επίσης, του εξορθολογισµού της πολιτικής
δίκης κινείται ενδεικτικά και το άρθρο 45 του σχεδίου, το οποίο
προσθέτει νέο λόγο αναψηλάφησης, αν στην έκδοση της προσβαλλοµένης αποφάσεως συνέπραξε ο δικαστής ο οποίος καταδικάστηκε στη συνέχεια για δωροληψία ή για παράβαση
καθήκοντος. Παράλληλα, καταργείται και η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφ’ όσον η αναγνώριση τέτοιου δικαιώµατος στον Εισαγγελέα και όχι στους διαδίκους απαξιώνει βασικές συνιστώσες της αστικής δίκης, καταστρατηγεί τις
θεµελιώδεις αρχές της διαθέσεως και της ισότητας και εξυπηρετεί προφανείς σκοπιµότητες.
Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της εναλλακτικής και της διαδικαστικής διαφάνειας, καθώς και για την προστασία των συναλλαγών επί των ακινήτων και των δανειστών του οφειλέτη από τις
περαιτέρω µεταβιβάσεις, θεσπίζεται η εγγραφή στα βιβλία διεκ-
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δικήσεων και των αγωγών διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής.
Ακόµη, το νοµοσχέδιο προβλέπει ρύθµιση η οποία κλείνει ένα
παράθυρο που υπήρχε προηγουµένως κατά τη διαδικασία των
πλειστηριασµών και επέτρεπε, κατά κάποιο τρόπο, αθέµιτες συναλλαγές. Έτσι λοιπόν, προβλέπεται ρητά πλέον ότι µετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές θα
υποβάλλονται αµέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού,
ο οποίος µετά την ολοκλήρωσή τους θα προβαίνει και στην κατακύρωση.
Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι στην κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος ως τρίτου, το κατασχετήριο έγγραφο θα
πρέπει να επιδίδεται όχι µόνο στην έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος, αλλά και σε οποιοδήποτε υποκατάστηµά του.
Από την άλλη πλευρά και αναφορικά µε τις ρυθµίσεις εκείνες
που στοχεύουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής της
πολιτικής δίκης, θα αναφερθώ, ενδεικτικά, σε εκείνη τη ρύθµιση
που προβλέπει την επανεισαγωγή τεκµηρίων ερηµοδικίας και
αποκαθιστούν εν γένει, τη φυσιογνωµία της ερήµην δίκης, όπως
ίσχυε πριν από το ν. 2915/2001.
Με την ίδια στόχευση, αυτή δηλαδή της εξοικονόµησης δικαστικού µόχθου, κινείται και η ρύθµιση εκείνη η οποία προβλέπει
την εκδίκαση της εφέσεως κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων στο µονοµελές πρωτοδικείο, αντί για το πολυµελές που
ισχύει µέχρι σήµερα, και της εφέσεως κατά των αποφάσεων των
µονοµελών πρωτοδικείων στο εφετείο που δικάζει όµως, αυτήν
τη φορά µε µονοµελή σύνθεση, αντί µε τριµελή που ισχύει µέχρι
σήµερα.
Ανάλογους σκοπούς επιδιώκει και η διάταξη που παραπέµπει
την εκδίκαση της αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των µονοµελών δικαστηρίων στον Άρειο Πάγο µε τριµελή σύνθεση, αντί
της πενταµελούς που ισχύει µέχρι σήµερα.
Παράλληλα, µε εισαγόµενη ρύθµιση καταργείται η θεσπισθείσα µε το ν. 2915/2001 πολυτελής διαδικασία του προελέγχου
των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, µιας διαδικασίας η οποία επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο
και εκτός των άλλων είχε περιπέσει σε πλήρη αχρησία.
Στο µετριασµό των καθυστερήσεων κατά την εκδίκαση υποθέσεων αποβλέπει και η ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία προτάσσεται και η συζήτηση των υποθέσεων, για τις οποίες δεν θα
διεξαχθεί εµµάρτυρη απόδειξη. Η επιτάχυνση της δίκης και η µείωση της δικαστικής ύλης είναι και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα
από την επάνοδο στο προ του ν. 3388/2005 νοµικό καθεστώς που
προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόµου και αφορά τη θεσπισθείσα από το νόµο αυτό υποχρέωση προς άσκηση κύριας αγωγής µέσα σε τριάντα µέρες από την έκδοση της αποφάσεως που
διατάσσει κάποιο ασφαλιστικό µέτρο. Αν εξαιρεθούν οι περιπτώσεις της συντηρητικής κατάσχεσης, της µεσεγγύησης και της
προσωρινής επιδίκασης της απαίτησης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο διάδικος δεν θα είναι υποχρεωµένος πλέον στην άσκηση
κύριας αγωγής, παρά µόνο αν διατάξει γι’ αυτό το σκοπό ειδικά
ο δικαστής. Το σύστηµα αυτό αποδείχθηκε ευέλικτο και είχε επιτύχει απόλυτα στην πράξη και γι’ αυτό το λόγο επαναφέρεται.
Τέλος, ενδεικτική των σκοπών του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου είναι και η ρύθµιση που αναµορφώνει το πλαίσιο για τη
συµβιβαστική επίλυση των διαφορών µε την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της απόπειρας εξώδικης επίλυσης του άρθρου
214 Α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, που απέτυχε στην
πράξη και παρέχουν τη δυνατότητα καταρτίσεως δικαστικού
συµβιβασµού, αµέσως µετά την κατάθεση της αγωγής και ανεξάρτητα από κάθε στάδιο και κάθε στάση της δίκης.
Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω ρυθµίσεις, σε συνδυασµό µε
την αύξηση της αρµοδιότητας των µονοµελών πρωτοδικείων και
των ειρηνοδικείων, κρίνεται ότι θα συµβάλουν αποφασιστικά
στην επιτάχυνση της παροχής έννοµης προστασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε εκτενέστερη και επί το ειδικότερο περιγραφή των ρυθµίσεων του παρόντος σχεδίου νόµου
θα προβώ κατά την επί των άρθρων συζήτηση.
Κλείνοντας, νοµίζω ότι γίνεται προφανές ότι όλα τα µέχρι σήµερα σχέδια νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποσκοπούν
στην ενίσχυση της διαφάνειας µε εργαλείο ένα πιο ανθρωποκε-
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ντρικό δικαιοπολιτικό σύστηµα που θα καταστήσει πραγµατικότητα µια ευνοµούµενη πολιτεία για όλους, ένα κράτος δικαίου
για όλους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, την οποία καλώ να ψηφίσετε. Βέβαια, δράττοµαι της ευκαιρίας να χαιρετίσω και το γεγονός ότι και από την
Αντιπολίτευση στο σύνολό της υπήρξαν και εποικοδοµητικές
προτάσεις, αλλά και ευρύτερα ένα κλίµα συναίνεσης και αποδοχής αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτρη Παπουτσή.
Παρακαλείται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής
Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πράγµατι, κύριοι συνάδελφοι,
η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε την
οποία εισάγεται το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, είναι επαινετέα.
Αναµφίβολα, είναι µια προσπάθεια που πρέπει όλοι να την ενισχύσουµε µε τον καλό µας λόγο και βέβαια, στο βαθµό που επιβάλλεται, να την ελέγξουµε, εάν εµφανίζει µικρές έστω
αναπηρίες, όσον αφορά τους στόχους που έχει υιοθετήσει και
όσον αφορά τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις που κάνει στο Κώδικα της Πολιτικής Δικονοµίας.
Πράγµατι, έχει αξία να πούµε ότι οι στόχοι που υπηρετεί αυτό
το νοµοσχέδιο είναι η απλούστευση της διαδικασίας στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης, καθώς επίσης, και η προσπάθεια για την ορθότερη και την ταχύτερη απονοµή της
δικαιοσύνης. Αυτή, λοιπόν, η νοµοθετική πρωτοβουλία, έτσι
όπως ακριβώς καταγράφεται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, παρουσιάζει πάρα πολλές αρετές, αλλά παρουσιάζει
και κάποια ελαττώµατα.
Η πρώτη, η µεγάλη και, θα έλεγα, από κάθε άποψη σωστή
αρετή που πρέπει οπωσδήποτε να τη θεωρήσουµε ότι αποτελεί
τη βασική επιλογή αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, είναι
το γεγονός ότι φέρνει αυτούσια τα προϊόντα της επιστηµονικής
εργασίας δύο νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών: Της πρώτης
που είχε συσταθεί υπό την προεδρία του Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
του κ. Κλαµαρή και η δεύτερη υπό τον πρώην Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου κ. Παπανικολάου. Και οι δύο αυτές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές ασχολήθηκαν µε την αναµόρφωση του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ώστε αυτός να έχει ένα σύγχρονο
βηµατισµό όσον αφορά την παρακολούθηση και των εξελίξεων
στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων για τη διαµόρφωση του δικαστικού πεδίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Εξ ετέρου θα έλεγα, ότι µέσω αυτής της προσπάθειας κατεβλήθη πολύ µεγάλη επιµέλεια, ώστε να υπάρχει η συνοχή και η
ενότητα που επιβεβαιώνει τη λειτουργία ενός Κώδικα, που µας
έχει παραδοθεί από το 1967-1968 ήδη και µέχρι σήµερα, παρά
τις προσπάθειες που έγιναν για κάποιες εµβαλωµατικές αναµορφώσεις, εν τούτοις εξακολουθεί ως νοµοθετικό κείµενο ο Κώδικας της Πολιτικής Δικονοµίας να διαθέτει και τη λειτουργικότητά
του και την αποτελεσµατικότητά του.
Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι αποτέλεσµα αυτής της επιτυχούς επιστηµονικής εργασίας των δύο
ειδικών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών είναι ότι έχουµε µπροστά µας ένα νοµοθετικό κείµενο, που έχει να εµφανίσει ό,τι πιο
καλό, ό,τι πιο εύστοχο, ό,τι πιο επιµεληµένο σχετικά µε τη διατύπωση των διατάξεων. Αυτό είναι κάτι, που προσωπικά επιµένω
να το σχολιάζω, γιατί είναι πλέον κοινό, όχι µόνο στους εξ ηµών
νοµικούς, αλλά και σε όλους όσους καταγίνονται µε την επεξεργασία και το σχολιασµό των νοµοθετικών κειµένων, ότι από τη
στιγµή που ένα νοµοσχέδιο γίνεται νόµος του κράτους απευθύνεται στην κοινωνία και αποτελεί ένα ρυθµό των βιοτικών σχέσεων, που θα πρέπει να έχει τις αρετές της ευστοχίας, της
σαφήνειας και της απλότητας, ώστε τα δικαστήρια που θα κληθούν να τον εφαρµόσουν, να είναι σε θέση, πράγµατι, να αποδίδουν και το πνεύµα του νοµοθέτη αλλά, κυρίως, να ικανοποιούν
το σκοπό για τον οποίο κατέστη αναγκαία µια τέτοια ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Είναι δε, δεδοµένο και µας έρχεται από την Αµερική, από τη
σχολή που λέγεται «Δίκαιο και Λογοτεχνία», ότι ένα νοµοθετικό
κείµενο παρουσιάζει και πρέπει να παρουσιάζει µία «ιδιοϋφία».
Δηλαδή ένα νοµοθετικό κείµενο δεν µπορεί να αποτελεί ένα τυχαίο προϊόν του πεζού λόγου, αλλά θα πρέπει να είναι το προϊόν
µιας επιµεληµένης, θα έλεγα, πρόθεσης για λογοτεχνική παραγωγή, ώστε να υπάρχει η ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας και η
ευστοχία στον προσδιορισµό της ονοµασίας των πραγµάτων και
των σχέσεων που ρυθµίζονται. Και από αυτήν την άποψη είναι
πράγµατι πολύ συγκεκριµένη και σαφής η επιτυχία µε την οποία
και το Υπουργείο αλλά και οι δύο επιτροπές, µπορούν να πιστώνονται.
Βεβαίως, µια τρίτη αρετή είναι η ανταπόκριση του σύγχρονου
νοµοθέτη στην υποχρέωση που έχει να κάνει απολογισµό των νοµοθετικών προσπαθειών που έγιναν προς µια ορισµένη κατεύθυνση, όπως είναι η λεγόµενη επιτάχυνση της απονοµής της
πολιτικής δικαιοσύνης. Και απεδείχθησαν ότι δεν πέτυχαν τους
στόχους που είχαν θέσει. Μια τέτοια κακή πορεία είχε η εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 214Α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, που την είχε εισάγει ο ν.2915/2001. Ένας νόµος που
φιλοδόξησε τότε, την εποχή εκείνη, να αποτελέσει ένα βασικό
επιταχυντή στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης. Όµως δεν
το πέτυχε.
Με τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία το Υπουργείο έρχεται και ζητάει την κατάργηση αυτών των συγκεκριµένων διατάξεων που απέτυχαν στην πράξη.
Πολύ ορθά έχετε επισηµάνει και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι
αυτή η συγκεκριµένη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 214Α’
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µε την οποία είχε επιβληθεί
ως υποχρέωση διαδικαστική η απόπειρα της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στις αγωγές που απευθύνονταν στο πολυµελές πρωτοδικείο, απέτυχε. Ήδη πολύ ορθά µε το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο επαναφέρετε τα πράγµατα στον πριν από το καθεστώς του ν.2915/2001 χρόνο. Δηλαδή καθιστάτε αυτή τη συγκεκριµένη προσπάθεια, όχι πια υποχρεωτική, αλλά την ενισχύετε
µε την ευχή που πρέπει να απευθύνεται και προς το δικαστή
αλλά και προς τους πληρεξουσίους δικηγόρους για να µπορούν
να κάνουν αξιοποίηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τη συνοµολόγηση δικαστικού
συµβιβασµού σε οποιαδήποτε στάση της πολιτικής δίκης.
Ένα από τα πολύ σηµαντικά στοιχεία τα οποία φέρνει αυτή η
νοµοθετική πρωτοβουλία είναι ότι καταργεί την υποχρεωτικότητα
της άσκησης της κυρίας αγωγής στις υποθέσεις των ασφαλιστικών µέτρων, όπως την είχε επιβάλει ο ν.3388/2005. Απεδείχθη
στην πράξη ότι όχι µόνο δεν έφερε κάτι καινούργιο, δεν έφερε
κάτι ουσιαστικό, δεν έφερε κάτι που πράγµατι να ενισχύει την
αποτελεσµατικότητα στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης,
αλλά περιέπλεξε τις διαδικασίες και φόρτωσε τα πινάκια µε υποθέσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να µην έχουν ποτέ εισαχθεί.
Πολύ ορθή είναι η διάταξη την οποία φέρνετε µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, όπου πλέον υποχρεωτική είναι η άσκηση της
αγωγής µόνο στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών µέτρων που
αφορούν συντηρητική κατάσχεση, δικαστική µεσεγγύηση ή προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων ή στις περιπτώσεις όπου ο δικαστής κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί η κυρία αγωγή µετά από την
έκδοση της απόφασης που ρυθµίζει προσωρινά τις συγκεκριµένες έννοµες σχέσεις των διαδίκων. Είναι πράγµατι από αυτή την
άποψη επαινετέα η πρωτοβουλία που παίρνετε, γιατί όπως είπα,
απαλλάσσει τα δικαστήρια από µια σειρά υποθέσεις που δεν
ήταν αναγκαίες να επιβαρύνουν τη δικαιοσύνη.
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε -και το είπαµε
και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου στη φάση της επιτροπής- ότι κάνετε τρεις καινοτοµίες, οι οποίες όχι µόνο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από το
νοµικό κόσµο της χώρας, αλλά και εµείς θεωρούµε ότι µάλλον
δεν θα επιτύχουν το στόχο για τον οποίο τις εισάγετε νοµίζοντας
ότι µπορεί να αποτελέσουν συντελεστές βελτίωσης της ποιότητας της πολιτικής δικαιοσύνης.
Η πρώτη είναι η περίπτωση του άρθρου 4, όπου εισάγετε την
εκδίκαση των εφέσεων κατά αποφάσεων των µονοµελών πρωτο-
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δικείων από εφετεία µε µονοµελή σύνθεση. Αυτή η καινοτοµία
δεν βρίσκει διαφωνούντες µόνο τους δικαστές και τους δικηγόρους, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί µια ρήξη η οποία δεν συµβιβάζεται µε τη νοµική δικαστική παράδοση του τόπου µας, όπου έχει
επικρατήσει η αρχή της συλλογικότητας στην κατ’ έφεση δίκη,
δηλαδή η αρχή που επιβάλλει σε περισσότερους του ενός δικαστές να συµµετέχουν στο δικαστικό σχηµατισµό, που εξετάζει
σοβαρές υποθέσεις είτε στον πρώτο βαθµό είτε στον δεύτερο
βαθµό είτε και στον αναιρετικό έλεγχο. Εξ αυτής της ιδιότητας
που διασφαλίζεται µε τη συλλογικότητα, υπάρχει µια εγγύτερη
προς την ορθότητα απόδοση του δικαίου από τα πολιτικά δικαστήρια.
Για µας είναι δεδοµένο και όλοι το έχουµε ζήσει, ότι η συλλογικότητα τόσο στα εφετεία όσο και στα πολυµελή πρωτοδικεία
είναι µία από τις εγγυήσεις ότι θα εκδοθούν ορθές δικαστικές
αποφάσεις. Με αυτήν την αρχή έρχεται σε ρήξη η συγκεκριµένη
ρύθµιση.
Εµείς είπαµε και κατά την επεξεργασία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου στην επιτροπή -το επαναλαµβάνουµε και σήµερα- πως
είµαστε επιφυλακτικοί και δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
αυτή η διάταξη αποτελεί µια επιτυχή ρύθµιση.
Επίσης, για µας ένα δεύτερο ζήτηµα που πρέπει να το αναδείξουµε –και ήδη το έχουµε σχολιάσει- είναι η διάταξη του άρθρου
22 παράγραφος 5, όπου για πρώτη φορά επιβάλλεται ως υπηρεσιακό καθήκον του δικαστή να καθοδηγεί τους διαδίκους προκειµένου να θεραπευτεί η αοριστία πραγµατικών ισχυρισµών,
που έχουν διατυπωθεί ατελώς ή αορίστως. Είναι ένα ζήτηµα, που
έχει να κάνει µε το ότι ουσιαστικά ανατρέπονται οι ισορροπίες
στις σχέσεις των διαδίκων γιατί αιφνιδιάζεται ο εναγόµενος όταν
την ύστατη στιγµή -και µάλιστα, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
των προφορικών ισχυρισµών που δικάζεται αυτή η υπόθεση- ο
δικαστής καθοδηγεί τον ενάγοντα. Ήδη δηµιουργείται ζήτηµα
αιφνιδιασµού αλλά και αντίκρουσης του διατυπωθέντος, κατά
τρόπο ορισµένο ή συµπληρούµενο, ισχυρισµού ώστε ο εναγόµενος να βρίσκεται σε µία θέση, η οποία είναι θέση δυσχερής. Εκεί
υπάρχει ανατροπή της ίσης µεταχείρισης των διαδίκων.
Εκ του λόγου αυτού θεωρούµε ότι δεν θα έχει επιτυχή εξέλιξη
η εφαρµογή αυτής της διάταξης, όταν µάλιστα αυτή η δυνατότητα και η υποχρέωση του δικαστή να επεµβαίνει σε αυτό το στάδιο της δίκης όσον αφορά την τελική διαµόρφωση των
πραγµατικών ισχυρισµών του ενάγοντα, είναι και µέγεθος το
οποίο εξαρτάται από την ικανότητα του δικαστή, κατά τρόπο δηλαδή που άλλοι δικαστές να θεραπεύουν µε την ικανότητά τους
περισσότερες αοριστίες ή ελλείψεις, τις οποίες ένας άλλος δικαστής, εάν ευρίσκετο σε αυτή τη θέση λόγω της µειωµένης ικανότητας που έχει, δεν θα µπορούσε να τις διασώσει. Εδώ
πράγµατι υπάρχει ένα ζήτηµα ισότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ένα τρίτο –εάν µου επιτρέπετε, για να ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε- είναι το θέµα του άρθρου 70, µε το οποίο ύστερα από
εκατό χρόνια αδιασάλευτης εφαρµογής της υποχρέωσης για
εφαρµογή του τέλους δικαστικού ενσήµου στις καταψηφιστικές
αγωγές έρχεστε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο να επιβάλετε την
πληρωµή τέλους δικαστικού ενσήµου και στις αναγνωριστικές
αγωγές.
Εδώ πράγµατι υπάρχει πρόβληµα, διότι, πέραν από την οµοιόµορφη και επί µία εκατονταετία εφαρµογή της συγκεκριµένης
διάταξης, δηµιουργείται και ένα θέµα το οποίο ενδεχοµένως –το
λέει η Έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής- να
έχει και κάποιες επιπτώσεις στη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Γιατί πράγµατι επηρεάζεται κατά
δυσµενή τρόπο το θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα για παροχή δικαστικής προστασίας. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να είµαστε πολύ πιο προσεκτικοί όσον αφορά το ζήτηµα
αυτό.
Τέλος, επιµένω και θα επιµένω, κύριε Υπουργέ, ότι αποσύρατε
µεν τη διάταξη του άρθρου 72, που αφορούσε την επιβολή πρόσθετου τέλους στις συναλλαγές που γίνονται στα εµπράγµατα
δικαιώµατα και δηµοσιεύονται στα υποθηκοφυλακεία –η συγκεκριµένη ρύθµιση αφορά τα άµισθα υποθηκοφυλακεία- πλην όµως
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µαζί µε αυτήν τη διάταξη αποσύρατε και τη διάταξη της παραγράφου 3, µε την οποία για πρώτη φορά –και είναι προς τιµήν
εκείνου που έχει συντάξει τη συγκεκριµένη διάταξη- η πολιτεία
έρχεται να αναγνωρίσει ότι οι εργαζόµενοι στα άµισθα υποθηκοφυλακεία είναι εργαζόµενοι των οποίων ο µόχθος απευθύνεται
και αφορά στη λειτουργία ενός δηµόσιου καθήκοντος. Είναι µόχθος, ο οποίος µε τον ίδιο τρόπο που προσφέρεται η εργασία
στα έµµισθα υποθηκοφυλακεία, θα πρέπει να τύχει και της στήριξης και της υποστήριξης του κράτους, γιατί αυτοί οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης απειλούνται µε
µέτρα τα οποία οδηγούν πολλές φορές και στην απόλυσή τους.
Θα πρέπει εδώ σε αυτές τις κρίσιµες ώρες το κράτος να αναλάβει έναν ρυθµιστικό και εποπτικό ρόλο και θα πρέπει –έστω
στις µεταβατικές διατάξεις- να περιλάβετε µια παράγραφο, µε
την οποία, µέχρις ότου ρυθµίσετε, όπως υποσχεθήκατε, τελειωτικά το θέµα των αµίσθων υποθηκοφυλακείων, να µην µπορεί
χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου να µεταβληθούν οι εργασιακές σχέσεις στο χώρο των αµίσθων υποθηκοφυλακείων. Είναι κάτι που άκουσα να το θέλουν
και πολλοί από τους άµισθους υποθηκοφύλακες και είναι προς
τιµή τους.
Θεωρώ ότι µέχρι να τελειώσει αυτή η συγκεκριµένη συζήτηση
θα πρέπει προς ένδειξη της γνωστής ευαισθησίας –ειδικά υµών,
κύριε Υφυπουργέ- για τα θέµατα των εργασιακών σχέσεων να το
λύσουµε αυτό το θέµα, γιατί µάλιστα αυτή η πρωτοβουλία έχει
και την υποστήριξη πολλών συναδέλφων από τη Συµπολίτευση.
Συζήτησα µάλιστα πριν από λίγο µε τον κ. Μίχο. Αυτό νοµίζω ότι
εδώ µπορούµε να το λύσουµε και πράγµατι θα είναι ωφέλιµο για
την κοινωνία να µπορέσουµε να το λύσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
Το λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που προωθείται µια νοµοθετική παρέµβαση ευρείας
κλίµακας στις διαδικασίες της πολιτικής δίκης, για να δώσει –
υποτίθεται- λύση στα χρόνια προβλήµατα κυρίως των καθυστερήσεων που υπάρχουν στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Αντίστοιχου χαρακτήρα ήταν και η παρέµβαση του 2001 µε το
ν. 2915, όπου και τότε είχαν τεθεί αντίστοιχοι φιλόδοξοι στόχοι
µε αυτούς που και σήµερα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα δέκα χρόνια µετά; Απίστευτες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων, ατέλειωτες ουρές
και ταλαιπωρία όσων έχουν ανάγκη να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σοβαρές ελλείψεις σε θέσεις δικαστών και δικαστικών
υπαλλήλων, δηλαδή καταστάσεις που επιβαρύνουν, κυρίως, τα
λαϊκά στρώµατα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν να
στηρίξουν ένα µακρόχρονο δικαστικό αγώνα.
Μάλιστα σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο και µε την αιτιολογική του έκθεση, αναγκάζεστε να παραδεχθείτε την αποτυχία
ορισµένων σηµείων της προηγούµενης µεταρρύθµισης του 2001,
χωρίς ωστόσο να µιλάτε για τις πραγµατικές αιτίες αυτής της
αποτυχίας και κυρίως τον τρόπο αντιµετώπισής τους.
Στην επιτροπή µάλιστα ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε
αυτό το ζήτηµα, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγµή µια
συνολική αποτίµηση των µεταρρυθµίσεων που έχουν προηγηθεί.
Προς το παρόν πάντως, έχουµε µία ακόµη µεταρρύθµιση ευρείας κλίµακας, µε σοβαρές αρνητικές, κατά τη γνώµη µας, µεταβολές και µεταρρυθµίσεις, χωρίς να γίνεται καµµία απολύτως
αναφορά στις αιτίες ή προσεγγίσεις για τις αιτίες αποτυχίας των
προηγούµενων µεταρρυθµίσεων.
Όπως επίσης, µε τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα υιοθετούνται
κατά καιρούς αντιφατικές ρυθµίσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση
είναι οι παλινωδίες στο ζήτηµα της ερηµοδικίας. Το 2001 καταργήσατε τις δυσµενείς συνέπειες της ερηµοδικίας µε το επιχείρηµα ότι κωλυσιεργούν τη διαδικασία της πολιτικής δίκης και
θεσπίσατε το σύστηµα της µονοµερούς συζήτησης, ενώ σήµερα
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επαναφέρετε µε το ίδιο ακριβώς επιχείρηµα το σύστηµα των δυσµενών συνεπειών, διότι απέτυχε το σύστηµα της µονοµερούς
συζήτησης.
Κατά τη γνώµη µας, αυτές οι παλινωδίες, αυτές οι αντιφάσεις
είναι χαρακτηριστικές για τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η
Κυβέρνηση –και η σηµερινή, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- στα ζητήµατα της απονοµής δικαιοσύνης. Υπάρχει, κατά
τη γνώµη µας, ένας κοινός παρανοµαστής σε όλες τις προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις που έχουν γίνει.
Ποιος είναι αυτός; Πρώτον, αντιµετωπίζετε το ζήτηµα της επιτάχυνσης στην απονοµή της δικαιοσύνης ως ζήτηµα τεχνικό,
ενώ, κατά τη γνώµη µας, είναι ζήτηµα βαθιά πολιτικό.
Προτείνονται κατά καιρούς µέτρα τεχνητής αποσυµφόρησης
των δικαστηρίων, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν το βασικό πρόβληµα –όχι το µοναδικό, αλλά το πιο βασικό πρόβληµα- που έχει
να κάνει µε την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστών, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας σταθερούς και πλήρους απασχόλησης για τους δικαστικούς υπαλλήλους, µε
µισθούς που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους και όχι
συµβασιούχους ή ασκούµενους δικηγόρους, όπως το µέτρο που
επεκτείνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Χωρίς αυτά, χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, κατά τη γνώµη
µας δεν µπορούν να λυθούν τα σοβαρότατα προβλήµατα καθυστέρησης στην απονοµή της δικαιοσύνης, όσες µεταρρυθµίσεις
και αν γίνουν.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προτείνονται µια σειρά από
αλλαγές προς την κατεύθυνση τάχα της βελτίωσης και επιτάχυνσης, ενώ ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι το επόµενο διάστηµα σε
συνθήκες µνηµονίου, σε συνθήκες µεσοπρόθεσµου και γενικευµένης λιτότητας, θα παγώσουν ή θα είναι µειωµένες οι προσλήψεις δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων στο όνοµα της
εξοικονόµησης δαπανών.
Ήδη µε το άρθρο 66 του νοµοσχεδίου, η ρύθµιση για προσλήψεις δικαστών µέχρι το 2013 παραµένει ως έχει, ενώ την τελευταία περίοδο προωθούνται ακόµη πιο συγκεκριµένες µορφές
ελαστικών σχέσεων εργασίας και στο χώρο της δικαιοσύνης.
Δεύτερον, παίρνονται µέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα, που αυξάνουν το κόστος στην απονοµή της δικαιοσύνης και κάνουν δυσπρόσιτη, εάν όχι τελείως απρόσιτη, τη δικαιοσύνη για τα λαϊκά
στρώµατα. Τα προηγούµενα χρόνια υπήρξε υπέρογκη αύξηση
σε ένσηµα, παράβολα κ.λπ., ενώ σήµερα γίνεται ένα ακόµη βήµα
µε το χαράτσι που επιβάλλεται στην αναγνωριστική αγωγή.
Τρίτον, οι όποιες θεσµικές τροποποιήσεις κατά καιρούς γίνονται, κινούνται στην κατεύθυνση της εµβάθυνσης του ταξικού και
αντιδραστικού χαρακτήρα της δικαιοσύνης. Άλλωστε, σήµερα η
επιβάρυνση των δικαστηρίων σχετίζεται και µε την κατασταλτική
λειτουργία της δικαιοσύνης.
Ενδεικτικά, αναφέρουµε την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών εργατικών αγώνων, την κατασταλτική και όχι προληπτική
αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών, την άρνηση νοµιµοποίησης των µεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα
µας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, εµείς θεωρούµε ότι και η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση που επιχειρείται µε
το παρόν νοµοσχέδιο θα έχει την τύχη όλων των προηγούµενων
µεταρρυθµίσεων.
Πιο συγκεκριµένα, στο παρόν νοµοσχέδιο θεωρούµε ότι υπάρχουν ρυθµίσεις που θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα απ’ αυτά που καλούνται να λύσουν. Υπάρχουν ρυθµίσεις µε
τις οποίες ναι µεν κάποιος δεν µπορεί να διαφωνήσει, όπως είναι
οι ρυθµίσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, όµως
είναι ρυθµίσεις δευτερεύουσας σηµασίας και η αποτελεσµατικότητά τους θα είναι περιορισµένη.
Και το κυριότερο: υπάρχουν ρυθµίσεις και µεταβολές οι
οποίες, όχι µόνο δεν βελτιώνουν την ποιότητα της δικαιοσύνης,
αλλά κινούνται και σε αντιδραστική κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελούν οι ρυθµίσεις για την ίδρυση των µονοµελών εφετείων και η εκδίκαση των υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό
από µονοµελή δικαιοδοτικά όργανα. Πρόκειται για µια πολύ επικίνδυνη ρύθµιση, που εισάγει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι πολλά τα θέµατα που ρυθ-
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µίζει το παρόν νοµοσχέδιο. Θα σταθούµε στην τοποθέτησή µας
επί της αρχής σε αυτά που θεωρούµε πιο σηµαντικά και κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν τη στάση µας και την τοποθέτησή µας
όσον αφορά στο νοµοσχέδιο.
Η βασικότερη, ουσιαστική και πιο επικίνδυνη αλλαγή είναι αυτή
που µόλις αναφέραµε. Δηλαδή, η ίδρυση των µονοµελών εφετείων και η διαµόρφωση της σύνθεσης στο δεύτερο βαθµό από
µονοµελή όργανα. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται η εκδίκαση των
εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείου να γίνεται από το µονοµελές πρωτοδικείο -άρθρο 3 του νοµοσχεδίου- και η εκδίκαση
των εφέσεων κατά αποφάσεων του µονοµελούς πρωτοδικείου
να γίνεται από µονοµελές εφετείο, άρθρο 4 του νοµοσχεδίου.
Πρώτα και κύρια, θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι
σε ευθεία αντιπαράθεση µ’ αυτά που εσείς οι ίδιοι επικαλείστε
στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου στην οποία αναφέρετε
ότι τα προβλήµατα της δικαιοσύνης δεν έχουν κατά κανόνα θεσµικό, αλλά λειτουργικό υπόβαθρο. Η συγκεκριµένη όµως παρέµβαση είναι βαθιά θεσµική παρέµβαση.
Δεύτερον, εγκαταλείπονται αρχές µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, οι οποίες εξασφαλίζουν µια ελάχιστη προστασία και ελάχιστες εγγυήσεις για όσους καταφεύγουν στη δικαιοσύνη. Η
εκδίκαση εφέσεων από µονοµελείς συνθέσεις ουσιαστικά σηµαίνει την οριστική και τελεσίδικη κρίση της υπόθεσης από δύο µόνο
δικαστές.
Τρίτον, η καθιέρωση µονοµελών οργάνων είναι επικίνδυνη,
γιατί καθιστά τη δικαιοσύνη πιο ευάλωτη σε κάθε είδους πιέσεις,
διευκολύνει τη διαµόρφωση όρων για ακόµα µεγαλύτερη διαπλοκή της δικαιοσύνης µε τους υπόλοιπους µηχανισµούς είτε
τους κρατικούς είτε τους µηχανισµούς των επιχειρηµατικών συµφερόντων. Είναι ευνόητο ότι πιο εύκολα µπορεί να ασκηθεί πίεση
και έλεγχος σε έναν, παρά σε τρεις δικαστές.
Το επιχείρηµα που χρησιµοποιεί η Κυβέρνηση για να προχωρήσει στη συγκεκριµένη ρύθµιση, κατά την γνώµη µας, είναι προσχηµατικό. Τι λέει η Κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση για τη
συγκεκριµένη ρύθµιση; Ότι δεν λαµβάνει χώρα επανεκδίκαση
της υπόθεσης. Η πρακτική που έχει καθιερωθεί στην πράξη είναι
ότι µόνο εισηγητής επεξεργάζεται την όποια υπόθεση, ενώ αν
προκύψουν σοβαρά νοµικά ζητήµατα ο δρόµος της αναίρεσης
είναι ανοιχτός. Πρακτικά, η Κυβέρνηση λέει το εξής: Αφού έτσι
έχει καθιερωθεί στην πράξη, το καθιερώνω και σε νοµοθετικό επίπεδο. Αντιλαµβανόµαστε όλοι που µπορεί να οδηγήσει η συγκεκριµένη λογική. Όποιες δυσλειτουργίες υπάρχουν στη
δικαιοσύνη, όποιες στρεβλώσεις υπάρχουν εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθούνται -και για αντικειµενικούς λόγους, αν θέλετε- λόγω του φόρτου εργασίας των δικαστών, έρχονται εκ των
υστέρων και νοµιµοποιούνται µε το επιχείρηµα ότι έτσι έχει επικρατήσει στην πρακτική. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι είναι επικίνδυνη όχι µόνο η συγκεκριµένη ρύθµιση της ίδρυσης των
µονοµελών εφετείων, αλλά και η λογική πάνω στην οποία στηρίζεται η συγκεκριµένη ρύθµιση.
Βεβαίως, δεν έχουµε καµµία αυταπάτη –και είναι γνωστό- ότι
µπορεί να υπάρξει µια φιλολαϊκή, ας το πούµε έτσι, δικαιοσύνη
στο πλαίσιο του σηµερινού συστήµατος. Ωστόσο, θεωρούµε οπισθοχώρηση την εγκατάλειψη αρχών και εγγυήσεων που εξασφάλιζαν µια, έστω ελάχιστη, προστασία για όσους αναγκάζονταν να
προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Και η εγγύηση της εφετειακής δικαιοσύνης δεν συνίσταται
µόνο στην ανάθεσή της σε εµπειρότερους και κατά τεκµήριο καλύτερους δικαστές. Έχει να κάνει και µε το συλλογικό της χαρακτήρα. Έχει δηλαδή, να κάνει και µε τον αριθµό των δικαστών
που εµπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουµε ότι οι αποφάσεις των εφετείων έχουν σηµασία που υπερβαίνει την κάθε συγκεκριµένη υπόθεση, καθώς συµβάλλουν σε
µεγάλο βαθµό και στη διαµόρφωση της νοµολογίας.
Δεύτερο ζήτηµα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο είναι η αύξηση
των ποσών αρµοδιότητας σε ειρηνοδικεία και µονοµελή πρωτοδικεία. Με βάση αυτές τις ρυθµίσεις ο ρόλος των µονοµελών
πρωτοδικείων ενισχύεται. Υπερφορτώνονται σε µεγάλο βαθµό
λόγω και της προτεινόµενης εκδίκασης των εφέσεων επί αποφάσεων ειρηνοδικείων.
Θεωρούµε ότι όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσµα να δηµι-
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ουργηθούν ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα στον προσδιορισµό
των υποθέσεων. Σήµερα σε πολλά και ιδίως σε µεγάλα δικαστήρια –Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αµαρουσίου, Χαλανδρίου, Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών- οι υποθέσεις προσδιορίζονται για τα έτη
2013, 2014 ακόµα και 2015. Χωρίς ουσιαστικούς διορισµούς, το
πρόβληµα θα οξυνθεί, καθώς µε την προτεινόµενη ρύθµιση θα
δηµιουργηθεί ακόµα µεγαλύτερος φόρτος υποθέσεων. Επί της
ουσίας, η Κυβέρνηση προσπαθεί να αποσυµφορήσει ορισµένα
δικαστήρια επιβαρύνοντας κάποια άλλα.
Τρίτο ζήτηµα: Η λεγόµενη καθιέρωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Κατά τη γνώµη µας, δεν µπορεί να διαχειρίζεται ως πανάκεια για την επίλυση όλων των προβληµάτων που υπάρχουν
σχετικά µε την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Δεν είµαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
που πραγµατικά µπορούν να δώσουν µια λύση και να βελτιώσουν
µια σειρά διαδικασίες, ωστόσο εκφράζουµε τους προβληµατισµούς µας και τις επιφυλάξεις µας σε σχέση µε µια σειρά ζητηµάτων που αφορούν και τις εγγυήσεις των προσωπικών
δεδοµένων, καθώς και εγγυήσεις που έχουν να κάνουν µε την
ίδια την κατάθεση των δικογράφων.
Παραδείγµατος χάριν, το ηλεκτρονικό αρχείο δικογράφων
είναι ακόµα µια σύγχρονη βάση προσωπικών δεδοµένων.
Δεύτερον, στην ηλεκτρονική επίδοση τίθενται ερωτηµατικά για
την εξασφάλιση παραλαβής από τον πραγµατικό αποδέκτη. Απασχολούν επίσης, οι συνέπειες που θα έχει στο επάγγελµα των δικαστικών επιµελητών η συγκεκριµένη ρύθµιση. Παραδείγµατος
χάριν, στη διαβούλευση τέθηκε το θέµα να επιτρέπεται µόνο
στους δικαστικούς επιµελητές µε την καθιέρωση ηλεκτρονικής
υπογραφής τους και να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη κατάθεση
της αµοιβής τους.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι δεν µπορεί να θεωρείται πανάκεια η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όσον
αφορά στην απονοµή της δικαιοσύνης ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις από συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου προκύπτουν και προβλήµατα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι
το άρθρο 28 που αφορά στην τηλεξέταση µαρτύρων.
Η εξέταση του µάρτυρα εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να έχει το
στοιχείο της ζωντανής σχέσης του δικαστή µε το µάρτυρα προκειµένου να διαµορφώνεται ολοκληρωµένη εικόνα. Η τηλεξέταση, δηλαδή, των µαρτύρων δηµιουργεί, θεωρούµε, σοβαρά
προβλήµατα.
Από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που προωθούνται µε το νοµοσχέδιο είναι η επαναφορά των επαχθών συνεπειών της ερηµοδικίας: τεκµήριο οµολογίας του εναγοµένου, απόρριψη της
αγωγής σε περίπτωση ερηµοδικίας του ενάγοντος. Υπενθυµίζουµε ότι µε το νόµο του 2001 καταργήθηκαν οι µέχρι τότε και
για πολλές δεκαετίες ισχύουσες δυσµενείς συνέπειες της ερηµοδικίας και προβλέφθηκε η µονοµερής συζήτηση της υπόθεσης. Παράλληλα τότε υπενθυµίζουµε ότι καταργήθηκε η
αναιτιολόγητη ανακοπή ερηµοδικίας µε αποτέλεσµα ο διάδικος
να χάνει τον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας και να υποχρεώνεται να
συζητήσει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την υπόθεσή του
ύστερα από άσκηση έφεσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τότε, το 2001, εµείς είχαµε εκφράσει συγκεκριµένες αντιρρήσεις στη Βουλή. Τώρα η Κυβέρνηση επικαλούµενη και πάλι την
αποφυγή καθυστέρησης επαναφέρει το προηγούµενο καθεστώς
των δυσµενών συνεπειών της ερηµοδικίας, χωρίς µάλιστα να
επαναφέρεται η αναιτιολόγητη ανακοπή ερηµοδικίας µε αποτέλεσµα ο διάδικος να έχει διπλή ζηµιά: και να υφίσταται τις επαχθείς συνέπειες της ερηµοδικίας και να χάνει τον πρώτο βαθµό.
Διαφωνούµε µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Νοµίζουµε ότι η ορθότερη λύση, κύριε Υπουργέ, για τέτοιου
είδους περιπτώσεις είναι η µαταίωση της συζήτησης και η δυνατότητα επαναφοράς της µε κλήση µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και ο τερµατισµός της
εκκρεµοδικίας.
Τέλος, έχουµε σοβαρές ενστάσεις σχετικά µε το άρθρο 56 που
αφορά τους πλειστηριασµούς και την ικανοποίηση των εργατι-
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κών απαιτήσεων.
Στο συγκεκριµένο άρθρο υπάρχουν ορισµένες θετικές ρυθµίσεις όσον αφορά στο συνυπολογισµό των καταγγελιών και τις
αποζηµιώσεις από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης.
Είµαστε, όµως, αντίθετοι σχετικά µε τα προνόµια που δίνετε
στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Είναι απαιτήσεις οι οποίες
στρέφονται κατά των εργοδοτών που εισφοροδιαφεύγουν. Το
αποτέλεσµα από αυτήν τη ρύθµιση θα είναι ένα µέρος των εργατικών απαιτήσεων να µειώνεται, προκειµένου να εξασφαλιστούν τα ασφαλιστικά ταµεία από την εισφοροδιαφυγή των
επιχειρηµατιών.
Μάλιστα, ενώ για τις εργατικές απαιτήσεις ισχύει η προϋπόθεση της γέννησής τους µέσα στη διετία, για τις απαιτήσεις των
ασφαλιστικών ταµείων δεν τίθεται ο οποιοσδήποτε χρονικός περιορισµός.
Η προτεινόµενη προσθήκη θεωρούµε ότι επιφέρει µείωση της
προστασίας στην προνοµιακή εξασφάλιση των εργατικών απαιτήσεων. Είναι µία ρύθµιση υποκριτική στο πλαίσιο της συνολικά
ακολουθούµενης αντιασφαλιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης,
σε συνδυασµό µε τις διαρκείς παρεµβάσεις υπέρ των µεγαλοοφειλετών, τη νόµιµη εισφοροδιαφυγή κ.ο.κ..
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι οι επισηµάνσεις µας
αυτές µας οδηγούν να τοποθετηθούµε αρνητικά επί της αρχής
του νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο αυτό θεωρούµε ότι όχι µόνο
δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά είναι απόλυτα συνεπές µε τη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, την πολιτική της λιτότητας, την
πολιτική των περικοπών, την πολιτική της µειώσεως προσωπικού
στο δηµόσιο τοµέα, της γενίκευσης των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων.
Γι’ αυτούς τους λόγους το καταψηφίζουµε επί της αρχής. Στην
αυριανή συζήτηση θα τοποθετηθούµε πιο αναλυτικά επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Γκιόκα, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Ορίστε, κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά το κοµµάτι της πολιτικής
δίκης, όπως βέβαια όλα τα κοµµάτια, δυστυχώς, της δίκης -και
της ποινικής και της διοικητικής- έχουν φτάσει στο επίπεδο της
αρνησιδικίας. Χαρακτηριστικά, στην Αθήνα, στο πολυµελές πρωτοδικείο, αυτήν τη στιγµή οι αγωγές προσδιορίζονται για το Φεβρουάριο του 2014, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος που
προσπαθεί να βρει το δίκιο του ξεκινάει µε µία αγωγή που θα εκδικαστεί το 2014 -µε αριθµούς πινακίων που δεν θα φτάσουν- θα
πάρει σίγουρα µία αναβολή και άρα, θα πάει το 2015. Για να βγει
η απόφαση στα πολυµελή πρωτοδικεία χρειάζονται γύρω στους
δέκα µε δώδεκα µήνες. Άρα θα έχει απόφαση, πρωτόδικη απόφαση στα τέλη του 2015, αρχές του 2016. Προφανώς αν είναι
θετική δεν θα είναι σε όλο της το κοµµάτι προσωρινώς εκτελεστή
και θα πρέπει να κάνει έφεση. Θα γίνει η έφεση. Η έφεση θα
προσδιοριστεί για το 2017. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτάνουµε
σε µία κατάσταση από πέντε έως επτά χρόνια, προκειµένου να
υπάρξει αµετάκλητη απόφαση.
Προφανώς αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί. Και
προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να
πάµε σε µερικά τολµηρά µέτρα, τα οποία εµείς τα είπαµε και
µέσα στην επιτροπή και τα πιστεύουµε. Μάλιστα, ακούσαµε και
τον Υπουργό όπου σε µεγάλο βαθµό θεώρησε ότι είναι µέσα
στον προβληµατισµό, ο οποίος υπάρχει. Αρχικά οι κατευθύνσεις
πρέπει να είναι µία αποδικαστηριοποίηση σειράς υποθέσεων που
κακώς βρίσκονται αυτήν τη στιγµή και επιβαρύνουν την πολιτική
δίκη.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Συναινετική υποθήκη. Η συναινετική υποθήκη αυτήν τη στιγµή
που το λεγόµενο «προκάτ» κτήριο το έχει κατακλύσει και υπάρχει
εκεί πέρα σωρεία υποθέσεων, θα µπορούσε να πάει στο συµβολαιογραφικό τύπο. Δηλαδή, να πήγαιναν σε ένα συµβολαιο-
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γράφο τα µέρη, παρουσία δικηγόρου, προκειµένου να διασφαλιστεί το κοµµάτι σε αυτούς που θα φοβόντουσαν –γιατί οι συναινετικές προσηµειώσεις αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνεια ή
άλλης φύσεως δάνεια από τις τράπεζες- ώστε να υπάρχει η διασφάλιση του αδυνάτου µέρους, να είχαν προκαθοριστεί και τα
έξοδα του συµβολαιογράφου στο ποσό της δικαστικής δαπάνης
που υπάρχει –άρα να µην επιβαρυνθεί πάλι το αδύναµο µέροςκαι να τελείωνε εκεί η διαδικασία.
Οι διαταγές πληρωµής όταν έχουν να κάνουν µε αξιόγραφο.
Πάλι, δηλαδή, ποια είναι η πρακτική; Έτοιµη πηγαίνει η απόφαση
στον ειρηνοδίκη προκειµένου να βγάλει τη διαταγή πληρωµής.
Έτοιµη είναι. Τη γράφει ο δικηγόρος. Απλώς επιβεβαιώνει τα τυπικά χαρακτηριστικά. Και πάλι δεν χάνεται κανένα δικαίωµα του
µέρους, διότι αν εκδοθεί διαταγή πληρωµής, αυτοµάτως έχει το
δικαίωµα της ανακοπής.
Τρίτη περίπτωση, τα συναινετικά διαζύγια. Επιβαρύνεται µία
ολόκληρη διαδικασία απλώς και µόνο για να δει αν υπάρχουν τα
τυπικά έγγραφα κι ένα ιδιωτικό συµφωνητικό, τουλάχιστον στην
πρώτη συζήτηση. Εκεί πιστεύουµε πραγµατικά ότι θα µπορούσε
να υπάρχει µία κατεύθυνση αποφόρτισης της πολιτικής δίκης,
ώστε να υπάρξει ενδυνάµωση των άλλων πινακίων που έχουν να
κάνουν µε το Ενοχικό, που έχουν να κάνουν µε το Εµπράγµατο,
που έχουν να κάνουν µε τις αδικοπραξίες, ώστε να µπορέσει να
«τρέξει» η δικαιοσύνη.
Εµείς είχαµε προτείνει –και ενηµερώθηκα από το συνεργάτη
σας, κύριε Υπουργέ, ότι δεν γίνεται δεκτό- να υπάρχει µία φόρµουλα προκειµένου στην κύρια αγωγή να πήγαιναν όλα τα παρεπόµενα δικόγραφα. Δηλαδή, τόσο το δικόγραφο της
προσεπίκλησης όσο και της πρόσθετης παρέµβασης να πήγαιναν στην κύρια αγωγή.
Για όσους από εσάς ενδεχοµένως που δεν είστε δικηγόροι,
υπάρχει το εξής πρακτικό πρόβληµα: Ορίζεται µία υπόθεση,
όπως είπαµε, το 2014 -λόγου χάριν, ένας πολίτης έχει µία διαφορά µε ένα νοσοκοµείο- και εµφανίζεται το νοσοκοµείο ένα
µήνα πριν τη συζήτηση της υπόθεσης, ενώ έχουν περάσει δύο,
δυόµισι, τρία χρόνια και κάνει προσεπίκληση, δηλαδή καλεί την
ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ο φορέας είναι ασφαλισµένος.
Η προσεπίκληση, δυστυχώς, δεν προσδιορίζεται την ηµέρα της
δικασίµου, αλλά µετά από δύο, τρία χρόνια και υποχρεωτικά η
υπόθεση αναβάλλεται για τότε. Και ακόµη κι αν έχει παρθεί µία
αναβολή, µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να τον καλέσει και να παρθεί δεύτερη. Είναι µία πρακτική αυτή, η οποία γίνεται.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να βρούµε µία φόρµουλα. Άκουσα τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Οικονόµου, ότι είχε εφαρµοστεί στο
παρελθόν αυτό και δεν είχε λειτουργήσει. Ωστόσο, πρέπει να
βρεθεί µία φόρµουλα. Ξεφεύγουν πάρα πολύ οι υποθέσεις µε
την προσεπίκληση. Μπορούµε να τη βρούµε ακόµα και µέσα σε
αυτό το διήµερο της συζήτησης για να ρυθµιστεί αυτό το θέµα.
Οι τοµές τις οποίες φιλοδοξεί να κάνει το παρόν νοµοσχέδιο κι έχει µία σειρά από µέτρα- έχουν να κάνουν κυρίως µε την αλλαγή της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των δικαστηρίων. Αυξάνεται,
δηλαδή, η αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου και του µονοµελούς
πρωτοδικείου. Αυτό είναι κάτι στο οποίο εµείς διαφωνούµε. Και
διαφωνούµε, πρώτον, διότι το ειρηνοδικείο έχει επιβαρυνθεί
πάρα πολύ. Του βάλαµε µία σειρά από διαδικασίες, τη ρύθµιση
των υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Και λέγαµε τότε στην κ. Κατσέλη, ότι παραλύουν τα ειρηνοδικεία και συνεπώς δεν πρέπει
να επιβαρυνθούν περαιτέρω.
Εκτός, όµως, από αυτό, το γεγονός ότι έχουµε βάλει στα µονοµελή πρωτοδικεία την εκδίκαση των εφέσεων των ειρηνοδικείων, δεν µπορούµε να τους επιβαρύνουµε µε το επιπλέον ποσό
των 40.000 ευρώ. Δηλαδή από τις 80.000, την αρµοδιότητα την
πηγαίνετε στις 120.000.
Είναι κάτι στο οποίο διαφωνούµε.
Αντιθέτως, εµείς στηρίζουµε τις µονοµελείς συνθέσεις. Και τις
στηρίζουµε στη διορθωτική κατεύθυνση που δώσατε, διότι το
πρόβληµα δεν υπήρχε τόσο στα µονοµελή εφετεία όπου κατά
τεκµήριο έχουµε έναν έµπειρο δικαστή που µπορεί να κρίνει την
απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου. Το πρόβληµα ήταν στο
µονοµελές πρωτοδικείο και κατά πόσο ο πρωτοδίκης θα µπορούσε να κρίνει έναν ενδεχοµένως εµπειρότερο ειρηνοδίκη. Το
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διορθώσατε. Είπατε ότι θα είναι ή πρόεδρος πρωτοδικών ή θα
είναι πρωτοδίκης µε εµπειρία πέντε ετών. Εµείς πιστεύουµε στις
µονοµελείς συνθέσεις.
Δεν είµαστε της άποψης, κύριοι συνάδελφοι, ότι όσο περισσότεροι δικαστές είναι τόσο καλύτερο, αυτό που ακούγεται δηλαδή, «βάλτε παραπάνω δικαστές για να λυθεί το πρόβληµα».
Αυτήν τη στιγµή αναλογικά υποθέσεων δικαστών, είµαστε καλύτερα απ’ ό,τι ήµασταν πριν είκοσι χρόνια. Αυτό δεν σηµαίνει,
όµως, ότι υπάρχει η ίδια παραγωγή.
Εµείς πιστεύουµε ότι ο δικαστής πρέπει να είναι καλός. Και
προτιµώ µία µονοµελή σύνθεση µ’ έναν κατά τεκµήριο καλό δικαστή, παρά πολυµελείς συνθέσεις. Μην κοροϊδευόµαστε. Τι γίνεται στην πράξη;
Λόγω φόρτου εργασίας, όχι λόγω κάποιας άλλης σκοπιµότητας, ο εισηγητής στις πολυµελείς συνθέσεις κάνει όλη τη δουλειά, διαβάζει την υπόθεση, κάνει την εισήγηση και την
παρουσιάζει στα άλλα µέλη του δικαστηρίου και γι’ αυτό το λόγο
δεν παρατηρούνται να υπάρχουν µειοψηφίες στις αστικές υποθέσεις. Αλλιώς θα υπήρχαν µειοψηφίες και στις αστικές υποθέσεις.
Επαναφέρει το τεκµήριο ερηµοδικίας το παρόν νοµοσχέδιο,
που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα µεγάλο θέµα αυτό,
το οποίο γίνεται µε την αναγνωριστική αγωγή, όπου µπαίνει τώρα
δικαστικό ένσηµο. Είναι ένα µέτρο, το οποίο εµείς θα το στηρίξουµε.
Εµείς γενικότερα, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να γίνει πιο ακριβή όχι στο επίπεδο να µην έχει
πρόσβαση ο άλλος, αλλά στο επίπεδο να οδηγούµαστε σε αποφάσεις, οι οποίες θα καταλογίζουν πραγµατικά δικαστικά έξοδα,
αύξηση των δικαστικών εξόδων, ώστε να αποτρέπεται ο άλλος
να ασκήσει ένα δικόγραφο όταν αυτό το δικόγραφο δεν ευσταθεί. Από την άλλη πλευρά, όµως, θα πρέπει να υπάρχει και ένας
εξορθολογισµός στα ποσά τα οποία ζητούνται.
Εδώ πέρα στην πράξη έχει καταργηθεί η καταψηφιστική
αγωγή. Όλες οι καταφηφιστικές αγωγές τρέπονται σε αναγνωριστικές αγωγές, αιτούνται κάποια ποσά τεράστια, ένα-δύο εκατοµµύρια ευρώ και βγάζει µια απόφαση ενδεχοµένως. Δηλαδή
έχουµε επιβαρύνει µια διαδικασία, έχουµε επιβαρύνει ένα πολυµελές δικαστήριο για µια υπόθεση που θα µπορούσε να ήταν στο
µονοµελές.
Το δικαστικό ένσηµο θα κάνει πιο προσεκτικό αυτόν που πάει
να κάνει την αγωγή από τη µια πλευρά, αλλά και από την άλλη
πλευρά θα εξορθολογήσει, αν θέλετε, και την πρακτική που
εφαρµόζουν και πολλοί συνάδελφοι, στο επάγγελµα δικηγόροι,
ευκόλως να παρασύρουν τον πολίτη στο να κάνει αγωγή, να βάζουν ποσά, τα οποία δεν ευσταθούν.
Δυστυχώς, σ’ αυτό το σηµείο τα δικαστήρια δεν έχουν κάνει
καλά τη δουλειά τους ως προς το κοµµάτι του καταλογισµού των
δικαστικών εξόδων. Θα µπορούσε να λυθεί και δεν θα χρειαζόταν
κανένα δικαστικό ένσηµο αν πραγµατικά τα ποσά που θα πλήρωνε ο ηττηµένος διάδικος αντιστοιχούσαν στην ταλαιπωρία που
έχει υποστεί τόσο το κοµµάτι της δικαιοσύνης στο επίπεδο των
δικαστών, όσο και το αντίδικο µέρος.
Άλλωστε, επειδή τίθεται ένα θέµα κατά πόσο υπάρχει ή όχι δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι ακόµα και µια αναγνωριστική απόφαση δεν
είναι εκτελεστή απόφαση. Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι στην απόφαση στην οποία θα βγει, πάλι το µέρος θα πρέπει να βγάλει διαταγή πληρωµής, δηλαδή να πληρώσει το δικαστικό ένσηµο για
να έχει έναν καταψηφιστικό τίτλο να µπορεί να εκτελέσει.
Κύριε Υπουργέ, όµως -και το γράφει το Νοµικό Συµβούλιοεδώ πέρα υπάρχουν δύο σηµεία που πρέπει να προσέξετε. Το
πρώτο σηµείο που είχε πει ο Υπουργός ότι θα γίνει δεκτό, είναι
το κοµµάτι ότι πρέπει να υπάρχει µεταβατική περίοδος. Μεταβατική περίοδος, δηλαδή, για τις υποθέσεις που έχουν κατατεθεί
και τρέχουν τώρα, διότι διαφορετικά θα υπάρξει ένας κλονισµός
ως προς αυτά τα δικόγραφα, θα πρέπει να γίνει µείωση ποσών.
Εάν θέλετε, ο εντολέας από το δικηγόρο έχει προετοιµαστεί ότι
στην υπόθεση του δικαστηρίου θα πληρώσει αυτό το ποσό και
τώρα θα κληθεί να πληρώσει ένα επιπλέον.
Συνεπώς, πρέπει να δοθεί µια µεταβατική διάταξη και πρέπει
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ρητώς να οριστεί ότι αν έχει καταβληθεί σε αναγνωριστική αγωγή
δικαστικό ένσηµο, µετά στη µετατροπή του αναγνωριστικού
αυτού αιτήµατος σε καταψηφιστικό, δεν θα πληρωθεί πάλι δικαστικό ένσηµο. Είναι δύο σηµεία που πρέπει να τα δείτε.
Διαφωνούµε πλήρως µε το κοµµάτι που δίνετε το ευεργέτηµα
πενίας σε αλλοδαπούς χωρίς τον όρο της αµοιβαιότητας που
ίσχυε ως τώρα. Πέραν του ότι εµείς πιστεύουµε στην αµοιβαιότητα σ’ όλα αυτά τα επίπεδα, φανταστείτε τι έχει να γίνει αυτήν
τη στιγµή στα ελληνικά δικαστήρια από τους χιλιάδες λαθροµετανάστες, οι οποίοι θα έχουν και το ευεργέτηµα πενίας. Δηλαδή,
επιβαρύνουν το δηµόσιο σε µια συνολική κατεύθυνση και υπάρχει και το ευεργέτηµα πενίας. Εµείς σε µια πολιτική, στην οποία
πιστεύουµε ότι η αντιµετώπιση του µεταναστευτικού έχει να
κάνει µε πολιτική αντικινήτρων, οποιοδήποτε κίνητρο δίνεται,
οποιοδήποτε ευεργέτηµα δίδεται, θα µας βρίσκει εµάς αντίθετους.
Σε γενικές γραµµές εµείς πιστεύουµε ότι είναι ένα καλό νοµοθέτηµα. Το ψηφίζουµε επί της αρχής. Κάναµε τις παρατηρήσεις,
κυρίως, στις διατάξεις, στις οποίες διαφωνούµε. Πιστεύουµε ότι
πρέπει να πάµε, κύριε Υπουργέ, σε διαφορετικά µέτρα. Χαίροµαι
γιατί στη συζήτηση στην επιτροπή και εσείς που έχετε έντονη δικηγορική πρακτική -και είναι σηµαντικό αυτό, κύριε Υπουργέ,
γιατί πρέπει σ’ αυτές τις θέσεις να βρίσκονται άτοµα που έχουν
την άµεση πρακτική, όπως την είχατε εσείς και ως δικηγόρος και
ως Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου- αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός µε νοµικές γνώσεις, δείξατε ότι είστε έτοιµοι να κάνετε κάποια από τα τολµηρά µέτρα της αποδικαστηριοποίησης. Πιστεύω
ότι αυτή θα είναι η λύση.
Θέλω να πω δύο κουβέντες στο χρόνο που µένει ακόµα, για
δύο τροπολογίες που έχουµε φέρει, οι οποίες θα συζητηθούν,
βέβαια, αύριο και έχουν να κάνουν µ’ ένα αίτηµα που έχει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, ότι οι αστυνοµικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν θα πρέπει να
επιβαρύνονται µε το παράβολο της µήνυσης και της πολιτικής
αγωγής. Τι λένε οι αστυνοµικοί; Αυτήν τη στιγµή υπάρχει παράβολο µήνυσης 100 ευρώ και παράσταση πολιτικής αγωγής 50
ευρώ. Κάνουν µια σύλληψη, κατά τη διάρκεια της σύλληψης µπορεί ο συλληφθείς να τους εξυβρίσει, να υπάρξει µια απώθηση
εναντίον τους, δηλαδή να υπάρξουν και κάποια αδικήµατα που
διώκονται κατ’ έγκληση. Και τι γίνεται ο αστυνοµικός; Φτάνει στο
αστυνοµικό τµήµα, τον πηγαίνουν για το αδίκηµα το οποίο υπάρχει και παράλληλα λέει: «Με εξύβρισε, αλλά δεν ζητώ την ποινική
του δίωξη, γιατί θα πρέπει να πληρώσω ποσό».
Το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη σάς έχει παραπέµψει –υπάρχει ερώτηση, την οποία
κάναµε µε τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη- το αίτηµα αυτό
και λέει ότι πρέπει να εξαιρεθούν. Είναι κάτι που µπορεί να γίνει.
Το δεύτερο είναι ένα αίτηµα πάλι των αστυνοµικών ότι δεν
µπορεί να µπαίνουν στη διαδικασία του αυτοφώρου. Έχουµε ειδικές διαδικασίες για χίλιες δύο περιπτώσεις. Ο αστυνοµικός που
µπαίνει στη διαδικασία του αυτοφώρου κινδυνεύει όταν συλλάβει
κάποιον να δεχτεί απευθείας µια µήνυση. Δεν λέει κανένας να
µην τιµωρηθεί εάν κάνει κάτι, αλλά να µην µπαίνει στη διαδικασία
του αυτοφώρου.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, γενικότερα πρέπει να παρακολουθούµε
την πρακτική εφαρµογή κάποιων διατάξεων, τις οποίες έχετε.
Φέρνω ένα παράδειγµα, που µου το έθεσαν πολλοί συνάδελφοι
που ασχολούνται µε το Ποινικό Δίκαιο. Το έχω δώσει και σε σηµείωµα κιόλας που µπορούµε κάτι να κάνουµε. Τι γίνεται τώρα;
Έχουµε βάλει τη διάταξη του 406 α’ του Ποινικού Κώδικα που
δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής στον υπαίτιο εάν πριν εξεταστεί από οποιαδήποτε αρχή έχει επιστρέψει το ποσό για µια
σειρά αδικηµάτων. Το αίτηµα το οποίο υπάρχει είναι το εξής:
Αυτήν τη στιγµή πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί άνθρωποι.
Έχουν κάνει εφέσεις και υπάγονται σ’ αυτήν τη διαδικασία του
406 α’. Δηλαδή το εφετείο το οποίο θα έρθει, θα διαγνώσει ότι
έχουν ικανοποιήσει το θύµα και άρα θα τους αθωώσει. Και έρχονται και λένε -και είναι εύλογο- ότι αυτήν τη στιγµή ή παραµένουν
στη φυλακή ή επιβαρύνουν τα πινάκια, γιατί οι εφέσεις έχουν
προσδιοριστεί στο πενταµελές εφετείο µετά από δύο-τρία χρόνια.
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Θα µπορούσε να υπάρχει µια µεταβατική ρύθµιση, ώστε αυτές
οι υποθέσεις ή να έρθουν κοντά, προκειµένου και να αποφορτιστεί στο κοµµάτι που ούτως ή άλλως θα διαγνωστεί η εξάλειψη
του αξιοποίνου και να αποφορτιστούν οι φυλακές, αλλά και να
αποφορτιστούν τα πινάκια που κάνουν τον υπολογισµό τους.
Σε κάθε περίπτωση θα µπορούσατε αυτήν τη διάταξη -σας το
έχω γραπτό- µε το 4977, δηλαδή µε το δικαστήριο των αναστολών να µπορούσε και αυτό να διαγνώσει εάν υπάρχει ικανοποίηση του παθόντος, ώστε να µπορέσει να τρέξει η διαδικασία.
Στην πολιτική δίκη, κύριε Υπουργέ, κάνετε µια προσπάθεια,
αλλά εµείς θα περιµένουµε να δούµε τις πραγµατικές τοµές που
θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αποφόρτιση των πολιτικών δικαστηρίων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Πλεύρη, ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινότυπο µεν,
αληθινό δε, ότι το δικαστικό σύστηµα στην Ελλάδα νοσεί. Η απονοµή της δικαιοσύνης δεν διέπεται ούτε από τη χρονική εγγύτητα
απόφανσης, ούτε από την αξιοπιστία αυτών των αποφάσεων,
ούτε από το πλαίσιο ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων
των δικαστικών λειτουργών που προϋποθέτει η ασφάλεια δικαίου
για τον πολίτη. Απεναντίας, τον τελευταίο χρόνο του οικονοµικού
πυρηνικού χειµώνα του µνηµονίου ο πολίτης αισθάνεται και είναι
δύο φορές απροστάτευτος.
Όλοι γνωρίζουµε ότι τον τελευταίο χρόνο χιλιάδες πολίτες
προσφεύγουν στα δικηγορικά γραφεία, σε γραφεία κυρίως εργατολόγων ή ειδικευµένων δικηγόρων σε θέµατα τραπεζικού δικαίου. Αυτό το κάνουν για να υπερασπιστούν την οικονοµική τους
επιβίωση, τις πενιχρές αποζηµιώσεις ή τη δυνατότητα απεµπλοκής τους από δυσβάσταχτα χρέη, τους επικείµενους πλειστηριασµούς, τα οδυνηρά λουκέτα στις επιχειρήσεις. Προσπαθούν να
περισώσουν ό,τι µπορούν, τις υποθηκευµένες κατοικίες, το εναποµείναν πλέον εισόδηµά τους, το πενιχρό, τα στοιχειώδη για το
µέλλον των παιδιών τους.
Ενώ η κατάσταση αυτή η οικονοµική, η κοινωνική και προσωπική δεν σηκώνει καµµία αναβολή και ο βρόγχος της κρίσης
πλήττει το οικονοµικό και εργασιακό παρόν και µέλλον της πλειονότητας των πολιτών, η πραγµατικότητα είναι ότι µία απλή δίκη
σε πρώτο βαθµό θα λάβει ηµεροµηνία εκδίκασης µετά από δεκαοκτώ ή είκοσι τέσσερις ή ακόµη και τριάντα µήνες. Δηλαδή,
στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πλέον πολύ αργά για
να υπάρξει η όποια έγκαιρη απόφαση της δικαιοσύνης.
Έτσι, λόγω αυτής της καθυστέρησης, που αγγίζει τα όρια της
αρνησιδικίας αυξάνεται στις συνειδήσεις των πολιτών το αίσθηµα
της αναξιοπιστίας των θεσµών και συγκεκριµένα της δικαστικής
εξουσίας. Όπως κατά καιρούς έχει επισηµανθεί και από τους φορείς των δικαστικών λειτουργών, η δικαιοσύνη µεταξύ άλλων στερείται προσωπικού, γραµµατειακής υποστήριξης, δικαστών και
εισαγγελέων και γενικά υποδοµών. Στερείται και εκείνων των δικονοµικών εργαλείων που θα διευκολύνουν, θα επιταχύνουν, θα
υποβοηθήσουν και θα υποστηρίξουν το έργο όλων των παραγόντων της δίκης.
Κύριε Υπουργέ, είναι η τρίτη φορά µέσα σε µία δεκαετία που
κάποια κυβέρνηση κρίνει δυσλειτουργική την απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης στη χώρα. Έχουν προηγηθεί οι νοµοθετικές
παρεµβάσεις το 2001 και το 2005. Άρα κάτι δεν πάει καλά.
Γιατί, κακά τα ψέµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
πλέον πειστικό στις µέρες µας το περί δικοµανίας των Ελλήνων,
ότι δηλαδή, οι Έλληνες τρέχουν στα δικαστήρια για ψύλλου πήδηµα. Δεν τρέχει για ψύλλου πήδηµα όποιος απολύεται αυθαίρετα µε µειωµένη αποζηµίωση ή χωρίς καµµία προειδοποίηση.
Δεν είναι «για ψύλλου πήδηµα» η προσφυγή στη δικαιοσύνη όταν
τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες πιέζουν για αποπληρωµή
τοκογλυφικών δανείων, απειλούν µε κατασχέσεις, εξοντώνουν
οικονοµικά τα νοικοκυριά, ευτελίζουν αξιοπρέπειες. Δεν είναι
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«για ψύλλου πήδηµα», όταν ο πολίτης στη λαίλαπα του µνηµονίου παλεύει να σώσει κόπους ολόκληρης ζωής, προσβλέποντας
και στη συνδροµή της δικαιοσύνης. Η απονοµή της δικαιοσύνης,
δυστυχώς, καθυστερεί, αναβάλει την παρέµβασή της, την προστασία της και είναι ουσιαστικά απούσα, είτε για αντικειµενικούς
λόγους είτε, όλο και πιο συχνά τελευταία, και για πολιτικούς λόγους.
Είναι γνωστό -το ξέρουµε όλοι, το βλέπουµε καθηµερινά- ότι
όλο και πιο συχνά οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι εις βάρος
των εργαζοµένων. Το παρόν νοµοσχέδιο δεν επιλύει αυτήν τη ζοφερή κατάσταση, δεν λύνει τα χρόνια προβλήµατα της απονοµής
της δικαιοσύνης. Μάλιστα, µια ρύθµιση που αναφερόταν σε µια
ειδικότερη κατηγορία εργαζοµένων, στους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων, αποσύρθηκε. Αναφέροµαι στο άρθρο 72 του νοµοσχεδίου. Το άρθρο αυτό αποσύρθηκε, αν και κατοχύρωνε
έστω και δειλά, έστω και αποσπασµατικά, έστω και µε ατέλειες
τα ελάχιστα εργασιακά και οικονοµικά δικαιώµατά τους, µάλιστα
σε εποχή που οι προϊστάµενοί τους, οι άµισθοι υποθηκοφύλακες,
προσπαθούν να επιβάλλουν συνθήκες εργασιακής γαλέρας µε
εκ περιτροπής εργασία, πενιχρές αµοιβές και µετακύληση ευθυνών για την κρίση και τις µειωµένες πράξεις που αφορούν ακίνητα, µεταβιβάσεις, κληρονοµιές και λοιπές πράξεις. Αυτήν τη
ρύθµιση κρίνατε σκόπιµο να αποσύρετε, αφήνοντας εκ νέου στον
αέρα αυτούς τους εργαζοµένους.
Στο νοµοσχέδιο δεν γίνεται επίσης καµµία αναφορά στην αναγκαιότητα ίδρυσης περισσότερων πρωτοδικείων. Αντίθετα µε το
νοµοσχέδιο αυτό καταργείται και η έως πρότινος ύπαρξη θεσµού
εξωδικαστικής επίλυσης. Το νοµοσχέδιο καταργεί το θεσµό εξωδικαστικού συµβιβασµού θεωρώντας αποτυχηµένη την εφαρµογή του. Στην πραγµατικότητα ο θεσµός αφέθηκε στην τύχη
του, αφέθηκε στις διαθέσεις και τα συµφέροντα κυρίως των δικηγόρων, των εν δυνάµει αντιδίκων που µάλλον προτιµούν για
την εξασφάλιση της αµοιβής τους να φθάνουν οι υποθέσεις στη
δικαστική αίθουσα. Βέβαια, η κατάργησή του δεν είναι άµοιρη µε
τις προσδοκίες της κρατικής µηχανής να διατηρήσει σε υψηλά
επίπεδα και τα δικά της έσοδα από τις αγωγές, τα παράβολα και
τα χαρτόσηµα. Μάλιστα, αυτό οµολογείται ρητά στην περίπτωση
του άρθρου 70 όπου εισάγεται νέο τέλος δικαστικού ενσήµου
στις αναγνωριστικές αγωγές. Διαβάζω τι λέει η αιτιολογική έκθεση: «Για να επέλθει αύξηση των δηµοσίων εσόδων».
Το νοµοσχέδιο έχει και άλλες αδυναµίες. Μία από τις σηµαντικότερες είναι η ανακατανοµή της ύλης ανάµεσα στα δικαστήρια
που στην ουσία δεν επιλύει το ζήτηµα επιτάχυνσης της πολιτικής
δίκης, απλώς πετάει το µπαλάκι σε διαφορετικής κλίµακας και
στελέχωσης δικαστήρια. Με άλλα λόγια, πρόκειται να προκληθεί
συµφόρηση σε άλλα δικαστήρια, σε άλλες αίθουσες, επιβαρύνοντας αυτές τις δικαστικές αίθουσες τις καινούργιες και όχι
αυτές που έως σήµερα επιβάρυνε. Ιδιαίτερα µάλιστα, αυξάνεται
η υλική αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων, που στην περίοδο που
διανύουµε θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στα υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Εξίσου προβληµατική είναι η υπαγωγή σε µονοµελείς συνθέσεις των υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό. Πιστεύω ότι αυτό πιθανώς να προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα κυρίως
αξιοπιστίας των αποφάσεων από όσα καλείται και ελπίζει να επιλύσει.
Στις νοµοτεχνικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις προσθέσατε
ως προαπαιτούµενο την τουλάχιστον πενταετή θητεία του πρωτοδίκη. Ας δεχτώ ότι είναι σωστό. Σας ερωτώ: Υπάρχουν αρκετοί
τέτοιοι πρωτοδίκες που θα µπορέσουν να στελεχώσουν τις µονοµελείς συνθέσεις; Αµφιβάλλω. Αποτέλεσµα –και αυτό είχε αναφερθεί και στη δηµόσια διαβούλευση και κατατεθεί από πολλούς
ως κρίσιµη ένσταση- θα είναι οι διάδικοι να θεωρούν ότι αδικήθηκαν ή ότι η µονοπρόσωπη αυτή κρίση και απόφαση δεν είναι η
κατάλληλη και θα προσφεύγουν µε ακόµη µεγαλύτερη ευκολία
και παρά το αυξηµένο κόστος στον Άρειο Πάγο. Θα ξεκινήσει,
δηλαδή, νέος γύρος κωλυσιεργίας και νέος κύκλος καθυστερήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο µόνο ως παρηγοριά στον άρρωστο και τον ταλαιπωρηµένο σε διαδρόµους και γραµµατείες δικηγόρο και προσφεύγοντα πολίτη µπορεί να θεωρηθεί η σωστή κατά τα λοιπά
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καθιέρωση του ηλεκτρονικού εγγράφου, ειδικά µάλιστα όταν η
όποια λεπτοµερής ρύθµιση των κρίσιµων παραµέτρων, όπως
είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, το µητρώο, η διασύνδεση των
γραµµατειών των δικαστηρίων ή των δικηγορικών συλλόγων µε
το ηλεκτρονικό αυτό σύστηµα το επίπεδο ασφάλειας και εγκυρότητας του εγγράφου παραπέµπεται στην έκδοση προεδρικών
διαταγµάτων αγνώστου περιεχοµένου, χωρίς να προκαθορίζεται
ο χρόνος, το περιεχόµενο και η λεπτοµερής ρύθµιση αυτού του
πολύ κρίσιµου θέµατος, κρίσιµο γιατί αφορά και τα προσωπικά
στοιχεία, πολλώ δε µάλλον, όταν η διαχείριση των ηλεκτρονικών
εγγράφων των αρχείων της καταχώρησής τους θα είναι έργο των
υποστελεχωµένων γραµµατειών των δικαστηρίων. Προσθέτεται
δηλαδή φόρτος στις ίδιες χωρίς προσωπικό υπηρεσίες που θα
καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο ηλεκτρονικής όσο και παραδοσιακής –έντυπης δηλαδή- µορφής έγγραφα.
Επίσης, εισάγετε την ρύθµιση αυτή στο άρθρο 119 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, που αναφέρεται µόνο στα εισαγωγικά της
δίκης δικόγραφα. Θα ήθελα να µας διευκρινίσετε, αν αποκλείεται
η κατάθεση άλλων δικογράφων, όπως είναι οι προτάσεις, οι προσθήκες και οι αντικρούσεις από αυτήν τη δυνατότητα.
Θα ολοκληρώσω µε µία απορία, κύριε Υπουργέ: Στο τροποποιούµενο άρθρο 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τις
προθεσµίες που αναστέλλονται το καλοκαίρι, έχετε προσθέσει
µία σειρά άρθρων που όλα υπάγονται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό το έχω ρωτήσει και στην επιτροπή
και το ρωτάω εκ νέου: Περιµένετε τσουνάµι κατασχέσεων, πλειστηριασµών κ.λπ., στον άµεσο χρόνο; Θα είναι η τελευταία παράταση που δώσατε για τις τράπεζες έως τον περασµένο Ιούνιο;
Οι προθεσµίες αυτές ωφελούν τελικά τον επισπεύδοντα, τη διαδικασία ή το θύµα;
Κύριε Υπουργέ, µε όσα ανέφερα είναι φανερό ότι δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε θετικά το προτεινόµενο νοµοσχέδιο,
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισµένες επιµέρους θετικές
ρυθµίσεις που θα τις συζητήσουµε αύριο. Θα αναφέρω αυτή για
τη δυνατότητα αναψηλάφισης µίας υπόθεσης όταν στη λήψη της
απόφασης έχει συµµετάσχει δικαστής που έχει καταδικαστεί για
παθητική δωροδοκία ή παράβαση καθήκοντος.
Επειδή δεν προβλέπετε τίποτα για προσλήψεις, στελεχιακή
ενίσχυση, τόσο των δικαστικών λειτουργών όσο και των γραµµατειών των δικαστηρίων, επειδή κρίσιµες ρυθµίσεις, όπως εκείνες
που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό έγγραφο, παραπέµπονται για
τη ρύθµισή τους σε προεδρικά διατάγµατα, επειδή προβλέπουµε
τη συµφόρηση, την προβληµατική διευθέτηση και την κωλυσιεργία στη δικαστική κρίση µε τις νέες συνθέσεις δικαστηρίων, όπου
παραπέµπετε πλέον το µεγαλύτερο όγκο των υποθέσεων, επειδή
επαναφέρετε ρυθµίσεις που έχουν επικριθεί και κάποια στιγµή
καταργηθεί, όπως εκείνες για την ερηµοδικία, ενώ καταργείτε
αξιόλογες ρυθµίσεις, όπως εκείνες για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, επειδή το νοµοσχέδιο διαπιστώνει τις δυσλειτουργίες της
πολιτικής δίκης, αλλά απλώς τις διαπιστώνει και οι τεχνικές περιεχοµένου ρυθµίσεις απλώς αναδιανέµουν τις χρόνιες ασθένειες της δικαιοσύνης, ο ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής θα καταψηφίσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλειο Μουλόπουλο, ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για πόσο χρόνο,
κύριε Υπουργέ;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή θα είναι η οµιλία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω από την αρχή να τονίσω µε κατηγορηµατικό
τρόπο ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν φιλοδοξεί να δώσει µία συνο-
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λική απάντηση στο µεγάλο και χρόνιο πρόβληµα των µεγάλων
καθυστερήσεων που υπάρχουν στο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης και που οδηγούν σε καταστάσεις αρνησιδικίας. Δίνει,
όµως, µία µερική απάντηση στο αίτηµα για ορθότερη, ταχύτερη
και ουσιαστική απονοµή στο πολιτικό κοµµάτι.
Θέλω να τονίσω από την αρχή ότι είναι ένα έργο δύο νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών, οι οποίες έλαβαν υπ’ όψιν και αδυναµίες που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν. Γι’ αυτό και για
ψηφισθείσες διατάξεις -πριν από µερικά χρόνια- επανερχόµαστε
σε παλαιότερες. Γιατί στην πράξη αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τελέσφορες. Δεν έφεραν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και στις προγραµµατικές δηλώσεις, σήµερα µπορώ να σας πω ότι συγκροτούµε επιτροπή
στο πλαίσιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να κάνει µία συνολική αποτίµηση όλων των νοµοθετηµάτων που στο παρελθόν
είχαν τον ευγενή στόχο να έχουµε µία ευέλικτη και γρήγορη, σε
χρόνους, απονοµή δικαιοσύνης, να δούµε πού εστιάζεται το πρόβληµα και να µπούµε όχι µόνο σε διορθωτικές παρεµβάσεις,
αλλά σε ριζικές τοµές, όπως είπατε.
Στις ριζικές τοµές καταγράφω, πρώτα απ’ όλα, αυτό που θα
µπορούσαµε να πούµε µε απλά λόγια «αποδικαστηριοποίηση»
της δικαστικής ύλης. Μία σειρά από υποθέσεις µπορούν να φύγουν από τα δικαστήρια, να πάνε σε συµβολαιογράφους, να πάνε
στην εξώδικη επίλυση διαφορών ως ένας θεσµός που ισχύει σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης, που εµείς τον προσδιορίσαµε ως
προδικαστικό συµβιβασµό και που απέτυχε στην πράξη, όταν νοµοθετήθηκε το 1999, που είχε αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση µε
την απονοµή της δικαιοσύνης. Και βέβαια στα ζητήµατα της διαµεσολάβησης, της διαιτησίας και τόσα άλλα. Θέλω να πω ότι
προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόµαστε µε γρήγορους ρυθµούς.
Μία άλλη µεγάλη παρέµβαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει να κάνει µε αυτό που λέµε ψηφιοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης. Έχει γίνει στο παρελθόν έργο, αλλά αποσπασµατικό.
Ένα παράδειγµα θα σας πω. Πολλές φυλακές έχουν κάνει εισαγωγή της πληροφορικής. Τα συστήµατα µεταξύ τους δεν επικοινωνούν, που σηµαίνει ότι εάν είναι να γίνει µεταγωγή κάποιου
κρατουµένου, δεν το γνωρίζει άλλη φυλακή, ούτε έχει τα στοιχεία από την προηγούµενη φυλακή.
Όλα αυτά αποτελούν, για εµάς, θέµα ύψιστης προτεραιότητας
και θέλω να σας πω ότι µε εντολή και του Πρωθυπουργού η
πρώτη συνάντηση που έγινε µε το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον αρµόδιο Υφυπουργό, τον κ. Τζωρτζάκη, ήταν
ακριβώς για να δούµε αυτό το µέγιστο ζήτηµα, το οποίο θα φέρει
µεγάλες αλλαγές στο χώρο της δικαιοσύνης κυρίως µε την ηλεκτρονική κατάρτιση δικογράφων και όχι µόνο. Δεν είναι η ώρα να
πάω σε αναλυτική παρουσίαση αυτού που ετοιµάζουµε αυτές τις
ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, όµως, εκείνο το οποίο µπορώ να πω
είναι ότι θα τρέξουµε µε µεγάλες ταχύτητες, µε διαφάνεια βέβαια, η οποία θα έχει και αποτελεσµατικότητα.
Θα ήθελα ακόµη να σας ενηµερώσω ότι σήµερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου παρουσίασα ένα σχέδιο
νόµου -από αύριο θα είναι αναρτηµένο και στο διαδίκτυο- το
οποίο απαντά στο µεγάλο αίτηµα της εποχής, που είναι να ξεκαθαρίσουµε µε παλιές, αλλά και νέες υποθέσεις που αφορούν
κρατικούς αξιωµατούχους και Υπουργούς, όταν δεν εµπίπτουν
στο σχετικό άρθρο 86 του Συντάγµατος. Πρόκειται για διατάξεις
που προβλέπουν ταχεία εκδίκαση αυτών των υποθέσεων. Αφορά
Υπουργούς ή Υφυπουργούς και για πράξεις που δεν έγιναν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, αφορά γενικούς γραµµατείς,
διοικητές οργανισµών, µονοπρόσωπα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχες, αφορά
όµως και υποθέσεις γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και
δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες πρέπει να τελειώνουν, να διεκπεραιώνονται µε ταχείς ρυθµούς.
Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται ότι οι ανακριτές ή οι εισαγγελείς που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, που µπορεί να είναι περισσότεροι από ένας, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα κάθε
υπόθεσης, απαλλάσσονται όλων των άλλων καθηκόντων τους,
τους παρέχεται ευχέρεια στελέχωσης µε γραµµατείς και µέσα
τα οποία χρειάζονται για να απαντήσουν στο πρόβληµα και κυ-
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ρίως έχουν όλες τις εξουσιοδοτήσεις τις οποίες έχει ο εισαγγελέας για το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος, ώστε να µην ισχύει
για αυτούς το απόρρητο, να µπορούν να διατάξουν εύκολα
πραγµατογνωµοσύνες και άλλα. Ακόµη, µπαίνουν χρονικά πλαίσια, ώστε µέσα σε δέκα µήνες να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσµατα. Και αυτό αφορά και τις δίκες που είναι σήµερα σε
εξέλιξη. Είναι αυτονόητο ότι µπορεί να υπάρχει µία δυσκολία στη
δικαστική συνδροµή. Διαχωρίζονται αυτά τα πρόσωπα από όλα
τα άλλα πρόσωπα, ώστε όσο µπορούµε γρηγορότερα να τελειώνουµε µε αυτές τις καθυστερήσεις που τόσο πολύ έχουν δηλητηριάσει το δηµόσιο βίο της χώρας.
Αυτό το νοµοθέτηµα το επεξεργάστηκα και µε αρµόδιους εισαγγελείς. Έχω συνεννοηθεί µε την ηγεσία της δικαιοσύνης, το
βρίσκουν πάρα πολύ θετικό και θέλουµε να αποτελέσει την αφετηρία µαζί µε άλλα, ώστε να σηµατοδοτηθεί η βούληση, θα
έλεγα, συλλογικά της Βουλής των Ελλήνων, προς την κατεύθυνση του να ξεκαθαρίσουµε µε όλα αυτά τα ζητήµατα όσο το
δυνατόν συντοµότερα, µε το στόχο πάντοτε την απονοµή της δικαιοσύνης και όχι στη λογική ότι αναζητούνται εξιλαστήρια θύµατα. Θέλω να είµαι ξεκάθαρος σε αυτό.
Για να έρθω στο σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα, θέλω
να σηµειώσω ποιες είναι οι βασικές του αλλαγές και τοµές: Το
πρώτο είναι ότι αναπροσαρµόζεται η κατανοµή της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των δικαστηρίων. Η αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων
από τις 12.000 ευρώ πηγαίνει στις 20.000 ευρώ και των µονοµελών πρωτοδικείων από τις 80.000 στις 120.000 ευρώ.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι καθιερώνεται ο θεσµός των
µονοµελών εφετείων. Σε αυτό υπήρξε µεγάλη συζήτηση και στο
χώρο της δικαιοσύνης –εννοώ των δικαστών- και των δικηγόρων,
αλλά και της επιστήµης και των ανθρώπων που έχουν ζήσει
αυτές τις καταστάσεις. Αυτοί που συγκροτούν ή συγκρότησαν
αυτές τις επιτροπές είδαν το θέµα από πολλές πλευρές. Υπάρχει
µεγάλη και αντικειµενική εκτίµηση ότι θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα στην επίσπευση των διαδικασιών, χωρίς να µπαίνει σε
αµφισβήτηση η ποιότητα στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Υπήρχε ένα θέµα σε σχέση µε τα µονοµελή πρωτοδικεία, τα
οποία θα εκδίκαζαν εφέσεις των ειρηνοδικείων, γιατί υπήρχε
ένας ισχυρισµός που έλεγε πώς ένας νέος πρωτοδίκης θα µπορέσει να κρίνει µία απόφαση ενός ειρηνοδίκη, ο οποίος µπορεί
να έχει δεκαπέντε και είκοσι χρόνια. Αυτό το θεραπεύσαµε κατά
τη διάρκεια των εργασιών της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Είπαµε ότι θα είναι πρόεδρος πρωτοδικών. Εάν δεν
υπάρχει Πρόεδρος Πρωτοδικών, θα είναι τουλάχιστον πενταετούς θητείας και σε κάθε περίπτωση -γιατί βάλατε ένα θέµα,
κύριε Μουλόπουλε- ο αρχαιότερος δικαστής. Είναι µία καλή
ασφαλιστική δικλίδα.
Θεραπεύσαµε, επίσης, το θέµα που είχε θέσει µετ’ επιτάσεως
η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, ότι εάν οι αναιρέσεις εκδικάζονταν από τριµελή σύνθεση του Αρείου Πάγου, υπήρχε η περίπτωση µε µία µειοψηφία να πήγαιναν στην ολοµέλεια και να είχαν
µεγάλη καθυστέρηση. Γι’ αυτό εκεί το διορθώσαµε και πήγαµε
πλέον σε πενταµελή σύνθεση του Αρείου Πάγου, για να εκδικάζονται οι αναιρέσεις.
Θα ήθελα να πω ότι σηµαντική καινοτοµία είναι η διόρθωση
της πραγµατικής αοριστίας της αγωγής. Πάρα πολλές αγωγές
κατατίθενται και βρίσκεται η εύκολη λύση να τις «ξεπετάνε»,
όπως συνηθίζουµε να λέµε, οι δικαστές για αοριστία. Πρέπει να
ξέρετε ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ίσως στις περισσότερες, δεν διορθώνεται µόνο η πραγµατική βάση, αλλά και
η νοµική βάση της αγωγής. Βέβαια, υπάρχει άλλη παράδοση και
άλλη προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται µία µεγάλη καινοτοµία, η οποία µπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις.
Πολύ σωστά στην Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής µπαίνει
το ζήτηµα ότι η επιτυχία του θεσµού εξαρτάται και από το πόσο
«ζεστά» θα το πάρουν οι ίδιοι οι δικαστές και θα κάνουν καλά τη
δουλειά τους. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει να αποδειχθεί. Σε
κάθε περίπτωση εµείς αυτήν τη στιγµή δίνουµε τη νοµοθετική
δυνατότητα να µπούµε σε µία τέτοια διαδικασία, την οποία θα
δούµε στην πράξη. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αµφισβητήσεις
από κάποιους. Έχω, όµως, την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι
στο βαθµό που θα την αντιµετωπίσουν στα σοβαρά οι ίδιοι οι δι-
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καστές και θέλουν, πράγµατι, να κάνουν καλά τη δουλειά τους,
αυτό θα βοηθήσει και στην ορθότερη απονοµή της δικαιοσύνης,
αλλά και στο γεγονός της επίσπευσης των διαδικασιών.
Θα ήθελα ακόµη να σταθώ σε ένα πάρα πολύ σηµαντικό
άρθρο που προβλέπει την κατάργηση της προσωπικής κράτησης
για εµπορικά χρέη, και ακόµα αυτά που απορρέουν από πιστωτικούς τίτλους και διαταγές πληρωµής.
Είναι ένα θέµα, η κατάργηση της προσωπικής κράτησης, που
στη χώρα µας ξεκινάει από το 1834, αναθεωρήθηκε το 1900 και
δεν µπορεί να βρει ακόµη τη λύση του. Νοµίζω ότι είναι µία µεγάλη καινοτοµία που αυτήν τη στιγµή, παρ’ ότι υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις και υπήρξε και µία απόφαση του Ανώτατου
Ειδικού Δικαστηρίου, που πάλι δεν έλυσε το ζήτηµα, γίνεται µε
τον πλέον καθαρό και τον πλέον διαυγή τρόπο µε τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Υπάρχει και ένα τελευταίο ζήτηµα σε σχέση µε το αν πρέπει
να καταβάλλεται ή όχι ένσηµο στις αναγνωριστικές αγωγές. Οι
περισσότεροι υποστηρίζουν ότι δεν ακυρώνει τη συνταγµατική
επιταγή για παροχή έννοµης προστασίας, τουναντίον, εξορθολογίζει το σύστηµα. Πάρα πολλές αγωγές κατατίθενται µε υπέρογκα ποσά, µε προσεγγίσεις οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικό
αποτέλεσµα. Κατανοώ και συµµερίζοµαι και τον αντίλογο, αλλά
σε κάθε περίπτωση αυτήν τη στιγµή νοµίζω ότι είναι µια σωστή
λύση και παρέµβαση που όλοι οι συντελεστές της δικαιοσύνης
συµφωνούµε σε αυτήν την κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Άφησα τελευταίο για να κλείσω την οµιλία µου, το θέµα µε τα
υποθηκοφυλακεία. Στο αρχικό νοµοσχέδιο υπήρχε µία ρύθµιση
σε σχέση µε τα άµισθα υποθηκοφυλακεία και τους εργαζοµένους
σε αυτά. Δεν είναι όµως µόνο οι εργαζόµενοι στα άµισθα υποθηκοφυλακεία. Η ρύθµιση είχε πολλά προβλήµατα και ισχυρό αντίλογο και σε σχέση µε την αύξηση του ποσοστού και σε σχέση µε
την αύξηση των τελών, την κατανοµή τους κ.λπ..
Ο κ. Τζαβάρας είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση στα άµισθα
υποθηκοφυλακεία µε τη λέξη «χάος». Οφείλω να πω ότι συµµερίζοµαι την άποψή του, γι’ αυτό αποσύραµε τη σχετική διάταξη
µε µία σαφή δέσµευση. Ήδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή υπό τον
Υφυπουργό, τον κ. Πεταλωτή. Προχθές είχε συνάντηση και µε τα
έµµισθα υποθηκοφυλακεία ώστε αν όχι στο πρώτο, στο δεύτερο
νοµοσχέδιο -γιατί το πρώτο θα το φέρω πολύ σύντοµα, σε σχέση
µε αυτά που σας είπα προηγούµενα, δηλαδή την επίσπευση των
δικών για τους αξιωµατούχους και για τις υποθέσεις ευρύτερου
ενδιαφέροντος- να δοθεί η καλύτερη δυνατή οριστική απάντηση,
µέσα από διάλογο, από συνεννόηση, αλλά και µέσα από µία λογική να λειτουργήσουν όσο γίνεται καλύτερα.
Χρησιµοποιώ και πάλι τη φράση «όσο γίνεται καλύτερα» γιατί
πιστεύω ότι αυτό το θέµα θέλει ριζικό επαναπροσδιορισµό από
τη βάση του, που ίσως στο αµέσως προσεχές διάστηµα να είµαστε έτοιµοι να απαντήσουµε.
Με αυτές τις σκέψεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ
να ψηφίσετε το σχέδιο νόµου. Θα ήθελα ακόµη να τονίσω ότι
προσδοκώ και ειλικρινά επιµένω στο διάλογο που έχω ανοίξει µε
όλους σας, για να έχουµε όσο γίνεται πιο γρήγορα µία σωστή
και αποτελεσµατική δικαιοσύνη στη χώρα, ένα ζήτηµα που είναι
έξω από ιδεολογικές ή άλλες φορτίσεις και προσεγγίσεις και που
σήµερα είναι συνολική απαίτηση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό να διακόψουµε τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου για να πάρουµε µία απόφαση σε ό,τι
αφορά την περαιτέρω µείωση των αποδοχών των Βουλευτών, θα
αναφέρω τις λεπτοµέρειες πιο κάτω, και µετά να συνεχίσουµε τη
συζήτηση µε τους συναδέλφους οµιλητές που έχουν ήδη εγγραφεί.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Έχουµε τονίσει πολλές φορές και στην Αίθουσα αυτή, αλλά
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και εκτός Αίθουσας και έχω υπογραµµίσει και εγώ ο ίδιος πάρα
πολλές φορές ότι στις εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που
αντιµετωπίζει η χώρα µας, η συµµετοχή όλων µας στις θυσίες
και η συµβολή επίσης όλων µας στις προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν, προκειµένου να περιοριστούν οι δαπάνες του δηµοσίου, αυτή η συµµετοχή και συµβολή είναι κάτι περισσότερο
από αναγκαία.
Θυµίζω ότι πέρυσι, όταν ελαµβάνοντο οι αποφάσεις για περιστολή των δαπανών του δηµοσίου µε τη µείωση επιδοµάτων
κ.λπ., περικοπή διαφόρων δαπανών, όπως θυµάστε, γενικότερα
στο δηµόσιο, είχαµε πάρει µια σειρά από αποφάσεις ειδικότερα
εδώ, για τον περιορισµό των αποδοχών των Βουλευτών. Αποφάσεις όπως ήταν η µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης, η µείωση σειράς επιδοµάτων, η πλήρης κατάργηση των δώρων
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας.
Τώρα, µε την ψήφιση του εφαρµοστικού νόµου στις 30 Ιουνίου,
πριν από λίγες εβδοµάδες, το πολιτικό προσωπικό της χώρας και
πιο συγκεκριµένα, βέβαια, οι Βουλευτές συµµετέχουµε περαιτέρω στην κοινή προσπάθεια µε την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μάλιστα ο συντελεστής εδώ είναι 5%. Είναι
υψηλότερος ο συντελεστής παρ’ ότι οι Έλληνες Βουλευτές δεν
είναι οι πλέον έχοντες και κατέχοντες. Κάθε άλλο µάλιστα. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, όπως είναι γνωστό,
έχουν µόνο τη βουλευτική αποζηµίωση, γιατί εκ των πραγµάτων
και για αντικειµενικούς λόγους δεν µπορούν να ασκήσουν άλλο
επάγγελµα. Εκ των πραγµάτων απορροφάται όλη η δραστηριότητα από τη συµµετοχή στο Κοινοβούλιο και στις υποχρεώσεις
αυτές. Είπαµε όµως ότι για να υπάρξει ισχυρός συµβολισµός, ο
συντελεστής αυτός να είναι 5% για τους αιρετούς εκπροσώπους
του ελληνικού λαού και για άλλους κρατικούς αξιωµατούχους.
Επίσης, οι Έλληνες Βουλευτές συµβάλλουν και µε την εισφορά υπέρ των ανέργων και του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλλήλων, όπως είναι γνωστό και ψηφίστηκε στον
εφαρµοστικό νόµο.
Στη Διάσκεψη των Προέδρων, που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη 7 Ιουλίου, εισηγήθηκα τη µείωση επίσης της
αποζηµίωσης για συµµετοχή των Βουλευτών σε επιτροπές, ώστε
αυτή η αποζηµίωση να φθάνει µόνο στα 150 ευρώ, σε συνέχεια
της µείωσης που είχαµε αποφασίσει ήδη πέρυσι, όταν πήραµε
το πρώτο πακέτο των περιοριστικών µέτρων και του περιορισµού
της µείωσης γενικώς των αποδοχών των Βουλευτών.
Εφόσον εγκρίνετε την εισήγηση αυτή η αποζηµίωση µειώνεται
συνολικά στην ουσία στο 50% απ’ ό,τι ήταν πριν από την περσινή
αρχική µείωση του 15% τότε. Ανήρχοντο κοντά στα 300 ευρώ
σχεδόν ανά συνεδρίαση και τώρα εισηγούµαι να φτάσουµε στα
150 ευρώ και µόνο ανά συνεδρίαση.
Επίσης, θέλω να υπενθυµίσω και ταυτόχρονα να ενηµερώσω
αναλυτικά ότι οι µειώσεις - θα αναφερθώ σε µία εκάστη των µειώσεων - που έχουν επιβληθεί στις συνολικές αποδοχές των Βουλευτών, µε αποφάσεις που είχαµε πάρει ως Ολοµέλεια πέρσι, µε
τους νόµους που είχαµε ψηφίσει πέρσι, επίσης µε τον εφαρµοστικό νόµο που ψηφίσαµε την προπερασµένη εβδοµάδα, καθώς
και µε τις αποφάσεις µας, όπως αυτή που εισηγούµαι, από το
2010 και µετά, οι µειώσεις των αποδοχών των Βουλευτών σε ετήσια βάση έχουν ως εξής:
Η µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης –που κάθε χρόνο ανανεώνουµε την απόφαση, µειώνουµε τη βουλευτική αποζηµίωσησηµαίνει µία µείωση σε ετήσια βάση 3.480 ευρώ.
Η µείωση των επιδοµάτων που είχε αποφασιστεί πέρσι την
άνοιξη σε ποσοστό 20%, σηµαίνει σε ετήσια βάση µείωση 5.500
ευρώ.
Η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα καθώς επίσης
και του επιδόµατος αδείας που καταργήθηκαν οριστικά µε απόφασή µας από πέρσι, σηµαίνει µείωση 16.085 ευρώ σε ετήσια
βάση.
Η εισφορά αλληλεγγύης που θεσµοθετήσαµε µε 5% συντελεστή, σηµαίνει τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση µείωση
των αποδοχών.
Η εισφορά υπέρ ανέργων και του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλλήλων επίσης σηµαίνει για τους Βουλευτές µείωση
περίπου κατά 4.000 ευρώ ετησίως.
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Η µείωση της αποζηµίωσης για συµµετοχή σε επιτροπές, όπως
είπα µε βάση την περσινή κατά 15% και τώρα την πολύ µεγαλύτερη µείωση που εισηγούµαι, που φθάνει συνολικά στο 50%, σηµαίνει κατά µέσο όρο µείωση 6.000 ευρώ ετησίως.
Και βέβαια, υπάρχει και µια µείωση που αφορά όλους τους
έχοντες αποδοχές από το δηµόσιο, η µείωση του αφορολογήτου,
που και αυτή σηµαίνει µία αναλογική µείωση και για τους Βουλευτές.
Η πρόσθεση αυτών των ποσών δείχνει ότι σε ετήσια βάση, από
πέρσι µέχρι φέτος, µε τις αποφάσεις µας, έχει επέλθει µείωση
περί τις 40.500 ευρώ τουλάχιστον.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Υπάρχει µία µείωση µε δικές µας
αποφάσεις των αποδοχών των Βουλευτών, τουλάχιστον κατά
40.465 ευρώ. Τόσο βγάζει η πρόσθεση αυτή αλλά, όπως αντιλαµβάνεσθε, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι κατά τι περισσότερο,
γιατί κατά προσέγγιση έκανα τους υπολογισµούς.
Τα λέω αυτά αναλυτικά και θα ετοιµάσουµε ένα ενηµερωτικό
σηµείωµα για να το έχουν υπ’όψιν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί καµµιά φορά βρίσκεστε και εσείς µπροστά σε ερωτήµατα, που δεν
είναι πάντα εύκολο να απαντηθούν, όταν ειδικά ο ερωτών δεν
είναι και της καλύτερης θέλησης, αλλά επιδιώκει τη δηµιουργία
εντυπώσεων. Είναι µία απόδειξη ότι οι Βουλευτές, οι εκπρόσωποι
του λαού στο Κοινοβούλιο, παρά τα όσα προσπαθούν κάποιοι να
πουν δηµιουργώντας εντυπώσεις, συµµετέχουν και µάλιστα γενναία στις θυσίες και οδηγήσαµε µε τις αποφάσεις µας σε γενναία
µείωση των αποδοχών. Γιατί, όπως είπα, και πρέπει έντονους
συµβολισµούς από το χώρο αυτό να εκπέµπουµε, αλλά και ουσιαστικά να συµµετέχουµε στις θυσίες, που είναι απόλυτα αναγκαίες σε αυτήν την περίοδο. Αυτά τα λέω για να µη
δηµιουργούνται εύκολα εντυπώσεις.
Επίσης, στη Διάσκεψη των Προέδρων είχα πει τις σκέψεις µου
σε ό,τι αφορά µια ορθολογικοποίηση και του συστήµατος των
οχηµάτων που τίθενται στη διάθεση των Βουλευτών. Στην ουσία
η Βουλή τα δανείζει, δηλαδή, για όσο διάστηµα είναι Βουλευτές,
τα θέτει στη διάθεσή τους µέσα από το σύστηµα leasing που οι
προκάτοχοί µου εφάρµοσαν εδώ και χρόνια και κατά την άποψή
µου ορθώς, γιατί τα αυτοκίνητα είναι εργαλεία για την επιτέλεση
του λειτουργήµατος των Βουλευτών.
Και υπενθυµίζω ότι και στις περιπτώσεις των άλλων κρατικών
λειτουργών που είναι µερικές χιλιάδες,το δηµόσιο και στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες, θέτει στη διάθεσή τους τα αυτοκίνητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους. Δεν είναι µόνο
τα µέλη της Κυβέρνησης. Είναι οι διευθυντές οργανισµών, είναι
οι επικεφαλής υπηρεσιών. Επίσης, είναι οι αιρετοί της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των περιφερειών, δηλαδή δήµαρχοι, περιφερει-
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άρχες, αντιπεριφερειάρχες. Είναι οι ηγεσίες –και ορθώς- των
Ενόπλων Δυνάµεων, της δικαστικής εξουσίας. Εκεί υπάρχει κάλυψη και των εξόδων της βενζίνης, γιατί αυτό είναι το µεγάλο
έξοδο. Στην περίπτωση, όµως, των Βουλευτών, ξαναλέω για να
το ξαναθυµηθούµε όλοι –οι Βουλευτές το γνωρίζουν, αλλά όχι
όλοι όσοι µας ακούν- δεν υπάρχει αυτό. Δεν καλύπτει κανείς,
ούτε η Βουλή, ούτε το κράτος, ούτε κανείς άλλος τα έξοδα µετακίνησης, τα έξοδα της βενζίνης. Αυτά είναι έξοδα του Βουλευτή και γνωρίζουµε ότι ειδικά για τους Βουλευτές της
επαρχίας είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο έξοδο, που θα καλυφθεί
από το µοναδικό εισόδηµα, που είναι η βουλευτική αποζηµίωση,
οι αποδοχές στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα.
Θα µου επιτρέψετε να επαναλάβω και κάτι που είναι και προσωπική µου εµπειρία. Από τη βουλευτική αποζηµίωση κανείς
ποτέ δεν µπορεί να ζήσει µε οικονοµική άνεση, δεν θα κάνει περιουσία. Αυτό το γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι όσοι διακονούµε
την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία µε την εντολή των πολιτών σε
αυτόν το χώρο. Η ενασχόληση µε την πολιτική για τη συντριπτική
πλειοψηφία όχι µόνο των σηµερινών Βουλευτών, αλλά και αυτών
που χρηµάτισαν, αλλά πιστεύω και αυτών που θα χρηµατίσουν
εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, σε καµµιά περίπτωση µέσα από
τη βουλευτική αποζηµίωση δεν σηµαίνει οικονοµική άνεση και
απόκτηση περιουσίας. Ασχολείται κανείς µε την πολιτική, γιατί
πιστεύει ότι έχει να προσφέρει κάτι στον τόπο αυτό και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στην εντολή που του δίνουν οι πολίτες
αυτής της χώρας όταν του αναθέτουν την επιτέλεση αυτού του
λειτουργήµατος.
Αυτήν την εισήγηση, λοιπόν, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας
για την περαιτέρω µείωση σε αυτό το δεύτερο πακέτο µειώσεων,
που είναι αναγκαίο και µε τη συµµετοχή τη δική µας στην κατεύθυνση του να περιορίζονται οι δαπάνες του δηµοσίου.
Και θα κλείσω ενηµερωτικά, θυµίζοντας ότι το συνολικό κόστος της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας –γιατί επίσης, πολλά
λέγονται πολλές φορές, για το πόσο κοστίζει στον Έλληνα φορολογούµενο η Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία- µε τις µειώσεις
που έχουµε κάνει δεν υπερβαίνει το τρία τοις χιλίοις (3‰) του
κρατικού προϋπολογισµού. Είναι δηλαδή, ένα ελάχιστο οικονοµικό µέγεθος στο σύνολο του κρατικού προϋπολογισµού. Παρ’
όλα αυτά, δικός µας στόχος είναι να ορθολογικοποιούµε τις δαπάνες και να συµβάλουµε –και θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµεσε αυτήν την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµµετοχής στη µεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού για την εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών.
Καταθέτω στα Πρακτικά το κείµενο της πρότασης.
(Η προαναφερθείσα πρόφαση έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΔ ’ - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Μανώλης Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε
µε την πρότασή σας, γιατί είναι πράγµατι αναγκαίο και ηθικά επιβεβληµένο να προχωρήσουµε σε αυτούς τους περιορισµούς και
σε αυτές τις µειώσεις, ακριβώς για να συµµετάσχουµε και εµείς
στις απαιτήσεις των καιρών. Όµως, πρέπει να επισηµανθεί στη
συνέχεια των όσων παρατηρήσατε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των Βουλευτών είναι προσηλωµένη στην υπηρεσία της ηθικής
στην πολιτική και της διαφάνειας στη διαχείριση. Γι’ αυτό αρνούνται τη χειραγώγηση και την εξάρτηση από οικονοµικά συµφέροντα, γιατί πιστεύουν ότι η εξουσία τους πηγάζει από το λαό
από τον οποίο εκλέγονται και από τον οποίο ελέγχονται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Δένδιας από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και από πλευράς της
Νέας Δηµοκρατίας οµοθύµως συµφωνούµε στις περικοπές τις
οποίες ανακοινώσατε. Οφείλω βέβαια µε την ευκαιρία αυτή να
εκφράσω και εγώ από την πλευρά µου τη λύπη µου για τη στάση
που τηρείται πολλές φορές όχι µόνο από Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά γενικότερα από µερίδα καµµιά φορά –οφείλω να
πω- συναδέλφων, οι οποίοι παρουσιάζουν την κοινοβουλευτική
αποζηµίωση και τις απολαβές του Βουλευτή ως υπερβολικό και
υπερµεγέθες προνόµιο, το οποίο επιβαρύνει τον ελληνικό λαό
και την ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως και αυτήν τη θυσία και κάθε άλλη
θυσία να κάνουµε γιατί, όπως ορθότατα είπατε, στο επίπεδο του
συµβολισµού είναι απαραίτητη. Όµως, ο µέγας εχθρός είναι ο
λαϊκισµός και αυτός ο λαϊκισµός στρέφεται κατά πάντων κατά
τρόπο που πραγµατικά υποσκάπτει και µπορεί να υποσκάπτει την
ορθή άσκηση της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οπωσδήποτε και
αυτή η συµβολική κίνηση έχει τη σηµασία της στη σηµερινή κατάσταση, γιατί τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, η εργατική τάξη βιώνουν µε πολύ οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της βαθιάς
καπιταλιστικής κρίσης.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι σε ανύποπτο χρόνο και πριν από
την καπιταλιστική κρίση ως ΚΚΕ µιλήσαµε για τη µείωση των αποζηµιώσεων, ζητήσαµε την κατάργηση της ξεχωριστής βουλευτικής σύνταξης και ζητήσαµε και την κατάργηση της αποζηµίωσης
από τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Αυτή η
πρόταση µας βρίσκει σύµφωνους και θεωρούµε ότι έχει αυτή τη
συγκεκριµένη αξία, αλλά µπορεί να παίρνει και έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να δηλώσω ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ συµφωνούµε
µε τις προτάσεις σας, κύριε Πρόεδρε, και τις εγκρίνουµε, γιατί
έρχονται να καλύψουν ένα τµήµα των προτάσεων που έχουµε
ήδη καταθέσει προς την ίδια κατεύθυνση.
Δεν θεωρούµε ότι η οικονοµική αποζηµίωση των Βουλευτών
είναι δυσθεώρητη, αλλά έχουµε θέσει ζήτηµα πραγµατικής ανταπόκρισης των κατανοµών που γίνονται στις αποζηµιώσεις των
Βουλευτών. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόηµα να διατηρείται το καθεστώς των αποζηµιώσεων για τη συµµετοχή στις επιτροπές, για
παράδειγµα. Είναι υποχρέωση όλων µας να συµµετέχουµε στο
κοινοβουλευτικό έργο των επιτροπών, δεν αποτελεί µία πρόσθετη εργασία και ως εκ τούτου η αντίστοιχη αµοιβή θα πρέπει
να απαλειφθεί. Θα πρέπει, επίσης, να δούµε το ζήτηµα της συνταξιοδότησης. Δεν υπάρχουν λόγοι να υπάρχουν χωριστές συντάξεις. Όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι πρέπει να µικρύνει και να
περιοριστεί η δυνατότητα των Βουλευτών να έχουν µια αξιοπρεπή ζωή.
Εκείνο που έχει σηµασία, κύριε Πρόεδρε –και ολοκληρώνω µ’
αυτό- είναι ότι αυτή η απόφαση που κινείται σε θετική κατεύθυνση δεν πρέπει να παρερµηνευθεί. Δεν πρέπει να είναι µήνυµα
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προς όσους δεν έχουν, να αποδεχθούν τις περικοπές που έχουν
γίνει, επειδή και οι Βουλευτές µειώνουν τα εισοδήµατά τους. Οι
περικοπές που έχουν γίνει στους µισθούς και τις συντάξεις των
φτωχών ανθρώπων πρέπει ταχέως να αποκατασταθούν στην
προηγούµενη κατάσταση και επίσης, αν είναι δυνατόν, και να αυξηθούν. Από τους «έχοντες» πρέπει να δοθεί το σύνθηµα και η
κατεύθυνση ότι πρέπει τα δηµόσια οικονοµικά να ενισχυθούν.
Εποµένως, αυτή η σηµερινή σας πρόταση, η οποία γίνεται δεκτή,
για εµάς µόνο έτσι ερµηνεύεται. Μπορεί οι Βουλευτές να µην
είναι, όπως είπατε, οι έχοντες και οι κατέχοντες, αλλά το µήνυµα
πρέπει να είναι αυτό και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να
ενισχύσουµε αυτού του είδους τις πολιτικές φορολόγησης και
επιβάρυνσης αυτών που πραγµατικά κατέχουν τον πλούτο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Βορίδης έχει το
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, όπως ξέρετε, κατ’ επανάληψιν
έχουµε υποστηρίξει τη γενικότερη µείωση του κόστους λειτουργίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και υπό αυτήν την έννοια
δεν θα µπορούσε να αποτελεί µία εξαίρεση η θέση µας ότι σε
αυτήν τη γενικότερη προσπάθεια µειώσεως του κόστους λειτουργίας του δηµοσίου θα έπρεπε προφανώς και το ελληνικό
Κοινοβούλιο να αποτελεί τµήµα της. Με αυτήν την έννοια η πρότασή σας µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους.
Μία µικρή υποσηµείωση, την οποία όµως θα ήθελα να την τονίσω και να την υπογραµµίσω. Δεν µπαίνουµε σε µία λογική, ας
το πω, αυτοτιµωρήσεως ή σε µία λογική η οποία συνδέεται µε
µία προσπάθεια εξευµενισµού της κοινής γνώµης ή της κρίσης
αντιπροσωπευτικότητας που πράγµατι φαίνεται να υφίσταται σήµερα στην κοινωνία µας. Δεν τη συνδέουµε µε κανέναν τρόπο και
δεν θέλουµε να συνδέεται µε το ζήτηµα των απολαβών και των
αποζηµιώσεων των Βουλευτών. Αυτό είναι κάτι απολύτως ξέχωρο και διάφορο. Η θέση µας συνδέεται αυστηρά µε τη δηµοσιονοµική προσπάθεια που κάνει η χώρα και ενταγµένοι σε αυτήν
τη δηµοσιονοµική προσπάθεια που κάνει η χώρα θέλουµε το ελληνικό Κοινοβούλιο να συµµετάσχει –και ορθώς συµµετέχει- σε
αυτήν τη δηµοσιονοµική προσπάθεια. Όχι όµως, ότι αποδεχόµαστε να συνδέεται αυτό µε την αποµείωση του κύρους που πρέπει
να έχει το βουλευτικό αξίωµα, ανεξαρτήτως αν σε έναν ορισµένο
βαθµό εµείς µπορεί να συµµεριζόµαστε κριτικές που υπάρχουν
µέσα στην κοινωνία για το κατά πόσον εκφάνσεις του τρόπου,
των συµπεριφορών και της πολιτικής λειτουργίας ορισµένων
Βουλευτών πράγµατι µπορεί στο παρελθόν ή και τώρα να µην
συνάδουν µε το αξίωµά τους.
Όµως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί. Το
κύρος του αξιώµατος, το κύρος της Βουλής πρέπει να διαφυλαχθεί από το Σώµα και το ίδιο το Σώµα πρέπει να είναι εξαιρετικά
αυστηρό -εγώ το τονίζω και το υπογραµµίζω, κύριε Πρόεδρεστον έλεγχο των συµπεριφορών, στον έλεγχο της αποδοτικής
λειτουργίας του Κοινοβουλίου, στον τρόπο της ποιότητας του
νοµοθετείν και θεωρώ ότι σε αυτήν την κατεύθυνση όλες οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν, και θα πρέπει να υποστηρίζονται,
αλλά και θα πρέπει να φέρνουν ένα σταθερό και συγκεκριµένο
αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση σε σχέση µε τα αυτοκίνητα.
Όταν έρθει η ώρα, θα το συζητήσουµε βέβαια στην Ολοµέλεια,
γιατί πρέπει να πάρει πάλι απόφαση η Ολοµέλεια, αλλά, όπως
σας είπα, για µένα –και σ’ αυτήν την άποψη εµµένω- το αυτοκίνητο είναι απλά ένα εργαλείο και τίποτα περισσότερο. Μίλησα
για ορθολογικοποίηση.
Σκέφτοµαι, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, να εισηγηθώ –και εδώ
θα το αποφασίσουµε- να υπάρξει µια µείωση του κυβισµού των
αυτοκινήτων. Σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους του αποκαλούµενου Λεκανοπεδίου, κυβισµός ακόµη και µέχρι 1400 κυβικά πιστεύω ότι είναι ικανοποιητικός. Εγώ κινούµαι εδώ µε ένα
αυτοκίνητο 1200 κυβικών. Αλλά θα πρέπει για λόγους ασφάλειας
και µόνο για τους συναδέλφους της επαρχίας να είναι λίγο µεγαλύτερος ο κυβισµός, γιατί, όταν διατρέχεις 1000 και περισσότερα χιλιόµετρα πήγαινε-έλα κάθε βδοµάδα µε οποιεσδήποτε
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καιρικές συνθήκες –και αυτός είναι ο κανόνας των συναδέλφων
της περιφέρειας, της επαρχίας- θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν
µας την ασφάλεια.
Άλλωστε, θυµίζω ότι δυστυχώς, στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές από πρώην συναδέλφους, αείµνηστους, Βουλευτές που είχαν ατυχήµατα κατά τη
διάρκεια αυτών των µετακινήσεων. Εκεί θα µπορούσαµε ίσως να
συζητήσουµε για έναν κυβισµό, που δεν θα µπορεί να υπερβαίνει
τα 1800 κυβικά, για παράδειγµα. Άλλωστε, και στο παρελθόν,
όταν οι προκάτοχοί µου είχαν καθορίσει µεγαλύτερο αριθµό κυβικών, ήταν κυρίως ένα κίνητρο για να χρησιµοποιούνται υβριδικά νέας τεχνολογίας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
αυτοκίνητα, αλλά τότε αυτά ήταν πολύ µεγάλου κυβισµού. Τώρα
δεν υπάρχει καν ο λόγος αυτός, γιατί οι αυτοκινητοβιοµηχανίες
παράγουν και µικρότερου κυβισµού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα. Επαναλαµβάνω ότι αυτό θα το συζητήσουµε,
όταν έρθει η ώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Μετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων επί της εισηγήσεώς
µου, ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η προαναφερθείσα απόφαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς η προαναφερθείσα απόφαση έγινε δεκτή οµοφώνως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Μπορούµε τώρα να συνεχίσουµε τη συζήτηση. Πρώτη είναι η
κ. Μαρία Σκραφνάκη.
Ορίστε, κυρία Σκραφνάκη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Οι Κοινοβουλευτικοί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγγνώµη, κύριε Δένδια.
Επειδή τώρα έδωσα το λόγο, να ακούσουµε την κ. Σκραφνάκη
και µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, επειδή προηγήθηκε
ο Υπουργός, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι ιππότες οι κύριοι
και δέχονται να τοποθετηθείτε εσείς, κυρία Σκραφνάκη, και µετά
να πάρουν το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τους τελευταίους µήνες έχει
φέρει στη Βουλή προς ψήφιση µια σειρά νοµοσχεδίων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης. Όλοι
γνωρίζουµε ότι το µεγάλο πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε σήµερα είναι η τεράστια καθυστέρηση στην απονοµή
της δικαιοσύνης. Με το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθούµε να εκσυγχρονίσουµε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, αναµορφώνοντας
και τροποποιώντας τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, προσαρµόζοντάς τον στο Κοινοτικό Δίκαιο, στοχεύοντας στην επίσπευση
της πολιτικής δίκης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Συγκεκριµένα, µε τις ρυθµίσεις που εισάγουµε στο παρόν νοµοσχέδιο, διευρύνεται η υλική αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου
και του µονοµελούς πρωτοδικείου µε την αύξηση των χρηµατικών ορίων. Ειδικότερα, αυξάνονται τα χρηµατικά ποσά για την
υπαγωγή των εριζοµένων διαφορών στην αρµοδιότητα των εν
λόγω δικαστηρίων. Επίσης, οι εφέσεις κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων εκδικάζονται πλέον από τα µονοµελή εφετεία και µάλιστα
από έµπειρους δικαστές, δηλαδή από προέδρους πρωτοδικών ή
από δικαστές πρωτοδίκες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή
θητεία και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρχουν, από τον αρχαιότερο πρωτοδίκη.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο καθιερώνεται για πρώτη
φορά η κατάθεση και επίδοση δικογράφων µε ηλεκτρονικά µέσα,
κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ τους δικηγόρους και τους
δικαστικούς λειτουργούς. Επιπλέον, αναµορφώνεται το θεσµικό
πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης διαφορών, όπου καταργείται η
προβλεπόµενη διαδικασία υποχρεωτικής απόπειρας επίλυσης
διαφοράς και είναι πολύ σηµαντικό ότι πλέον αναβαθµίζεται ο
ρόλος του δικαστή στην απόπειρα συµβιβασµού. Επίσης, ρυθµίζονται στο παρόν νοµοσχέδιο ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη
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συζήτηση της αγωγής, τη συµπλήρωση τυχόν αοριστίας της
αγωγής µε προφορική δήλωση ή µε την κατάθεση προτάσεων,
αρκεί να µην αλλάζει η νοµική βάση της αγωγής. Αυτές οι ρυθµίσεις είναι σωστές, διότι δίδεται η δυνατότητα στον ενάγοντα να
συµπληρώσει τους ισχυρισµούς του και να θεραπεύσει την αοριστία της αγωγής, χωρίς αυτή να απορρίπτεται και να πρέπει
µετά να επανέλθει µε νέο δικόγραφο, άρα να πάει πολλά χρόνια
πίσω.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, όπως σας έχουµε πει και στην επιτροπή, µία από τις αιτίες αναβολών είναι η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέµβασης ή η άσκηση προσεπίκλησης, οι οποίες
προσδιορίζονται σε µεταγενέστερες δικασίµους και αναβάλλονται υποθέσεις. Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει να γίνεται εντός
µηνός η επίδοση της κύριας αγωγής και η άσκηση της προσεπίκλησης της κύριας και πρόσθετης παρέµβασης να ασκείται υποχρεωτικά κι αυτή εντός µηνός και να προσδιορίζεται στην ίδια
δικάσιµη µε την κύρια αγωγή. Έτσι, θα κερδίσουµε πολύ χρόνο
στην εκδίκαση αυτών των υποθέσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συγγνώµη, κυρία
Σκραφνάκη.
Θα παρακαλούσα για λίγο περισσότερη ησυχία µέσα στην Αίθουσα, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ.
Κυρία Σκραφνάκη, µπορείτε να συνεχίσετε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Επίσης, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα ερηµοδικίας του εναγοµένου,
του ενάγοντος, του κυρίως και του προσθέτως παρεµβαίνοντος.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες στον Άρειο
Πάγο, καθώς καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεων από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο, ενώ καταργείται και
η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών
µέτρων στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Επιπλέον, ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα που αφορούν τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, µεταξύ των οποίων προβλέπεται η δηµοσίευση αποσπάσµατος για τη διενέργεια των
πλειστηριασµών, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια
στους πλειστηριασµούς και ρυθµίζονται, επίσης, θέµατα σχετικά
µε τον πίνακα κατάταξης δανειστών, την κατάσχεση κινητών
αξιών και άλλα.
Μια σηµαντική τοµή που γίνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
η κατάργηση της προσωπικής κράτησης για τα εµπορικά χρέη.
Είναι ένα θέµα που απασχολεί σήµερα χιλιάδες συµπολίτες µας,
ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Είναι πολύ σηµαντική, λοιπόν, αυτή η τοµή που γίνεται σήµερα, διότι για τα εµπορικά χρέη
και τους τίτλους που βγαίνουν µε βάση αυτά, δηλαδή τις επιταγές και τις συναλλαγµατικές, δεν θα υπάρχει πλέον προσωποκράτηση.
Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε τον προκάτοχό σας Υπουργό, είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για την
επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά ακόµα δεν
έχουµε δει τα αποτελέσµατα αυτών που έχουµε ψηφίσει. Δέχοµαι, όµως, τις προτάσεις σας και χαίροµαι γι’ αυτές, για να φύγουν υποθέσεις από τα δικαστήρια και να επιλύονται εκτός
δικαστηρίων, είτε στους συµβολαιογράφους, αλλά πρέπει παράλληλα µε όλες αυτές τις προσπάθειες να στελεχωθούν και τα
δικαστήρια της χώρας µε διοικητικό προσωπικό, που µπορούµε
να πάρουµε από µετατάξεις από το δηµόσιο ή από τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά διοικητικού
προσωπικού στα δικαστήρια. Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν τα
ειρηνοδικεία για να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας που
τους έχουµε αναθέσει.
Είναι πολύ σηµαντική, κύριε Υπουργέ, η τροπολογία που φέρατε για την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς θα βοηθήσει
σηµαντικά στη λειτουργία και τη στελέχωση των τεσσάρων νέων
εφετείων.
Θα ήθελα για πολλοστή φορά σε αυτό το σηµείο να ευχαριστήσω, ως Βουλευτής και δικηγόρος Ηρακλείου, την Κυβέρνηση
για την ίδρυση του νέου Εφετείου στην Ανατολική Κρήτη µε έδρα
το Ηράκλειο, αλλά και εσάς, κύριε Υπουργέ, για το άµεσο ενδιαφέρον σας και για τη φροντίδα σας για τη στελέχωση µε δικα-
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στές και διοικητικό προσωπικό των εφετείων, καθώς επίσης και
τη φροντίδα σας για τον εξοπλισµό των εφετείων.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και το νέο Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον κ. Κανελλόπουλο για το άµεσο
ενδιαφέρον του και τη συνεργασία που έχουµε. Το στοίχηµα για
όλους µας θα είναι να ηχήσει το κουδούνι και στα τέσσερα νέα
εφετεία το Σεπτέµβριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις ρυθµίσεις που εισάγει το
παρόν νοµοσχέδιο πιστεύω ότι θα έχουµε µία επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, γι’ αυτό και το ψηφίζω και καλώ κι εσάς να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
Κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ συζητάµε σήµερα ένα νοµοθέτηµα, του οποίου νοµίζω η ιστορική προέλευση αναφέρθηκε
και αναγνωρίστηκε και από τον προλαλήσαντα κύριο Υπουργό
και από άλλους συναδέλφους. Οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν
µέρος του έργου της επιτροπής, κατ’ αρχάς υπό τον Καθηγητή
της Πολιτικής Δικονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών τον κ. Κλαµαρή, κατόπιν της Επιτροπής Παπανικολάου και µιας άλλης επιτροπής υπό τον κ. Νίκα.
Για τον κ. Κλαµαρή θα µου επιτρέψετε να κάνω µία ειδική αναφορά σήµερα, διότι ο Καθηγητής κ. Κλαµαρής συνταξιοδοτείται
και αξίζει να λεχθεί από το Βήµα της Βουλής ότι υπήρξε ένας συνεπής δηµόσιος λειτουργός, ο οποίος προσέφερε αφιλοκερδώς
επί σειρά ετών τη βοήθειά του, οποτεδήποτε η ελληνική πολιτεία
τη χρειάστηκε.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως εδώ αυτό το οποίο καθόλου δεν
εισάγεται είναι ένα τµήµα των εισηγήσεων των επιτροπών αυτών
-δεν αναφέροµαι στην τελευταία επιτροπή υπό τον κ. Νίκα, αλλά
στις άλλες δύο επιτροπές, των οποίων µου είχε παραδοθεί το
σχέδιο και το προϊόν της εργασίας τους- ένα κοµµάτι που αφορά
τις ειδικές διαδικασίες. Εδώ δύο είναι τα σηµαντικά θέµατα στα
οποία αξίζει να σταθώ. Τα άλλα τα ανέπτυξε µε περισσή επάρκεια ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και είµαι βέβαιος ότι θα
αναφερθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και σήµερα και αύριο,
κατά τη συζήτηση επί των άρθρων.
Εδώ γίνονται, λοιπόν, δύο ουσιαστικές τοµές. Η µία είναι η εισαγωγή, για πρώτη φορά, του µονοµελούς εφετείου. Εδώ έγινε
µία στάθµιση. Κατανοώ τα κίνητρα αυτής της στάθµισης. Κατανοώ, επίσης, ότι δεν ήταν µία εύκολη στάθµιση. Από την άλλη
πλευρά, δεν είµαι καθόλου βέβαιος ότι είναι ώριµος ο χρόνος για
να πάµε σε µονοµελή εφετεία.
Το δεύτερο το οποίο εδώ εισάγεται και το οποίο µε εµβάλλει
σε ακόµα µεγαλύτερες σκέψεις είναι η διάταξη η οποία προβλέπεται από το άρθρο 22, κύριε Υπουργέ, µε την οποία ο δικαστής
που διευθύνει τη συζήτηση µπορεί διά παρεµβάσεώς του να οδηγήσει του διαδίκους να συµπληρώνουν τους ισχυρισµούς που
υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως µε προφορική δήλωση στα
Πρακτικά. Νοµίζω ότι εδώ εισάγουµε δαιµόνια στη διαδικασία
της πολιτικής δίκης και πολύ φοβάµαι ότι και η διατύπωση του
άρθρου αυτού, του άρθρου 22, στην ακροτελεύτια παράγραφο,
δεν είναι τέτοια που να επιβάλλει σαφείς κανόνες για την άσκηση
αυτής της παρέµβασης. Σας προλέγω, φοβούµαι µε σχετική βεβαιότητα ότι εδώ θα έχουµε προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός, κατανάλωσε ένα πολύ µεγάλο τµήµα του χρόνου του όχι για να αναφερθεί στο παρόν νοµοθέτηµα, αλλά κυρίως για να µας ενηµερώσει
για ένα νοµοθέτηµα το οποίο θα δοθεί αύριο σε δηµόσια διαβούλευση και αφορά, προφανώς, µία διαδικασία µε την οποία θα
αντιµετωπίζονται σε ταχύτερους ρυθµούς διώξεις και διαδικασίες που αφορούν πρόσωπα, είτε είναι πολιτικοί εκτός ασκήσεως
των καθηκόντων τους είτε είναι άλλα πρόσωπα που άσκησαν δηµόσια εξουσία.
Επί της αρχής, ουδείς είναι αντίθετος σε αυτό. Όµως, έχει έν-

13673

νοια, να τοποθετηθεί κανείς αφού δει τις σχετικές διατάξεις,
κύριε Υπουργέ, διότι ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι ο δαίµονας
κρύβεται στη λεπτοµέρεια. Εν πάση περιπτώσει, όπως τοποθετήθηκα και πριν επί τη ευκαιρία όσων ο κύριος Πρόεδρος της
Βουλής είπε, θέλω να το πω και τώρα: Ανεξαρτήτως των συνθηκών και ανεξαρτήτως της καταστάσεως, υποχρέωση της Εθνικής
Αντιπροσωπείας είναι να µην υποκύψει στο λαϊκισµό. Έχει την
εδραία υποχρέωση να διαφυλάξει ό,τι θεωρεί θεσµικό, σοβαρό
και δίκαιο. Θα έρθει η στιγµή που η ελληνική κοινωνία θα ανταµείψει µια τέτοια προσέγγιση.
Και µου επιτρέπετε να χρησιµοποιήσω άλλο ένα λεπτό –δεν
πρόκειται να πάρω παραπάνω- για να εκφράσω και λίγες γενικότερες σκέψεις για την πορεία της δικαιοσύνης, εκµεταλλευόµενος το γεγονός ότι είστε νέος Υπουργός -για δεύτερη φορά,
όµως, στη θητεία σας, αν η µνήµη µου µε υπηρετεί καλά- άρα,
γνωρίζετε το µέγεθος της πρόκλησης και έχετε και ένα νέο Υφυπουργό.
Κύριε Υπουργέ, όσο κι αν έχουν γίνει προσπάθειες απ’ όλα τα
κόµµατα στον τοµέα αυτό τα τελευταία χρόνια, νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι ότι η ελληνική δικαιοσύνη και µετά
από αυτό το νοµοθέτηµα θα τελεί σε µια κατάσταση οιονεί αρνησιδικίας. Νοµίζω ότι ο µέσος άνθρωπος έχει απολέσει πλήρως
την εµπιστοσύνη του στο ότι µπορεί σε εύλογο χρόνο να έχει ένα
δίκαιο αποτέλεσµα, να έχει µια δίκαιη δίκη.
Στέκοµαι στον «εύλογο χρόνο». Νοµίζω ότι απειλείται η ελληνική δικαιοσύνη και αν θέλετε και το ελληνικό κράτος γενικότερα,
από σωρεία προσφυγών στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο Στρασβούργο, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Γι’ αυτό υπάρχουν ήδη πολλές καταδικαστικές αποφάσεις και τις γνωρίζετε.
Επ’ αυτού θα πρέπει να γίνει µια βαθιά και ειλικρινής συζήτηση, διότι είναι προφανές ότι το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης έτσι όπως είναι σήµερα, δεν αντέχει τον φόρτο της
εργασίας τον οποίο πρέπει να διεκπεραιώσει.
Υπάρχει και κάτι άλλο, που θα ήθελα να αναφέρω. Θα µου επιτρέψετε να το αναφέρω χωρίς να κοµµατικοποιήσω σε κανένα
βαθµό αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης
πάντοτε έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Υπάρχει ένα άλλο κοµµάτι του
ρόλου του Υπουργείου, τον οποίο, ίσως, «λίγο» η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ έχει παραµερίσει. Αναφέροµαι στο σωφρονιστικό σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, λυπούµαι να πω ότι η αίσθησή µου είναι ότι
αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει σωφρονιστικό σύστηµα στην Ελλάδα. Προς Θεού, δεν λέω ότι υπεύθυνη γι’ αυτό είναι αποκλειστικά η δική σας Κυβέρνηση. Η κατάσταση και επί των ηµερών
µου ήταν δυσχερέστατη και επί των ηµερών των προκατόχων
µου ήταν δυσχερέστατη. Όµως, πρέπει να δούµε στα µάτια µια
πραγµατικότητα, ότι το σωφρονιστικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν
λειτουργεί ορθά, τα στελέχη που το υπηρετούν δεν έχουν ούτε
µια παραγωγική σχολή, η οποία να µπορεί να τα µορφώνει και να
τα εξελίσσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μια προσπάθεια που είχε γίνει επί των ηµερών µου, εγκαταλείφτηκε αµέσως µετά την ήττα µας στις εκλογές του 2009.
Από την άλλη, συνεχίζεται και επιτείνεται το φαινόµενο της
ανειλικρίνειας στην επιβολή των ποινών. Τι γίνεται, δηλαδή; Καταλογίζονται ποινές ετών από της έδρας, που στην πραγµατικότητα ουδέποτε σχεδόν σηµαίνουν φυλάκιση ή κράτηση του
καταδικασθέντος ή των καταδικασθέντων. Επίσης, συνεχώς υπό
το κράτος του µεγάλου αριθµού, ο οποίος κρατείται σε ένα σωφρονιστικό σύστηµα, το οποίο δεν τον αντέχει, «περνάµε» σ’
αυτή την Αίθουσα µε ευθύνη όλων, αν θέλετε, διατάξεις συνεχών
αποφυλακίσεων. Αυτό συνιστά πρόκληση για την ελληνική κοινωνία.
Και το φαιδρό του πράγµατος αναδεικνύεται στο εξής: όταν
πρέπει να διαπραγµατευτούµε συνθήκες εκδόσεως µε ξένες κυβερνήσεις. Όταν εσείς θα βρεθείτε µε συναδέλφους σας άλλων
χωρών.
Σε µια άλλη χώρα η ποινή των έξι µηνών φυλάκισης θεωρείται
πολύ βαριά. Και στην Ελλάδα συνήθως αυτή η ποινή θα επιβληθεί για κάποια αστειότητα. Ο αλλοδαπός, ο ξένος δεν µπορεί να
καταλάβει τι του λέµε, δεν µπορεί να αντιληφθεί το µέγεθος της
ανειλικρίνειας του ποινικού καταλογισµού στην Ελλάδα.
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Αυτό πρέπει να το δούµε ξεκάθαρα. Πρέπει όλο αυτό να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει και υπό το κράτος των σηµαντικών αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στην ελληνική κοινωνία. Η κοινωνία
την οποία καλούµαστε να ρυθµίσουµε σήµερα, δεν είναι η ελληνική κοινωνία για τη ρύθµιση της οποίας δηµιουργήθηκαν ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, ο Ποινικός
Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας. Δεν είναι η µεταπολεµική ελληνική κοινωνία. Δεν είναι µια κοινωνία η οποία ούτε καν
έχει το χαρακτηριστικό της µίας εθνικότητας. Είναι πια µια πολυπολιτισµική κοινωνία, η οποία έχει διάφορες συνιστώσες. Έχει
έναν πολύ µεγάλο αριθµό µεταναστών, όπου πολλοί εξ αυτών
είναι παράνοµοι. Ξέρετε ότι ο µισός πληθυσµός των ελληνικών
φυλακών αποτελείται από αλλοδαπούς.
Έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια κοινωνία ουσιαστικά διαφορετική και άρα διαφορετική θα πρέπει να είναι και η δική µας
αντιµετώπιση. Δεν σας λέω, προς Θεού, ότι είναι εύκολο. Δεν
είµαι έτοιµος να καταλογίσω ευθύνες σε οποιονδήποτε και για
οτιδήποτε. Λέω απλώς ότι είναι ώρα να κρούσουµε µε τον πιο
δυνατό τρόπο τον κώδωνα του κινδύνου για ένα σύστηµα, το
οποίο τείνει –παρά την προσπάθεια των λειτουργών του- να οδηγηθεί σε πλήρη αναποτελεσµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαο
Δένδια.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον κύριο Υπουργό
αλλά ακούγοντας και τον πρώην Υπουργό και αναλογιζόµενος
το ποιοι έχουν περάσει από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης
–νοµίζω ότι έχουµε έναν ακόµη πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης
στην Αίθουσα- όλοι τους διακεκριµένοι, συγκροτηµένοι, σοβαροί
πολιτικοί, µου γεννάται το εξής ερώτηµα: Γιατί τα προβλήµατα
της δικαιοσύνης δεν επιλύονται;
Αυτή τη συζήτηση µε την καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης, είναι µια συζήτηση που την ακούω από τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας µου, από το 1993. Από τότε ακούω για την
παθογένεια της δικαιοσύνης. Πέρασαν άνθρωποι από το αξίωµα
του Υπουργού, που αναµφίβολα και αναντίρρητα είναι άνθρωποι
ικανοί, είναι άνθρωποι έντιµοι, είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι εξ αυτών γνωρίζουν τα προβλήµατα του χώρου της δικαιοσύνης, πολλοί εξ αυτών εκ των έσω, και παρά ταύτα το θέµα δεν
αντιµετωπίζεται. Πρέπει να µας πει κάποιος τι γίνεται, τι φταίει.
Δεν µπορεί αυτό το πρόβληµα να έχει παραλύσει την κατάσταση στη δικαιοσύνη. Πηγαίνουµε στα συνέδρια των δικαστών
χρόνο µετά το χρόνο για να µας µετρήσουν πόσες περισσότερες
υποθέσεις σωρεύτηκαν φέτος. Κάθε χρόνο απλώς αυξάνεται ο
αριθµός των υποθέσεων που έχουν συσσωρευτεί. Και δεν µπορεί
να αντιµετωπιστεί αυτό από τους πολιτικά υπεύθυνους. Για ποιο
λόγο; Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται; Πού σκαλώνουµε;
Κύριε Υπουργέ, εµείς θα ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Το ξέρετε, έχουµε τοποθετηθεί. Θεωρούµε ότι είναι θετικό. Και στο παρελθόν έχουµε ψηφίσει διάφορες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν έρθει από άλλες Κυβερνήσεις,
γιατί κι αυτές είχαν µέσα τους θετικά στοιχεία, µε λαµπρή νοµική
επιχειρηµατολογία, µε σοβαρά και συγκροτηµένα επιχειρήµατα.
Και µετά ταύτα, µηδέν εις το πηλίκο.
Επιτρέψτε µου µια κριτική. Δεν αντιµετωπίζουµε ριζικά το
θέµα. Δεν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε ριζικά το θέµα. Δεν τολµάµε να αντιµετωπίσουµε ριζικά το θέµα. Θα σας πω συγκεκριµένα πράγµατα.
Ποιος ο λόγος να διατηρούµε Τµήµα Διαταγών Πληρωµής στο
Πρωτοδικείο Αθηνών; Για να πηγαίνει εκεί η αίτηση και η απόφαση συντεταγµένη από δικηγόρους, να τη θεωρεί ο δικαστής –
«να τη θεωρεί» υπό την έννοια ότι κοιτά, βλέπει αν είναι καλή- να
βάζει µια υπογραφή και να έχουµε διαταγή πληρωµής; Γιατί τουλάχιστον για τα αξιόγραφα δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε µια
διαφορετική διαδικασία; Και για να µην αρχίσουν οι συνάδελφοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µου δικηγόροι να φωνάζουν για τη δικηγορική ύλη, να βάλουµε
την παράσταση του δικηγόρου στο συµβολαιογράφο. Να πηγαίνουµε µε δικηγόρο στο συµβολαιογράφο. Γλιτώνουµε έτσι το
κοµµάτι της απασχόλησης των δικαστών. Γιατί για τις συναινετικές προσηµειώσεις πρέπει να απασχολούνται καθηµερινά τρεις
δικαστές; Και µιλάµε για µία αίτηση, την οποία έχουν φτιάξει πάλι
οι δικηγόροι και πηγαίνουν και την υπογράφουν οι δικαστές. Για
ποιο λόγο;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το έθεσα το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ίδιο και για τα συναινετικά διαζύγια. Για ποιο λόγο για µία δήλωση βουλήσεως; Και η οποία τι περιέχει;
Ο φάκελος περιέχει ένα συµφωνητικό για τη λύση του γάµου
και για τη ρύθµιση των ζητηµάτων της επιµέλειας των τέκνων –
το κοιτάζει και λέει «Ναι, το περιέχει. Ευχαριστώ πολύ»- συν ένα
συµβολαιογραφικό έγγραφο µε το οποίο δίδεται η πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να πάει να καταθέσει τη συγκεκριµένη αίτηση.
Όλα τα υπόλοιπα είναι συντεταγµένα από δικηγόρους. Πρέπει,
λοιπόν, να απασχολούµε δικαστές; Γιατί;
Ας κάνουµε βήµατα τα οποία να τελειώνουν µε τις τυπικές διαδικασίες, για να απελευθερώσουµε δικαστές. Αυτό είναι το ένα
ζήτηµα.
Θεσµός Μονοµελών Εφετείων. Θέλω να σας πω κάτι. Ακόµη
και σήµερα, που θα το ψηφίσουµε, εγώ µέσα µου έχω δισταγµό.
Έχω δισταγµό, γιατί ανησυχώ για την ποιότητα των αποφάσεων.
Έχει δίκιο ο εισηγητής µας. Τις περισσότερες φορές ένας εισηγητής κάνει όλη τη δουλειά και η υπόλοιπη σύνθεση στην πραγµατικότητα ακούει τον εισηγητή και συµφωνεί. Είναι 100% έτσι;
Μπορεί και να µην είναι. Μπορεί και να υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες υπάρχει συζήτηση και, ενδεχοµένως, αυτές οι δύσκολες περιπτώσεις είναι που κάνουν τη διαφορά.
Εποµένως –δεν σας το κρύβω- ακόµη και σήµερα έχω δισταγµό. Ελπίζω να λειτουργήσει καλά. Δεν θα ήµασταν τόσο ανεκτικοί σε αυτό, δεν θα προσχωρούσαµε σε αυτήν την άποψη, εάν
δεν βρισκόταν η καθυστέρηση σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται.
Τρίτο ζήτηµα, το οποίο, επίσης, πρέπει να το πούµε µε ξεκάθαρο και σαφή τρόπο είναι το κόστος της δικαιοσύνης. Ακούω
την άποψη της Αριστεράς: «Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι φθηνή,
για να είναι ευχερώς προσβάσιµη στο σύνολο του πληθυσµού,
ακόµα και σε αυτούς που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα
να αντεπεξέλθουν σε µία χρηµατοβόρα διαδικασία.»
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Και καλή!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και καλή. Το κοµµάτι της ποιότητας
το αφήνω, γιατί, κατά τη γνώµη µου, είναι αυτονοµηµένο, κύριε
Πρόεδρε, από το κοµµάτι του κόστους της δικαιοσύνης, του κόστους των διαδίκων.
Η απάντηση εδώ είναι η εξής: Κανονικά αυτό θα έπρεπε να το
αντιµετωπίσουµε µε την εξής παράλληλη διαδικασία. Ναι µεν αύξηση του κόστους της δικαιοσύνης, ώστε να λειτουργήσει αυτό
και ανασχετικά στο ότι το έχουµε εύκολο το να πηγαίνουµε στα
δικαστήρια. Γιατί λέµε «Δεν βαριέσαι! Ας κάνουµε και µια αγωγή.
Φθηνή είναι και η αγωγή. Φθηνή είναι και η διαδικασία. Χαµηλά
είναι και τα δικαστικά έξοδα. Ας την ακολουθήσουµε τη διαδικασία αυτή.»
Το συνδέω αυτό και µε τον πληθωρισµό των δικηγόρων, που
εξαιτίας του ανταγωνισµού χαµηλώνει σε πολύ µεγάλο βαθµό το
κόστος της παροχής των νοµικών υπηρεσιών. Υπάρχει κόσµος,
ο οποίος είναι αναγκασµένος να κάνει δουλειές και να παρέχει
νοµικές υπηρεσίες σε πάρα πολύ φθηνές τιµές, προκειµένου να
επιβιώσει και αυτό είναι συνέπεια του πληθωρισµού των δικηγόρων.
Εκεί, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει το ζήτηµα της ποιότητας στην
παροχή των νοµικών υπηρεσιών. Και εκεί –για να κάνω και µια
κριτική στους δικηγορικούς συλλόγους- οι δικηγορικοί σύλλογοι
το κοιτάνε απαθώς το φαινόµενο αυτό. Με λαϊκιστικό τρόπο το
κοιτούν οι δικηγορικοί σύλλογοι το φαινόµενο αυτό. Δεν την
βλέπω εγώ εδώ την παρέµβαση των δικηγορικών συλλόγων,
ακριβώς δηλαδή στο ζήτηµα της διαφύλαξης της ποιότητας της
παροχής νοµικών υπηρεσιών.
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Ποια, λοιπόν, πρέπει να είναι η λύση; Ναι, η λύση είναι η αύξηση του κόστους. Όµως, η αύξηση του κόστους στο διάδικο
που έχει και που µπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το κόστος θα
έπρεπε να συνοδευτεί από ένα σοβαρό σύστηµα παροχής νοµικής βοήθειας. Ένα µέρος δηλαδή, της αυξήσεως του κόστους
θα έπρεπε να αφιερωθεί σε ένα πολύ µεγαλύτερο και αποτελεσµατικότερο σύστηµα παροχής νοµικής βοήθειας, όχι υπό την
έννοια του ευεργετήµατος της πενίας, που ουσιαστικά οι προϋποθέσεις του τώρα είναι σχεδόν απαγορευτικές -δεν το δικαιούται κανένας έτσι όπως έχει τεθεί το ευεργέτηµα της πενίας- αλλά
σε αυτόν που πραγµατικά δεν έχει χρήµατα να αντεπεξέλθει στο
κόστος της διαδικασίας θα µπορούσε να του παρέχει αποτελεσµατική νοµική βοήθεια.
Εδώ τι έχουµε; Από τη µια έχουµε µια φθηνή δικαιοσύνη, που
σε µεγάλο βαθµό οδηγεί σε µία κακή παροχή νοµικών υπηρεσιών
και ίσως και σε όλη αυτήν την κακή –όχι υπό την έννοια της κακής
ποιότητας, αλλά υπό την έννοια της τεράστιας καθυστέρησηςκαι άρα, αναποτελεσµατική δικαιοσύνη. Από την άλλη µεριά δεν
έχουµε κανένα σοβαρό σύστηµα παροχής νοµικής βοήθειας.
Δείτε δηλαδή δύο άκρα.
Ενώ, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να αυξήσουµε το κόστος της παροχής της δικαιοσύνης και αυτό σε όλα τα επίπεδα
–αυτό θα ανέβαζε και το κόστος της παροχής νοµικών υπηρεσιών- αυτόµατα θα έπρεπε ένα κοµµάτι απ’ αυτό να το µεταφέρουµε, για να φτιάξουµε ένα πολύ σοβαρό και ισχυρό µηχανισµό
παροχής νοµικής βοήθειας. Αυτό είναι κάτι που, κατά τη γνώµη
µου, πρέπει να δει, για να αντιµετωπίσει κάποιος.
Γι’ αυτό και δεν συµµερίζοµαι τις επιφυλάξεις τις οποίες
άκουσα από το δικηγορικό σύλλογο για το θέµα του ενσήµου
στην αναγνωριστική αγωγή. Όχι µόνο διότι υπάρχει η φαιδρότης
τού «θέλω να σου κάνω αγωγή ενός εκατοµµυρίου» και όλο αυτό
που ξέρετε ότι ζούµε, το οποίο απλώς είναι µη σοβαρό, αλλά κυρίως, διότι γίνονται αγωγές ελαφρά τη καρδία στη λογική του
«Δεν βαριέσαι! Τι έχουµε να χάσουµε; Δεν θα πληρώσουµε και
το δικαστικό ένσηµο. Άρα, είναι τζάµπα. Αν κερδίσουµε, θα το
πληρώσουµε και θα το τρέψουµε µε µία διαταγή πληρωµής. Αν
όχι, δεν έχει σηµασία.»
Παρατήρηση, που, κατά τη γνώµη µου, είναι κρίσιµη για τη
στιγµή που περνάµε: Μπορούµε να έχουµε ένα νοµικό fast track
για µεγάλες υποθέσεις που ενδιαφέρουν, κυρίως, τους επενδυτές ή τους ενδεχόµενους επενδυτές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα σηµαντικά πράγµατα, τα οποία λειτουργούν ανασχετικά στην ανάπτυξη στον
τόπο είναι το γεγονός ότι, όταν ρωτούν οι ενδιαφερόµενοι τους
δικηγόρους τους, τι θα συµβεί, εάν υπάρξει νοµική εµπλοκή στην
Ελλάδα, η ενηµέρωση που παίρνουν είναι πως είναι σχεδόν αδύνατον να βρουν το δίκιο τους. Δεν µπορείτε να φανταστείτε πόσο
καταλυτικά λειτουργεί αυτή η ενηµέρωση στην ψυχολογία του
επενδυτή που έρχεται από το εξωτερικό, για να επενδύσει στην
Ελλάδα.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, εδώ να βρούµε έναν τρόπο, ώστε ειδικά
οι υποθέσεις οι οποίες έχουν µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον να
άγονται στη δικαιοσύνη µε µια ταχεία διαδικασία –εν πάση περιπτώσει ταχύτερη απ’ ό,τι τώρα- µέχρι να λύσουµε το συνολικό
ζήτηµα της παθογένειας στη δικαιοσύνη και να µπορέσουν να
φθάσουν να δικάζονται αποτελεσµατικά. Αυτό, λοιπόν, κυρίως
θα σας έλεγα ότι αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη. Υπάρχει,
όµως, και ένα κοµµάτι που αφορά την πολιτική δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα να έχω δύο ακόµη λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Μια τελευταία παρατήρηση. Δεν αποτελεί απάντηση η διαρκής
αύξηση του αριθµού των δικαστών ή των δικαστικών υπαλλήλων.
Δεν αποτελεί απάντηση στα προβλήµατα της συγκρότησης της
δικαιοσύνης σήµερα η συνεχής πρόσληψη και αύξηση προσωπικού. Θα έπρεπε κάποια στιγµή να εισάγουµε διαδικασίες αξιολογήσεως, για να δούµε τι είναι αυτό, που τελικώς παράγεται
κάθε φορά. Αναφέροµαι σε αξιολόγηση και ποσοτική, αλλά και
ποιοτική. Το κάνει –υποτίθεται- η Επιθεώρηση, αλλά για να το
κάνει η Επιθεώρηση αποτελεσµατικά, είναι προφανές ότι θέλει
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πολλή δουλειά, για να δώσει αυτό το οποίο νοµίζω ότι χρειαζόµαστε.
Έχω τοποθετηθεί –το ξέρω πως είναι εξαιρετικά αντιδικηγορικό, αλλά τι να κάνουµε; Συµβαίνουν αυτά καµµιά φορά- υπέρ
της επεκτάσεως της λειτουργίας του ωραρίου των δικαστηρίων.
Είναι µια εποχή δύσκολη. Δεν πειράζει. Να δουλέψουµε και λίγο
παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσµος! Δεν θα συµβεί και τίποτα τροµερό!
Ας το επεκτείνουµε λίγο -υπήρχε παλαιότερα, εγώ το πρόφθασα το µεγαλύτερο ωράριο- το ωράριο και εκεί ας βοηθήσουν
όλοι. Και οι δικαστικοί υπάλληλοι, ας βοηθήσουν και οι δικηγόροι,
ας βοηθήσουν και οι δικαστές ας βοηθήσουν. Όλοι να βοηθήσουν.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα κόµµατα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τα καηµένα τα κόµµατα παίρνουν θέσεις. Τι να κάνουµε τώρα; Είναι θέµα Κυβερνήσεως από εκεί και
πέρα και, αν θέλετε, των εµπλεκοµένων στο ζήτηµα της δικαιοσύνης.
Μια επιµέρους παρατήρηση και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Είναι µεγάλο λάθος αυτό που κάνετε µε την αοριστία. Κοιτάξτε
να δείτε κάτι. Τώρα µπαίνουµε σε ψαγµένη δικονοµική συζήτηση.
Δεν θέλω να κουράσω το Σώµα, αλλά θα µιλήσουµε ίσως εκτενέστερα αύριο.
Η τήρηση της προδικασίας είναι µεγάλο πράγµα στην αστική
δίκη.
Ο διάδικος πρέπει να ξέρει που πατάει. Δεν µπορεί να έρχεται
και να λέει «α, ξέχασα να σου πω και κάτι». Και µε την καθοδήγηση του δικαστού να έρχεται να συµπληρώνει ισχυρισµούς που
ο αντίδικός του δεν ήταν έτοιµος να αποκρούσει. Είναι κρίσιµο
το να διατηρήσουµε ευλαβικά την αρχή της προδικασίας που σηµαίνει ότι όλοι οι ισχυρισµοί πρέπει να έχουν εκτεθεί µε το εισαγωγικό δικόγραφο. Δεν µπορεί να διορθώνεται σε ουσιώδη
σηµεία του το εισαγωγικό δικόγραφο, διότι καταργούµε τη βασική αρχή της αντιδικίας.
Εδώ είναι πολύ µεγάλο λάθος. Εγώ σας κάνω έκκληση να το
ξανασκεφτείτε. Δεν το πετάνε για τυπικούς λόγους τα δικαστήρια. Υπάρχουν και υπερβολικοί δικαστές. Πάντοτε. Αλλά σ’ αυτό
δεν µπορούµε να µπούµε. Τις περισσότερες φορές, η αοριστία
είναι πραγµατική και προστατεύει το διάδικο από το να πάθει
βλάβη εξαιτίας του ότι δεν έχουν προβλεφθεί αυτά που έπρεπε
και δεν έχουν ειπωθεί αυτά που έπρεπε να έχουν ειπωθεί.
Ψηφίζουµε αυτό το σχέδιο νόµου. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θέλουµε πολύ περισσότερα πράγµατα να γίνουν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να κάνω τις
εξής αναφορές.
Κύριε Δένδια, συµφωνώ µαζί σας. Ο κ. Κλαναρής, ο κ. Νίκας,
ο κ. Παπανικολάου και όλοι οι συνεργάτες του και όλες οι νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εργάζονται πολλές ώρες και δεν αµείβονται καθόλου. Θέλω να το
καταθέσω αυτό. Πολλές φορές ούτε τα έξοδά τους για να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη δεν καταβάλλονται. Προχθές στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κατέθεσα και τα ονόµατα όλων,
έτσι για να υπάρχουν. Και αυτό θα το κάνω συνέχεια. Και θέλω
αυτό να το αναγνωρίσω και να πω σε όλους αυτούς ένα µεγάλο
ευχαριστώ εκ µέρους της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ο κ. Βορίδης έθεσε
µερικά ζητήµατα και θέλω αυτά να αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να πάµε σε ριζικές τοµές και αλλαγές. Χρησιµοποίησα έναν όρο που δεν µου αρέσει: αποδικαστηριοποίηση. Όµως όλο αυτό περικλείει αυτά που είπατε
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προηγούµενα. Και σε σχέση µε το τι µπορεί να φύγει από τα δικαστήρια και σε σχέση µε τα ζητήµατα των ποινών. Θέλω να σας
ενηµερώσω ότι το πρώτο πράγµα που έκανα στο Υπουργείο είναι
να συγκροτήσω επιτροπή για τον εξορθολογισµό των ποινών συνολικά στο ποινικό µας σύστηµα. Δεν την έχω συγκροτήσει
ακόµα. Είµαστε στη διαδικασία συγκρότησης.
Κάθε φορά ο κάθε Υπουργός φέρνει και µια διάταξη και γνωρίζετε τι ανισότητες υπάρχουν σε σχέση µε τη µεταχείριση -και
το θέσατε και εσείς, κύριε Δένδια- σε σχέση µε το µεγάλο θέµα
των ποινών. Αρκεί να σας πω ότι προ ηµερών είχαµε ποινές από
δικαστές που έβαλαν για επαιτεία φτωχούς ανθρώπους τρεις και
τέσσερις µήνες φυλακή. Αν είναι δυνατόν. Και σε φυλακές όπου
ξέρετε τι συνθήκες υπάρχουν. Παρ’ όλο που έχουν βελτιωθεί σε
σχέση µε το παρελθόν µε τη συνδροµή όλων και τη συµµετοχή
όλων, ξέρετε ποιες είναι οι καταστάσεις.
Μας απασχολούν, λοιπόν, αυτά τα θέµατα και θέλω να πω ότι
σε πολύ σύντοµο χρόνο θα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας
καλέσω στην επιτροπή, να κάνουµε µια γενική συζήτηση πάνω
σε συγκεκριµένα ζητήµατα ώστε να µπορέσουµε να πάµε σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
Κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εξορθολογισµός και η βελτίωση της απονοµής της πολιτικής
δικαιοσύνης είναι η επιδίωξη, κατά τον τίτλο που σχεδίου νόµου
που συζητούµε σήµερα. Όµως, για µια ακόµα φορά παρουσιάζεται αυτός ο διχασµός επιδιώξεων και στόχων.
Η Κυβέρνηση έχει αρµοδιότητες εκτελεστικής εξουσίας και
φυσικά εισηγείται και τα σχέδια νόµων. Αλλά εκείνο που έχει σηµασία πρωτίστως είναι να ασκεί πολιτική. Η πολιτική δεν ασκείται
διά της κατάθεσης σχεδίων νόµων. Δεν αµφιβάλω –και το είπε
και ο εισηγητής µας - ότι και αυτό το σχέδιο νόµου έχει πολλά
θετικά σηµεία. Προφανώς αποτελεί και προϊόν µελέτης ανθρώπων που έχουν και γνώση και ενασχόληση και µεράκι και πραγµατικά είναι ένα άθροισµα υποδείξεων που προκύπτει από την
πείρα των δυσλειτουργιών. Αλλά, έλα που για να διορθωθούν δυσλειτουργίες τέτοιου είδους και να εξορθολογιστούν τέτοιου είδους συστήµατα πρέπει να υπάρξει µια ευρύτερη ρύθµιση, που
να λύνει τα χρόνια και κεντρικά ζητήµατα που γεννούν τις παθογένειες. Δηλαδή, πολιτική παρέµβαση µε στήριξη πολιτική, µηνύµατα πολιτικά, µε πράξεις κοινωνικής δικαιοσύνης, µε
ενίσχυση των δηµοσίων θεσµών, οικονοµική και λειτουργική, µε
όλους εκείνους τους όρους για τους οποίους δεν απαιτείται ένα
νέο νοµοθετικό πλαίσιο, απαιτείται εφαρµοστέα πολιτική.
Μπορεί να µη συζητάµε για το Ποινικό Δίκαιο, ούτε για το Διοικητικό. Και εκεί στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης τα πράγµατα παροξύνονται και έχουµε σοβαρότατα ζητήµατα. Αλλά και
στο πεδίο της πολιτικής δίκης η οικονοµική κρίση γεννά νέα δεδοµένα ή επιδεινώνει τα παλιά. Έχουµε πληθώρα υποθέσεων,
έχουµε αύξηση του αριθµού των υποθέσεων µε έντονο κοινωνικό
χαρακτήρα, είτε αυτά αφορούν ζητήµατα εργατικών δικαιωµάτων είτε αφορούν ζητήµατα κοινωνικής κάλυψης, είτε αφορούν
οικογενειακού δικαίου ζητήµατα. Είναι βέβαιο ότι σ’ αυτή την περίοδο που µπαίνουµε η δικαιοσύνη θα κληθεί να δώσει νοµικά
κατοχυρωµένες λύσεις στις κοινωνικές αντιθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ακόµα πιο µεγάλη η απαίτηση απονοµής πραγµατικής δικαιοσύνης στις νέες συνθήκες όξυνσης των κοινωνικών
αντιθέσεων.
Δεν αρκεί λοιπόν η νοµιµοφάνεια. Η νοµιµοφάνεια για την πολιτική εξουσία µπορεί να είναι ένα φύλλο συκής απαιτητό προς
τους δικαστές «να ξεκαθαρίζουµε και να τελειώνουµε». Όµως,
δε βγαίνει έτσι εύκολα. Δεν µπορεί δηλαδή, µε την αναδιανοµή
των δυσλειτουργιών, όπως σωστά είπε ο ειδικός αγορητής µας,
ο κ. Μουλόπουλος, να παρέµβεις σ’ αυτές τις δυσλειτουργίες.
Γιατί αυτό το σχέδιο νόµου µπορεί να έχει κάποιες επιλογές
εξορθολογισµού, αλλά στην πραγµατικότητα αυτό κάνει.
Βέβαια, υπάρχει πάντα η υπόσχεση ότι µια µεγάλη τοµή που
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θα µελετάται, θα προετοιµάζεται, είναι µπροστά, θα έρθει κάποια
στιγµή. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να αποτελεί την απάντηση. Γιατί
και αυτές οι ρυθµίσεις είτε κανείς τις κρίνει αυτή τη στιγµή µε
ένα πρίσµα θετικό είτε µε ένα πρίσµα επιφύλαξης, θα δοκιµαστούν στην πράξη. Αλλά σε ποια πράξη θα δοκιµαστούν; Υπό
συνθήκες εξαιρετικά δυσµενείς.
Μη γελιόµαστε. Αυτό που αποτελεί, πρώτον, έναν από τους
βασικούς κανόνες για την εµπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι ο χρόνος. Εδώ προσπαθεί χάριν του χρόνου όµως
αυτό το σχέδιο νόµου να λύσει επιµέρους ζητήµατα αναδιανοµής
των αρµοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων των δικαστηρίων.
Χάριν του χρόνου, όµως, για παράδειγµα σβήνει και µερικά
πράγµατα τα οποία έχουν µια σηµασία. Η συναινετική επίλυση
για παράδειγµα των ιδιωτικών διαφορών δεν υλοποιήθηκε. Υπάρχει λόγος να καταργηθεί; Και µάλιστα χωρίς να αντικατασταθεί
από κάτι διαφορετικά σηµαντικό; Γιατί; Έστω ως ένα µήνυµα.
Μίλησε ο κύριος Υπουργός για την αποδικαστηριοποίηση της
δικαιοσύνης και µόνος του είπε ότι δεν είναι πολύ ευτυχής για
τον όρο αυτό. Όντως. Ως ιδέα, όµως, πόσο λιγότερο αναγκαίο
θα γίνεται να καλούνται τα δικαστήρια όλων των επιπέδων να λύνουν διαφορές τέτοιες που θα µπορούσαν να τις λύσουν διαδικασίες συναίνεσης ανάµεσα στους πολίτες για τις ιδιωτικές
διαφορές τους µε τη βοήθεια της δικαιοσύνης, µε το πλαίσιο της
δικαστικής αρωγής, είναι ήδη ανακόλουθο. Θα µου πείτε, είναι
συµβολικό. Θα µου πείτε, δεν πέτυχε. Ναι, αλλά ως στίγµα, ως
κατεύθυνση έχει τη σηµασία του το ότι αναιρείται αυτή η κατεύθυνση.
Από αυτήν την άποψη, ενώ για παράδειγµα η ανάπτυξη περιφερειακών δικαστηρίων, η αύξηση του αριθµού των δικαστών, η
αύξηση του αριθµού των δικαστικών υπαλλήλων είναι όχι απλώς
και µόνο αιτήµατα, είναι διαγνωσµένες ανάγκες πολλών δεκαετιών, ερχόµαστε τώρα στην κρίση να πούµε ένα προς πέντε ή ένα
προς δέκα και να δεχθούµε πολιτικές τέτοιου τύπου. Και αυτό,
υποτίθεται, χάριν του περιορισµού του δηµοσιονοµικού κόστους
της δικαιοσύνης. Στην πραγµατικότητα το αυξάνουµε το κόστος,
γιατί οι παρενέργειες που εκδηλώνονται και συσσωρεύονται από
τη δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, έχουν τελικά κόστος. Έχουν
κόστος και για το κράτος και για την κοινωνία και για τους πολίτες και για όλους.
Θα µπορούσε να είναι ακριβώς µετρήσιµο αυτό. Απλώς δεν
είµαι πρόχειρος αυτήν τη στιγµή για να δώσω τέτοιου είδους
στοιχεία, πόσο, δηλαδή, αυτά τα επιχειρήµατα ότι το λιγότερο
κράτος φέρνει και µικρότερο κόστος, στην πραγµατικότητα δεν
ισχύουν.
Από αυτήν την άποψη, χωρίς να ιδρυθούν περιφερειακά πρωτοδικεία, η αποσυµφόρηση του πολυµελούς πρωτοδικείου µε τα
µονοµελή και τα ειρηνοδικεία δεν µπορεί να είναι η λύση. Διότι
θα συσσωρευτεί στο εντελώς πρωτοβάθµιο πεδίο απονοµής της
δικαιοσύνης πληθώρα υποθέσεων κι εν συνεχεία η αναζήτηση
της δίκαιης καταφυγής, της απόδοσης δικαιοσύνης ή του να αισθανθούν οι πολίτες ότι δικαιώθηκαν, ότι έτυχαν εν πάση περιπτώσει µιας δίκαιης αντιµετώπισης, ξεµακραίνει σε πεδία όπου
εκεί γίνονται πράγµατι ακριβότερα. Κι ας λέει ο συνάδελφος κ.
Βορίδης ότι πρέπει να ανέβει το κόστος.
Το κόστος της δικαιοσύνης δεν είναι µόνο το πόσο πληρώνεις
το δικηγόρο ή το ένσηµο που κολλάς στα διάφορα δικαστικά έγγραφα. Είναι το πόσες φορές πηγαίνεις. Είναι το υπό ποιες συνθήκες αναγκάζεσαι να διεκδικήσεις το δίκιο σου και οι δικηγόροι
και οι διάδικοι. Όλα αυτά ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος και
µάλιστα, µε τρόπο όχι και τόσο διαφανή.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα κεντρικής σηµασίας ζητήµατα που αυτό
το σχέδιο νόµου δεν θέλησε να τα πιάσει, γιατί έκανε µία επιλογή, αλλά που δεν είναι δυνατόν να µένουν στην πραγµατικότητα εκτός πολιτικής αντιµετώπισης.
Θέλω, λοιπόν, να τελειώσω µε µία ειδική επισήµανση σχετικά
µε την αοριστία, τη ρύθµιση, δηλαδή, που θέτει µία απειλή αιφνιδιασµού σε διαδίκους και αναθέτει στο δικαστή να λύσει και να
υποβοηθήσει την άρση της αοριστίας. Δεν είµαι νοµικός. Δεν έχω
εµπειρία δικηγόρου. Νοµίζω, όµως, ως πολίτης ότι εισάγει –θεσµοθετηµένα πια- έναν κίνδυνο ανισότητας των όπλων, κάτι το
οποίο αποτελεί –έστω στη θεωρία- κεντρικής σηµασίας διακύ-
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βευµα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Όταν αυτή η εισδοχή
του υποκειµενικού παράγοντα σε µία ρύθµιση τέτοιου τύπου
µπορεί να δηµιουργήσει κλονισµό ως προς το αν οι διάδικοι
έχουν ισότητα απέναντι στο δικαστή, αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος δρόµος, έστω κι αν βοηθάει κατά την άποψη των εισηγητών στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Να, γιατί δεν είναι µόνο ζητήµατα εξορθολογισµού και βελτίωσης, αλλά είναι ζητήµατα που µόνο σε ένα συνολικότερο πεδίο
παρεµβάσεων και ρυθµίσεων µπορούν να βρουν τη θέση τους.
Κι εκεί συζητάµε την ορθότητα ή τη µη ορθότητα κάθε συγκεκριµένης ρύθµισης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Εµµανουήλ Μπεντενιώτης για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη είναι η εγγύηση της
ευνοµούµενης πολιτείας. Η ευνοµούµενη πολιτεία είναι προϋπόθεση της υψηλής ποιότητας λειτουργίας της δηµοκρατίας, η
οποία λειτουργία πρέπει να στηρίζεται µεν στη διάκριση των
εξουσιών, αλλά –πρέπει να προσθέσουµε- και στον αποκλεισµό
της οποιασδήποτε παρέµβασης εξωθεσµικών παραγόντων που
είναι η «τέταρτη εξουσία» -τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όταν
επιτυγχάνουν να καθοδηγούν και να ελέγχουν το σύστηµα- στη
σύνθεση και στην ανάδειξη της πρώτης και της δεύτερης εξουσίας, της κυβέρνησης και της Βουλής, µέσα από διαπλοκές και
«µεταπρατισµούς». Στη συνέχεια, όµως, και της «πέµπτης εξουσίας», των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, των ολιγοπωλίων
που έχουν το ίδιο συµφέρον του ελέγχου της Βουλής, της κυβέρνησης και της καθοδήγησης των αποφάσεων.
Γι’ αυτό το πολιτικό σύστηµα πρέπει να είναι απαραβίαστο και
να εξουσιάζεται µόνο από το λαό. «Ο λαός στην εξουσία» ήταν
µια πολιτική θέση του ΠΑΣΟΚ. «Η εξουσία στο λαό» είναι µία
άλλη θέση, σήµερα, του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να είναι η µόνη θέση
που όλοι αποδεχόµαστε, ακριβώς για να είναι πηγή όλων των
εξουσιών ο λαός και να εκδίδονται «εν ονόµατι του λαού» όλες
οι αποφάσεις, µε τη δικαιοσύνη ακριβώς γι’ αυτά, να διασφαλίζεται η ευνοµούµενη πολιτεία, αλλά και η λειτουργία της δηµοκρατίας, που προϋποθέτει την προστασία των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων και την ισότητα των πολιτών.
Γι’ αυτό, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, έχει ενδιαφέρον και
προκαλεί ειδικότερους προβληµατισµούς αυτό που διαβάζει ο
αναγνώστης από την αρθρογραφία ενός ανώτατου δικαστικού
λειτουργού, ενός πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, ο οποίος
γράφει: «Εκ του λόγου τούτου διερωτώνται πολλοί πολίτες, εάν
οι Έλληνες λειτουργοί της δικαιοσύνης, είναι πράγµατι αντικειµενικοί και ανεξάρτητοι ή γίνονται περιδεείς ενώπιον των ισχυρών, τυπικοί και αυστηροί µόνο κατά των αδυνάτων και των
ασήµαντων.»
Αυτές οι σκέψεις είναι συγκλονιστικές γιατί διατυπώνονται από
έναν ανώτατο λειτουργό της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό πρέπει να
προβληµατίσουν την ηγεσία της δικαιοσύνης και τη δικαστική
εξουσία, για να µπορεί να γίνει αποδεκτό ότι στόχος µας είναι «η
ταχύτερη, ορθότερη, απλούστερη και ουσιαστικότερη απονοµή
της δικαιοσύνης», αλλά και «η ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, των διαδικασιών και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων.
Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους πολύ ορθά η Κυβέρνηση, σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο δικονοµικών αλλαγών, αποφάσισε τον
εξορθολογισµό, τη βελτίωση και την επιτάχυνση της ποινικής και
της διοικητικής δίκης. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, έχουν ψηφιστεί πρόσφατα οι ν.3904/2010 και ν.3900/2010. Και ακριβώς το
νοµοσχέδιο που συζητούµε επιδιώκει να ολοκληρώσει αυτήν την
προσπάθεια ως συνέχεια αυτής της προοπτικής.
Έτσι, µε το σχέδιο νόµου: αναπροσαρµόζεται η κατανοµή της
καθ’ ύλην αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων και των µονοµελών
πρωτοδικείων, εισάγεται ο θεσµός της εκδίκασης εφέσεων και
αποφάσεων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου από µονοµελή σύν-
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θεση εφετείου, προτείνονται διατάξεις για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων, την κατάθεση δικογράφων και τη διενέργεια
επιδόσεων µε ηλεκτρονικά µέσα, λαµβάνεται πρόνοια για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, επαναφέρονται τα τεκµήρια της ερηµοδικίας, θεσπίζεται νέος πρόσθετος
λόγος αναψηλάφησης. Καταργείται ο προέλεγχος των αιτήσεων
αναίρεσης, καταργείται το δικαίωµα του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου να ασκεί αναίρεση κατ’ αποφάσεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων, ενώ προβλέπεται η κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτου που γίνεται µε επίδοση, θεσπίζεται η
δηµοσίευση του αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης, καταργείται η προσωρινή κράτηση για εµπορικά χρέη, επεκτείνεται
το τέλος δικαστικού ενσήµου και στις αναγνωριστικές αγωγές.
Κωδικοποιηµένα θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε ότι µε το
νέο νοµοσχέδιο προβλέπεται: η καθιέρωση της ηλεκτρονικής
υποβολής δικογράφων και ενδίκων µέσων. Έτσι θεσπίζονται διαδικασίες ψηφιακής δικαιοσύνης, δηλαδή οι διάδικοι θα µπορούν,
πλέον, να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της υπόθεσής
τους. Αλλά και η διεύρυνση της αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων
και µονοµελών πρωτοδικείων. Ίδρυση µονοµελών εφετείων. Ενώ
παύει να είναι υποχρεωτικός ο εξώδικος συµβιβασµός, αφού
προβλέπεται ότι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών θα µπορεί,
πλέον, να γίνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ακόµα παύει
ο προέλεγχος αιτήσεων αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και σε ό,τι
αφορά στους πλειστηριασµούς, οι πλειοδότες υποχρεώνονται
µετά τις γραπτές προσφορές εντός ηµιώρου να υποβάλλουν και
προφορικές προσφορές.
Πράγµατι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, οι εισαγόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιµες. Πράγµατι, επιταχύνουν τη διαδικασία. Πράγµατι, θωρακίζουν την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης και επιχειρούν να διασφαλίσουν την ισονοµία του
πολίτη έναντι του νόµου.
Γι’ αυτό και πρέπει να συµφωνήσουµε οµόφωνα στην ψήφισή
τους µε τις όποιες προσθήκες και αναδιατυπώσεις που τυχόν
µπορεί να προκύψουν από τη συζήτηση, γιατί εµείς ακριβώς θέλουµε η Βουλή να νοµοθετεί και αυτό προκύπτει από τις διατάξεις που ψηφίζονται σε σχέση µε τις διατάξεις που εισάγονται
από την Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό και η ψήφιση των διατάξεων του σχεδίου νόµου πιστεύουµε ότι διασφαλίζει αυτό που έχουµε εµείς ευθύνη, αλλά
και δέσµευση, αφού δεχόµαστε ότι η δικαιοσύνη είναι ο σεβασµός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, του πολίτη που δεν µπορεί να διακρίνεται σε ισχυρό και ανίσχυρο µέσα στην κοινωνία
µας. Γιατί η δικαιοσύνη έρχεται και πρέπει να προασπίζει πρωτίστως τον ανίσχυρο πολίτη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Γι’ αυτό και η φράση, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, του µυλωνά
του Πότσδαµ «Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο» έχει µια διαχρονική και αιώνια αξία για όλες τις ευνοµούµενες πολιτείες.
Εµείς θέλουµε η χώρα µας να είναι µια ευνοµούµενη πολιτεία και
θα αγωνιστούµε και θα προσπαθήσουµε να είναι στη συνέχεια
µε συνέπεια και µια ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και πρωτίστως ένα
κοινωνικό κράτος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επανερχόµαστε στον
κατάλογο. Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο
νοµό Αιτωλοακαρνανίας, κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συχνές τροποποιήσεις του
ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας είχαν ανέκαθεν σκοπό,
κυρίως, την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης και τις περισσότερες
φορές ερχόταν να καλύψουν πιεστικές ανάγκες, που κάθε φορά
προέκυπταν από την εξέλιξη των συναλλαγών.
Κάθε σχέδιο νόµου που κατατίθεται και αφορά τροποποιήσεις
του Κώδικα θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασµό
στα δικαιώµατα των διαδίκων και στον καθοριστικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών στη διαδικασία της απονοµής της δικαιοσύνης. Η συνάρτηση των προηγουµένων διασφαλίζει την
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ορθότερη, αλλά και την εγκαιρότερη λειτουργία των δικαστικών
και δικανικών λειτουργιών.
Είναι βασικό σε τέτοιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες να στοχεύουµε στην επίλυση των δοµικών προβληµάτων στην λειτουργία
της δικαιοσύνης και να δηµιουργούµε υποδοµές και λειτουργίες
που θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και έγκαιρη απονοµή
της.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναφερθώ επιγραµµατικά στις νέες
διατάξεις που εισάγει το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο βεβαίως
και χαιρετίζουµε, έχοντας όµως και κάποιες αντιθέσεις και επιφυλάξεις.
Με την αύξηση των ποσών της αρµοδιότητας επιδιώκεται η
επιτάχυνση στις διαφορές µε µεγάλο οικονοµικό αντικείµενο µε
την επισήµανση, βέβαια, ότι θα έχουµε συνακόλουθη αρνητική
επίδραση στην εκδίκαση των διαφορών µικρότερης και µικρής
αξίας από τη στιγµή που είναι πιθανή η επιβάρυνση της, ήδη, δυσκίνητης από άποψη προσδιορισµού δικασίµων διαδικασίας στα
ειρηνοδικεία και µονοµελή πρωτοδικεία.
Έχω την πεποίθηση, κύριε Υπουργέ, ότι για την ασφάλεια των
συναλλαγών δεν θα ήταν ανούσιο να παραµείνει υποχρεωτική
παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ειρηνοδικείου µέχρι το ποσό
των 12.000 ευρώ, έχοντας βεβαίως στο µυαλό µας ότι θα υπάρξει σηµαντική απώλεια εσόδων για το δηµόσιο, για τους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Γίνεται, επίσης, προσπάθεια βελτίωσης του θεσµού συµβιβαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των πολιτών µε τη διάταξη της κατάργησης υποχρεωτικής απόπειρας, διότι, δυστυχώς, ο θεσµός αυτός µέχρι σήµερα ελάχιστα έχει αποδώσει στην
αποσυµφόρηση της διαδικασίας, αφού ελάχιστα πρακτικά εξωδικαστικού συµβιβασµού έχουν καταρτιστεί και στη συντριπτική
πλειοψηφία αφορά σε πρακτικά αγωγών εµπραγµάτου δικαίου.
Η θέσπιση της ηλεκτρονικής κατάθεσης και επίδοσης αγωγών,
οι εξαγγελίες για γενικευµένη καθιέρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας ή αλλιώς ηλεκτρονικής δίκης αποτελούν ελκυστικές και
δελεαστικές ρυθµίσεις, ακούγονται ωραίες αρκεί να µην υπακούουν στη λογική των εντυπώσεων και να µην µένουν κενές περιεχοµένου, αφού πέραν των άλλων δυσχερειών είναι γνωστό ότι
τα δικαστήρια της χώρας στερούνται των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδοµών. Σαφώς και πρέπει να γίνει το πρώτο βήµα,
αλλά πρέπει το βήµα αυτό να ολοκληρωθεί σύντοµα.
Έχω, επίσης, κάποιες παρατηρήσεις να κάνω όσον αφορά το
θεσµό της ίδρυσης µονοµελών εφετείων, ο οποίος είχε τεθεί και
παλαιότερα σε ανάλογες προσπάθειες αναµόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και οι σχετικές προτάσεις είχαν απορριφθεί και τελικώς δεν υιοθετήθηκε η σύσταση και λειτουργία
µονοµελών εφετείων.
Το βασικό επιχείρηµα υπέρ της σύστασης των µονοµελών εφετείων αναφέρεται στην επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης.
Οι επιφυλάξεις που τίθενται στην πρωτοβουλία αυτή είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, όπως επίσης και η ασφάλεια δικαίου, την οποία κατοχυρώνει σε µεγάλο βαθµό η κατάθεση
-κρίση από πολυµελή δικαστήρια. Βεβαίως, µε τη ρύθµιση αυτή
δεν αποφεύγουµε και το εξής παράδοξο: Υπάρχουν υποθέσεις
που ο πρωτόδικος δικαστής λόγω της αποκλειστικής αρµοδιότητάς του στις συγκεκριµένες υποθέσεις έχει πολύ µεγαλύτερη
εµπειρία από τον καλούµενο µε το σχέδιο νόµου να δικάσει ως
εφέτης-δικαστής.
Θετικά διαλαµβάνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διάταξη του άρθρου 21 του νοµοσχεδίου, µε την οποία γεννάται η
υποχρέωση εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων και των αγωγών,
οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τη διάρρηξη ως καταδολιευτική
δικαιοπραξία.
Υπάρχουν, όµως και άλλες αγωγές, όπως για παράδειγµα η
αγωγή για ανάκληση δωρεάς, που θα πρέπει να εγγράφονται και
οι οποίες θα εγγυώνται την ασφάλεια των συναλλαγών.
Περαιτέρω, επανεξέταση χρειάζεται και η διάταξη του άρθρου
22, παράγραφος 5, µε την οποία παρέχεται στο δικαστή η δυνατότητα στο δικαστήριο να φροντίζει ώστε να συµπληρώνονται οι
ισχυρισµοί που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως. Με το
άρθρο αυτό εµφανίζεται ο δικαστής να λαµβάνει το µέρος ενός
εκ των διαδίκων και να τον υποβοηθά στη διεξαγωγή της δίκης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απέναντι στον αντίδικό του, δίνοντας τη δυνατότητα στον τελευταίο να υπονοήσει ή και να εκφράσει υπόνοιες αµεροληψίας µε
την υποβολή ακόµη και αιτήσεων εξαιρέσεως µ’ όλες τις εντεύθεν συνέπειες.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το
άρθρο 48, σύµφωνα µε το οποίο στην πραγµατικότητα καταργείται η έκδοση της προσωρινής διαταγής. Πέραν της άτεχνης διατύπωσης της διάταξης, αφού η προσωρινή διαταγή πάντοτε
προϋποθέτει κίνδυνο βλάβης των δικαιωµάτων του αιτούντος, η
επίδοση της αίτησης µε το αίτηµα περί έκδοσης προσωρινής διαταγής προ εικοσιτεσσάρων ωρών, που ενόψει της διάταξης θα
εφαρµόζουν όλοι οι δικαστές, στην πράξη καθιστά απαγορευτική
την έκδοση ακόµα και σε κραυγαλέες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στην ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής για την έκδοση της οποίας δεν έχει κληθεί ο ανακόπτων καθώς και η
διαταγή µε την οποία προσβάλλεται πλαστότητα του τίτλου. Δεδοµένης δε και της σύντοµης προθεσµίας µε την οποία αρχίζει
η εκτέλεση τρεις εργάσιµες µέρες και σε κάποιες περιπτώσεις
εικοσιτέσσερις ώρες, όπως για παράδειγµα η απόφαση ασφαλιστικών µέτρων νοµής, είναι πρόδηλο ότι η προστασία του διαδίκου είναι ανύπαρκτη.
Ορθή είναι και η διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος και
οι προσωρινές διαταγές να κρίνονται από παλαιούς έµπειρους
δικαστές που θα αποφασίζουν µε την κατάθεση της αίτησης και
την υποβολή του αιτήµατος.
Όσον αφορά το άρθρο 70, αναφέρθηκε, ήδη, ο εισηγητής µας
για τους λόγους που διαφωνούµε στο συγκεκριµένο άρθρο.
Τέλος, ήθελα να κάνω αναφορά στην απόσυρση του άρθρου
72, του νοµοσχεδίου και ιδιαίτερα της παραγράφου 3, διότι
οφείλω να µεταφέρω στην Αίθουσα µια διάχυτη ανησυχία των
αµίσθων υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων όσον αφορά την εργασιακή τους ασφάλεια. Ήδη, µάλιστα ενόψει της οικονοµικής
κρίσης που έχει βυθίσει σε ύφεση και την αγορά των ακινήτων
µια σειρά υπαλλήλων είτε απολύθηκαν είτε δυστυχώς απειλούνται µε απολύσεις σ’ όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ,
γνωρίζοντας και την ευαισθησία σας να βρεθεί µια προσωρινή
λύση, ώστε να υπάρξει µια ρύθµιση κατοχύρωσης των θέσεων
εργασίας των υπαλλήλων µέχρις ότου ρυθµιστεί το θεσµικό πλαίσιο των υποθηκοφυλακείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία
που αφορά τη δικαιοσύνη θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αλλά πάνω απ’ όλα µε τόλµη και αποφασιστικότητα. Είναι αδιανόητο να συζητάµε σήµερα για τα
ζητήµατα της δικαιοσύνης µε όρους του προηγούµενου αιώνα.
Είναι αδιανόητο για απλά καθηµερινά ζητήµατα όπως, λόγου
χάριν, η κατάθεση αιτήσεων για παραλαβή εγγράφων να πρέπει
να προστρέχουν πολίτες και δικηγόροι στα δικαστήρια µε συνεχείς και άσκοπες µετακινήσεις στη σηµερινή ψηφιακή εποχή µε
συνεπακόλουθο χαµένες στους δρόµους της πόλης και στους
διαδρόµους δικαστικών κτηρίων εργατοώρες, µε περαιτέρω επιβάρυνση του λειτουργού της δικαιοσύνης, αλλά και του πολίτη.
Είναι επίσης, αδιανόητο, λόγου χάριν, να χρησιµοποιείται
ακόµη και σήµερα ο όρος «Καθαρογραφή δικαστικής απόφασης», η οποία µπορεί να πάρει µέχρι και οχτώ µήνες για να ολοκληρωθεί. Όλα αυτά συνιστούν καθηµερινή ταλαιπωρία και
προβλήµατα που θα µπορούσαν να απαντηθούν µε τις νέες τεχνολογίες, µε µηδενικό κόστος και άµεσα, αρκεί να οργανωθούν
και να προχωρήσουν συνολικά, ώστε και συµβατότητα να έχουν
και βεβαίως αποτελεσµατικότητα.
Τα ανωτέρω βεβαίως, είναι απλώς ενδεικτικά της όλης παθογένειας του δικαιϊκού µας συστήµατος που θα πρέπει γρήγορα
να αντιµετωπιστούν µε µια γενναία µεταρρύθµιση, διότι δικαιοσύνη χωρίς ταχύτητα στην απόδοση και χωρίς ευρύτατη και εύκολη προσβασιµότητα των πολιτών και των λειτουργών της και
χωρίς διαφάνεια στις διαδικασίες δεν υφίσταται. Και χωρίς δικαιοσύνη δεν υφίσταται κράτος δικαίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
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ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από την παρέµβαση µου
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου θα µου επιτρέψετε να ενώσω
τη φωνή στα όσα ελέχθησαν προηγουµένως ως προς τις αποφάσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής.
Η πράξη του Κοινοβουλίου για την περαιτέρω µείωση των αποδοχών των Βουλευτών είναι µια πράξη στοιχειώδους χρέους απέναντι σε όλο τον κόσµο, ο οποίος χειµάζεται τούτη τη στιγµή.
Είναι στοιχειώδες χρέος, το οποίο έχουµε όλοι ιδίως εµείς που
τον εκπροσωπούµε και που βρισκόµαστε σε αυτήν την Αίθουσα,
επειδή εκείνος αποφάσισε –δηλαδή, ο λαός- και εν ονόµατι του.
Βεβαίως, θα ήθελα να επισηµάνω µόνο δυο πράγµατα, τα
οποία θεωρώ αυτονόητα και τα οποία ελέχθησαν, αλλά αισθάνοµαι το χρέος και από τη δική µου πλευρά να τα επισηµάνω: Πρώτον, όλη αυτή η µείωση δεν σηµαίνει, σε καµµία περίπτωση, ότι
αυτή η όποια συνεισφορά του ελληνικού Κοινοβουλίου στη µείωση του κόστους του δηµοσίου µπορεί να απαλύνει τον πόνο των
ανθρώπων, οι οποίοι χειµάζονται και πολλοί από αυτούς δεν
έχουν δουλειά ή τούτες τις ώρες βρίσκονται σε ανέχεια.
Το δεύτερο όµως, που θέλω να επισηµάνω –και είναι σηµαντικότερο κατά την εκτίµησή µου- είναι ότι όταν υπερασπιζόµαστε
το κύρος του Κοινοβουλίου και µε τέτοιες πράξεις, που έχουν
και την ουσιαστική και τη συµβολική τους σηµασία, πρέπει να το
κάνουµε, όπως έγινε σήµερα εδώ µέσα στη Βουλή, µε συλλογικές αποφάσεις που στηρίζουν την ποιότητα της δηµοκρατίας.
Και θέλω να πω προς ορισµένους συναδέλφους, οι οποίοι ευτυχώς είναι µια µικρή µειοψηφία, ότι οι πράξεις που αφορούν τη
µείωση του κόστους της λειτουργίας του Κοινοβουλίου είναι
πράξεις που γίνονται χωρίς πυροτεχνήµατα και χωρίς στάσεις,
οι οποίες υπηρετούν απλώς και µόνον εκδηλώσεις λαϊκισµού.
Γιατί, αν πρέπει να υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία, το οφείλουµε όλοι µαζί στο Κοινοβούλιο και πρέπει να το κάνουµε όλοι
µαζί και µέσα εδώ.
Ας µπω όµως στη ουσία του νοµοσχεδίου. Οι τροποποιήσεις
που επιφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, είναι τροποποιήσεις που και αυτές
κατά µεγάλο µέρος αφορούν την επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης.
Πολλά νοµοσχέδια, ιδίως τον τελευταίο καιρό, έχουν έρθει
προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρούµε τη επιτάχυνση ζητούµενο. Αυτό είναι σωστό. Οι µεγάλες καθυστερήσεις οδηγούν στη
ουσία στο να µην απονέµεται η δικαιοσύνη, στην αρνησιδικία και,
άρα, στην ανασφάλεια δικαίου. Προσοχή, όµως. Έχουµε ψηφίσει
πολλά νοµοσχέδια και πολλές διατάξεις, οι οποίες βαίνουν προς
την κατεύθυνση της επιτάχυνσης, αλλά σε βάρος της δυνατότητας του πολίτη και ιδίως του διοικουµένου απέναντι στην αυθαιρεσία του κράτους να προσφεύγει αποπροσκόπτως στη
δικαιοσύνη. Η επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης είναι σηµαντικό αγαθό, αλλά πρέπει να συµβιβάζεται στο πλαίσιο του άρθρου 20 του Συντάγµατος µε την ακώλυτη άσκηση του
δικαιώµατος δικαστικής προστασίας.
Οφείλω, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, να τονίσω ότι
πολλές από τις διατάξεις που ψηφίσαµε τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, βαίνουν προς την κατεύθυνσης της αποµείωσης της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να το
συνειδητοποιήσουµε. Γιατί µπορεί να φτάσουµε σε ένα σηµείο
να απονέµεται µεν, ταχύτατα η δικαιοσύνη, αλλά όχι γιατί λειτουργεί καλύτερα. Αλλά απλά γιατί ο διάδικος, είτε ιδιώτης είτε
διοικούµενος, στο πλαίσιο των ιδιωτικών διαφορών ή των διαφορών δηµοσίου δικαίου, δεν µπορεί να προσφύγει πια στη δικαιοσύνη.
Δεν µπορώ να µην επαναλάβω πόσες εκπτώσεις, δυστυχώς,
κάναµε στο πλαίσιο της ψήφισης του ν. 3900/2010 που έχουν
αφήσει ουσιαστικά απροστάτευτο το διοικούµενο ιδίως αυτές τις
ώρες της φορολογικής λαίλαπας. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, θα το βρούµε µπροστά µας.
Τούτες τις ώρες της κρατικής αυθαιρεσίας, της αλόγιστης φορολόγησης, της αυθαίρετης φορολόγησης υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όχι τόσο των φοροφυγάδων, αλλά των ανθρώπων
που είναι οι συνήθεις, δυστυχώς, ύποπτοι σε ό,τι αφορά τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, βρισκόµαστε µπροστά στο φαι-
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νόµενο –και θα το δούµε ακόµη περισσότερο στο µέλλον- η προσφυγή στη δικαιοσύνη και σε επίπεδο παροχής οριστικής δικαστικής προστασίας και σε επίπεδο παροχής προσωρινής
δικαστικής προστασίας, να καθίσταται αδύνατη. Πολύ φοβάµαι
ότι ανάµεσα στα δύο αγαθά, την επιτάχυνση της απονοµής της
δικαιοσύνης και τη δικαστική προστασία, έχουµε ρίξει το βάρος
προς τη µια κατεύθυνση, υπηρετώντας τα συµφέροντα του κράτους αυτήν τη δεινή ώρα αλλά ξεχνώντας το διοικούµενο, ξεχνώντας τον πολίτη, ξεχνώντας εκείνον, ο οποίος µπροστά σε αυτό
που αντιµετωπίζουµε, ούτως άλλως δεν έχει προστασία κοινωνική και οικονοµική, αλλά δεν θα έχει και δικονοµική.
Με αυτήν την αφορµή θέλω να τονίσω ότι βεβαίως ψηφίζουµε
υπέρ του νοµοσχεδίου, γιατί έχει σηµαντικές και σωστές καινοτοµίες. Άλλωστε, είναι ένα προϊόν µιας διαχρονικής επεξεργασίας σε θέµατα, τα οποία είναι ήδη πολύ ώριµα στο χώρο της
πολιτικής δικονοµίας.
Δεν µπορώ, όµως, να µην κάνω δυο - τρεις παρατηρήσεις. Και
τις κάνω επί της αρχής γιατί στην ουσία, και αν τις έκανα επί των
άρθρων πάλι σε ό,τι αφορά αρχική διαπίστωση που έκανα θα
είχαν αντίκτυπο.
Πρώτον –θα το επαναλάβω, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
αρκετοί συνάδελφοι που έχουν και από την παράταξή µου την
ίδια άποψη που έχει και το νοµοσχέδιο- δεν πιστεύω, κύριε
Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο δεύτερος βαθµός και ο
αναιρετικός βαθµός ως προς την απονοµή της δικαιοσύνης µπορεί να είναι ενός ανδρός αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα - δύο λεπτά επιπλέον, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς απαλείφθηκε η ρύθµιση, η οποία µείωνε τις συνθέσεις
σε ό,τι αφορά τον αναιρετικό έλεγχο. Αλλά και ως προς το δεύτερο βαθµό, δεν πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι βαίνουµε προς τη
σωστή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά την ουσία και σε ό,τι αφορά
την επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης.
Σε ό,τι αφορά την ουσία, είµαι πεπεισµένος –και το υποστηρίζω χρόνια και στον επιστηµονικό χώρο, πριν έρθω σε αυτήν την
Αίθουσα- ότι δεν είναι δυνατόν–και αυτό είναι ένα κεκτηµένο του
ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού- ο δεύτερος βαθµός κρίσης να
είναι ενός ανδρός αρχή. Από τη φύση του ο δεύτερος βαθµός
κρίσης, ακόµα και αν είναι µονοµελής η σύνθεση του δικαστηρίου ως προς την εκκαλούµενη απόφαση, πρέπει να είναι προϊόν
περίσκεψης περισσοτέρων δικαστών, δηλαδή πρέπει να έχει τριµελή σύνθεση. Δεν µπορεί να κρίνεται ένας δικαστής, ως προς
την κρίση που έκανε, µε ένα δικαστή στο δεύτερο βαθµό. Αυτό
είναι αδιανόητο. Σκεφθείτε ότι φτάνουµε στο σηµείο να έχουµε
µονοµελή σύνθεση στον πρώτο βαθµό και µονοµελή σύνθεση
στο δεύτερο βαθµό. Απαλείφθηκε µεν, αυτό για την αναίρεση.
Μη ξεχνάτε όµως, πόσο δύσκολη είναι η αναίρεση πλέον και σε
επίπεδο διοικητικής δικαιοσύνης και σε επίπεδο πολιτικής δικαιοσύνης. Στην ουσία, επειδή το να φτάσουµε στην αναίρεση είναι
σχεδόν ανέφικτο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ιδίως για τους
οικονοµικά ασθενέστερους, θα κρίνεται µια υπόθεση από δύο ανθρώπους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και µη νοµίζετε
ότι κερδίζουµε τίποτα στην επιτάχυνση. Θα µε θυµηθείτε, γιατί η
διάταξη αυτή σε λίγο θα είναι άχρηστη, δυστυχώς και από πλευράς πρακτικής. Θα µε θυµηθείτε. Δεν επιταχύνει κανείς τίποτα
απολύτως, γιατί όταν έχουµε τριµελή σύνθεση και επιµερίζεται
η ευθύνη και επιπλέον µπορεί να υπάρχει ο εισηγητής που παίρνει περισσότερες υποθέσεις. Το να επωµιστεί ένας άνθρωπος
όλη αυτή την ευθύνη, θα έχει αφενός µεν το θέµα συνείδησης τι
αποφασίζει και αφετέρου φορτώνεται µε πολύ δουλειά, την
οποία, µοιραία θα µεταθέσει στο µέλλον. Δεν κερδίζουµε τίποτα.
Είναι λάθος η ρύθµιση, µολονότι γνωρίζω ότι και στο επιστηµονικό πεδίο και σε αυτήν την Αίθουσα υπάρχουν συνάδελφοι, οι
οποίοι έχουν άλλη άποψη από αυτήν την οποία εκφράζω. Οφείλω
όµως, να την καταθέσω. Αυτό είναι το ένα ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα, το οποίο θέλω να θέσω, είναι σε ό,τι
αφορά την παρέµβαση του δικαστή στη διόρθωση της αοριστίας
της αγωγής. Φαίνεται βέβαια ότι είναι επιβοηθητικό σε ό,τι
αφορά το διάδικο, φαίνεται ότι επιβοηθείται ο διάδικος, ιδίως
όταν έχει κάνει µια αόριστη αγωγή. Όπως αντιλαµβάνοµαι το ζή-
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τηµα για το οποίο µιλάµε, αλλά προσέξτε κάτι το οποίο νοµίζω
ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία. Επειδή όπως τίθεται αυτή η διάταξη
περίπου δηµιουργείται ένα καθήκον του δικαστή να παρεµβαίνει
σε ό,τι αφορά τη διόρθωση της αοριστίας και επειδή έχουµε δικαστές διαφορετικών ταχυτήτων -είναι µοιραίο αυτό, άνθρωποι
είµαστε και δύο άνθρωποι δεν µπορεί να είναι ποτέ όµοιοι- σκεφθείτε τι θα γίνει σε ό,τι αφορά έφεση και αναίρεση ως προς το
εάν ο δικαστής άσκησε τα δικαιοδοτικά του καθήκοντά όπως τα
προσδιορίζει ο νόµος, που κατ’ ανάγκη είναι αόριστος στην περίπτωση αυτή, και εάν αυτό θα δηµιουργήσει περισσότερους λόγους έφεσης και αναίρεσης ως προς την υποχρέωση, όπως
προδιαγράφεται στο νόµο, παρέµβασης του δικαστή για τη διόρθωση της αοριστίας. Δείτε πόσα προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει αυτό το θέµα. Αγαθή είναι η πρόθεση, αλλά σε επίπεδο
δεύτερου βαθµού και αναιρετικού βαθµού κρίσης νοµίζω ότι θα
δηµιουργηθούν πολλά προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε την τρίτη παρατήρησή µου ως προς τη διάταξη
που αφορά το αγωγόσηµο στην αναγνωριστική αγωγή. Θα το
επαναλάβω για πολλοστή φορά. Η αναγνωριστική αγωγή είναι
ένα είδος λαϊκής αγωγής, όχι µε τη µορφή της actio popularis
που ο καθένας µπορεί να την έχει. Ας µου επιτραπεί η έκφραση
είναι η «αγωγή του φτωχού». Για να έχει αποτελέσµατα ως προς
τους διαδίκους και για το δηµόσιο, είναι µια αγωγή η οποία πρέπει να µετατραπεί σε καταψηφιστική. Όµως, µε το να βάζουµε
αγωγόσηµο στην ουσία καταργούµε τη διάκριση αυτών των δυο
αγωγών και φράσσουµε τη δίοδο σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που χρησιµοποιούσαν την αναγνωριστική αγωγή σαν ένα
είδος προηγουµένου σταδίου για να φθάσουν στην καταψηφιστική, οπότε ξέροντας ποιο είναι το αποτέλεσµα περίπου, µπορούσαν να καταθέσουν το σχετικό αγωγόσηµο.
Σκεφθείτε, εποµένως, µαζί µε τα άλλα που είπα προηγουµένως
το πόσο δύσκολος γίνεται ο δρόµος για τη δικαστική προστασία
τι εµπόδια δηµιουργεί και αυτή η διάταξη, η οποία δεν ωφελεί
και σε τίποτα. Γιατί, εάν θέλετε, κύριε Υπουργέ, εγώ αντιλαµβάνοµαι την πρόθεση. Η πρόθεση είναι να αποφύγουµε τις υπερβολικές αγωγές, τη δικοµανία, την εκµετάλλευση, την κατάχρηση
του θεσµού. Το έχω πει και άλλοτε. Θέλετε να καταργήσουµε
όσο µπορούµε και όσο επιτρέπεται στην πράξη και στη ζωή τη
δικοµανία, που είναι ένα υπαρκτό φαινόµενο και είναι εις βάρος
εκείνων των διαδίκων οι οποίοι είναι σοβαροί, ειλικρινείς διάδικοι;
Υπάρχει η οδός των δικαστικών εξόδων και της δυνατότητας του
δικαστή να επιβάλει στον αυθαιρετούντα διάδικο, στον καταχρηστικώς δρώντα διάδικο, υψηλό ποσό δικαστικών εξόδων. Και
αυτό πονάει πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, από το να του
φράσσουµε το δρόµο µε άλλα δικονοµικά µέσα, για να αποφύγουµε τη δικοµανία. Γιατί µέσα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
Τους δικοµανείς πάµε να πολεµήσουµε αυτή την ώρα, αλλά στην
πραγµατικότητα και ο ασθενής οικονοµικών διάδικος βρίσκει όλα
αυτά τα εµπόδια µπροστά του.
Κύριε Πρόεδρε, είναι λάθος αυτή η διάταξη. Το πιστεύω. Μπορούµε κάλλιστα, τη δικοµανία και τις αυθαίρετες αγωγές, ιδίως
τις αναγνωριστικές, να τις καταπολεµήσουµε µε τα δικαστικά
έξοδα που είναι δαµόκλειος σπάθη ή τα καυδιανά δίκρανα υπό
τα οποία πρέπει να περάσει εκείνος ο οποίος κάνει κατάχρηση
των δικονοµικών δυνατοτήτων που του παρέχουν το Σύνταγµα
στο άρθρο 20 και η έννοµη τάξη µε τον Κώδικα Πολιτικής και Διοικητικής Δικονοµίας.
Μιας και µιλάµε για πολιτική δικονοµία εδώ, κύριε Υπουργέ,
µην αφαιρέσετε µια διάταξη που χρόνια ολόκληρα, από τότε που
έχουµε ουσιαστικά πολιτική δικονοµία, έχει λειτουργήσει σωστά
και έχει βοηθήσει ιδίως οικονοµικώς ασθενέστερους διαδίκους
να βρουν το δίκιο τους, κυρίως σε ιδιωτικού δικαίου διαφορές,
που, όπως ξέρετε, επειδή ισχύει το secundum allegata et probata, δεν ισχύει το ανακριτικό σύστηµα, όπου έχει τη βοήθεια,
όση έχει µετά το ν.3900, ο διάδικος µε το δικαστή, ο οποίος µπορεί να κάνει έλεγχο νοµιµότητας και αυτεπαγγέλτως. Εδώ
έχουµε secundum allegata et probata, έχουµε τους διαδίκους οι
οποίοι δυστυχώς βλέπουν την ανισότητα πολύ περισσότερο από
άλλες περιπτώσεις. Σκεφθείτε το διάδικο ο οποίος έχει απέναντί
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του οικονοµικώς ισχυρούς αντιδίκους µε δικηγόρους οι οποίοι
έχουν µεγάλες δυνατότητες. Τι του µένει;
Κύριε Υπουργέ, σκεφθείτε τα όλα αυτά. Έχουµε και την αυριανή ηµέρα. Νοµίζω ότι δεν θα είναι υπαναχώρηση. Είναι µια περίσκεψη την οποία πρέπει να έχουµε τούτη την ώρα, όταν
νοµοθετούµε σε επίπεδο πολιτικής δικονοµίας υπό τις συνθήκες
αυτής της οικονοµικής κρίσης που έχει αντίκτυπο και στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό
Βοιωτίας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχηθώ «καλή δύναµη» και «καλή επιτυχία» στην καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εύχοµαι, βεβαίως, να συνεχίσει το πολυπληθές έργο που
είχε και η προηγούµενη ηγεσία µε τον Χάρη Καστανίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω της πρωτόγνωρης,
πραγµατικά, κρίσης που βιώνει το έθνος µας και εν µέσω κλυδωνισµών, ανατροπών και συγκρούσεων µε νοοτροπίες και κατεστηµένα παρελθόντος, ανοµίας και ατιµωρησίας, επιβάλλεται
σήµερα όσο ποτέ άλλοτε η επιτακτική ανάγκη τόνωσης του κύρους και ενίσχυσης της εικόνας της δικαιοσύνης στη χώρα µας.
Ο τεράστιος όγκος των πολιτικών αστικών υποθέσεων που
απασχολούν τους πολίτες, η καθυστέρηση στον προσδιορισµό
δικασίµων προς εκδίκαση των υποθέσεών τους, η καθυστέρηση
στην έκδοση αποφάσεων που περατώνουν αµετάκλητα την
αστική δίκη σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκούς στελεχιακού
δυναµικού, η θέσπιση πολυδαίδαλων και γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι µέρος µόνο των παραµέτρων που προσβάλλουν
το κύρος της δικαιοσύνης στη χώρα µας, που οδηγούν σε οιονεί
αρνησιδικία και δηµιουργούν στους πολίτες ένα αίσθηµα προσβολής των δικαιωµάτων τους για δίκαιη δίκη και ουσιαστική
απονοµή της δικαιοσύνης.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία είναι το τέταρτο σοβαρό
νοµοθέτηµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που έρχεται µετά την τροποποίηση για
βελτίωση και εξορθολογισµό της ποινικής δίκης και του Ποινικού
Κώδικα, της Διοικητικής Δικαιοσύνης, του Αστικού Κώδικα µε την
καθιέρωση του θεσµού της διαµεσολάβησης. Και το σηµερινό
νοµοθέτηµα στοχεύει στην αναβάθµιση του συστήµατος ουσιαστικής, ταχείας και αποτελεσµατικής δικαιοσύνης στην πολιτική
δίκη, σε όλα τα στάδιά της, µε ένα γενικευµένο, αναµορφωµένο,
βελτιωµένο, εκσυγχρονισµένο και αποτελεσµατικό Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η παρούσα ρύθµιση συµπυκνώνει τη γνώση, την εµπειρία από
την πρακτική και την πάγια νοµολογία, κατά την εφαρµογή του
δικαίου, µετά τη διεξοδική µελέτη των φαινοµένων κωλυσιεργίας
και καθυστέρησης στην απονοµή της δικαιοσύνης και προβαίνει
αφ’ ενός µεν στην κατάργηση αναχρονιστικών και πρακτικά ανεφάρµοστων διατάξεων, αφ’ ετέρου δε στη βελτίωση διαδικασιών
προς θεραπεία ακυροτήτων µε ενίσχυση και εµπλουτισµό των
αποδείξεων, διατάξεων προστασίας των διαδίκων έως και του
σταδίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, επιτάχυνση της πολιτικής
δίκης, χωρίς να παραβιάζεται η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, επιχειρείται η προσαρµογή της στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και διακίνηση δικογράφων τόσο ως προς την
άσκηση της αγωγής όσο και ως προς την επίδοσή της.
Συνεπώς, η σηµερινή ρύθµιση στοχεύει στους εξής πυλώνες:
Στην επιτάχυνση της αστικής δίκης, στον εξορθολογισµό της
απονοµής της δίκης και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και στον εκσυγχρονισµό της διαδικασίας και την εναρµόνιση στις σύγχρονες τεχνολογίες.
Ειδικότερα, προωθείται η επιτάχυνση της δίκης για την αποσυµφόρηση των πολυµελών πρωτοδικείων και των εφετείων σε
πολυπληθείς σχηµατισµούς και την αποφόρτιση των δικαστών,
ώστε να ασχολούνται µε ακόµη περισσότερες υποθέσεις. Αυξάνεται η αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων, από τις 14.000 ευρώ που
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ισχύει σήµερα, στις 20.000 και των µισθωτικών διαφορών από
600 ευρώ και πάνω, ενώ για τις εφέσεις κατά των αποφάσεων
του εν λόγω δικαστηρίου αρµόδιο καθίσταται, αντί του πολυµελούς πρωτοδικείου που ισχύει σήµερα, το µονοµελές πρωτοδικείο στο οποίο µετέχει πρωτοδίκης τουλάχιστον πενταετούς
θητείας, έχων την αναγκαία πείρα και προσόντα.
Αντίστοιχα για τις εφέσεις του µονοµελούς πρωτοδικείου, αρµόδιο καθίσταται το εφετείο, όπου µετέχει ένας εφέτης, ενώ οι
αναιρέσεις κατά των άνω εφετειακών αποφάσεων εκδικάζονται
από το αρµόδιο τµήµα του Αρείου Πάγου, αλλά σε τριµελή σύνθεση, πλην των υποθέσεων που χρήζουν ευρύτερου και ενδελεχούς ελέγχου που εκδικάζονται στις πολυµελείς συνθέσεις και
την ολοµέλεια.
Το γεγονός ότι δικάζεται, κατά παρατήρηση της Μείζονος
Αντιπολίτευσης, από µονοµελές εφετείο δεν διακυβεύει πράγµατα και βεβαίως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση δικαίου.
Άλλωστε, είναι γεγονός ότι και σε τριµελή σύνθεση στο εφετείο
η όλη επεξεργασία της υποθέσεως γίνεται από έναν εισηγητήδικαστή, µε τον οποίο συµφωνούν ή διαφωνούν αντίστοιχα τα
λοιπά µέλη. Εποµένως και εν προκειµένω, έργο ενός δικαστή
είναι η εισήγηση στην τριµελή σύνθεση των εφετείων, έργο ενός
δικαστή είναι και σήµερα µε τη µονοµελή σύνθεση.
Βεβαίως, το ζήτηµα της αναίρεσης, που ξέρουµε σε ποιες περιπτώσεις ασκείται, δεν στερεί το διάδικο να καταφύγει σε αυτήν,
όπου και µε την τριµελή σύνθεση πάλι δεν υπάρχει ζήτηµα, διότι
και εκεί υπάρχει ένας εισηγητής-δικαστής, ο οποίος, µάλιστα, µε
τις νέες τροπολογίες δεν επιβαρύνεται πλέον µε τον προκαταβολικό έλεγχο της υποθέσεως.
Διευρύνεται, επίσης, η αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου από 14.000 έως 80.000 που είναι σήµερα και καθιερώνεται ότι η καθ’ ύλην αρµοδιότητά του πλέον είναι από 20.000 έως
120.000 ευρώ αντίστοιχα, η δε αξία των εκδικαζοµένων µισθωτικών διαφορών από 600 ευρώ το µίσθωµα και άνω, ενώ παραµένει
η αποκλειστική αρµοδιότητα του άρθρου 16 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τα πολυµελή δικαστήρια πλέον εκδικάζουν
υποθέσεις άνω των 120.000 ευρώ.
Παύει η υποχρεωτικότητα του 214Α, του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που πάρα πολλά προβλήµατα έχει δηµιουργήσει στην
πράξη και στην ουσία. Είχε γίνει µία ανεφάρµοστη διάταξη. Ο
συµβιβασµός πλέον µπορεί να επέλθει σε κάθε στάδιο της δίκης,
σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες και καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκκρεµοδικίας.
Καλύπτονται οι πάσης φύσεως ακυρότητες, επιτρεποµένης
ακόµη και προφορικώς κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο
ακροατήριο και µε καταχώρηση στα πρακτικά τόσο της βελτίωσης όσο και της διευκρίνισης και συµπλήρωσης της πραγµατικής
βάσης της αγωγής, κατά βελτίωση του οικείου άρθρου του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ειπώθηκε ότι αυτό θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα, δεν
είναι συνταγµατικό και εν πάση περιπτώσει, δηµιουργεί ζητήµατα
ως προς την προδικασία. Πλην, όµως, ακόµα και σήµερα επιβάλλεται η κάλυψη των ακυροτήτων τουλάχιστον στις εργατικές διαφορές και περί αυτού υπάρχει πλούσια νοµολογία. Εποµένως,
γιατί να µην επεκταθεί το µέτρο αυτό σε όλα τα δικόγραφα που
υποβάλλονται ώστε να αποκλείονται οι απορρίψεις λόγω αοριστίας που δηµιουργούν κωλυσιεργία και ταλαιπωρία του πολίτη.
Είναι ένα µέτρο, λοιπόν, που πρέπει να γίνει, είναι εξορθολογισµός και επιτέλους θα πρέπει ο δικαστής στην παρεµβατική του
υποχρέωση και δικαιοδοσία να υποδεικνύει στο διάδικο ποιες
διορθώσεις πρέπει να κάνει ώστε να είναι έγκυρο το δικόγραφο.
Κατά τις δικασίµους προηγείται θεσµικά πλέον η εκδίκαση των
υποθέσεων που δεν έχουν µάρτυρες, επανέρχεται το τεκµήριο
ερηµοδικίας όπως και παλαιότερα, καταργείται η υποχρέωση
άσκησης κύριας αγωγής εντός τριάντα ηµερών από της δηµοσιεύσεως αποφάσεων των ασφαλιστικών µέτρων και αυτή η προθεσµία επαφίεται πλέον στην κρίση του δικάζοντα δικαστή που
ορίζει αυτός την προθεσµία για την άσκηση τακτικής δίκης.
Απλοποιούνται οι διατάξεις για τη χορήγηση πληρεξουσιότητας
καθιερώνεται θεσµικά η ένορκη εξέταση µαρτύρων µετά τη συζήτηση της υποθέσεως, ένα θέµα που είχε απασχολήσει πολλές
φορές την πάγια νοµολογία και µετά το πέρας των αποδείξεων
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στο ακροατήριο εις αντίκρουσης ισχυρισµών και ενστάσεων που
υπεβλήθησαν στο ακροατήριο. Βελτιώνεται το άρθρο 269 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί εµπρόθεσµης υποβολής ενστάσεων και ισχυρισµών. Περιλαµβάνεται νέα διάταξη τροποποίησης του σχετικού άρθρου περί αναψηλαφήσεως, ώστε στις
υποθέσεις όπου έχει επιληφθεί δικαστής και έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα για παράβαση καθήκοντος, δωροδοκία κ.λπ., να δίνεται η δυνατότητα επανάληψης της δίκης.
Τα µέτρα που οδηγούν στον εξορθολογισµό της παρεχόµενης
δικαιοσύνης είναι επίσης εξίσου σηµαντικά, διότι επιλύουν πρακτικά προβλήµατα, όπως στις δίκες διατροφής, αρµόδιο κατά τόπους δικαστήριο να είναι ο τόπος κατοικίας του δικαιούχου και
όχι να τρέχουµε να βρούµε τον τόπο κατοικίας του εναγοµένου
πατρός ή µητρός ή ανιόντος ή κατιόντος.
Στις δίκες περί αδικοπραξιών δίνεται η δυνατότητα πλέον να
ασκείται η αγωγή πέρα του τόπου τέλεσης του αδικήµατος και
του τόπου όπου επίκειται η επέλευσή του µελλοντικώς. Καθιερώνεται το Σάββατο ως ηµέρα αργίας, γιατί είναι και αυτό ένα
θέµα που είχε απασχολήσει πολύ τη νοµολογία και εξισώνεται,
βεβαίως, µε την εξαιρετέα ηµέρα της Κυριακής και βεβαίως απαγορεύεται κάθε δικαστική και διαδικαστική πράξη.
Επίσης, καθιερώνονται εξειδικευµένες προθεσµίες εντός των
οποίων επιτρέπεται πλειστηριασµός ή όχι. Προσαρµόζονται οι
διαδικασίες πλειστηριασµού σε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπάρχει
και εγκαθιδρύεται η υποχρέωση απόπειρας συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς από το δικαστή του πολυµελούς ή του µονοµελούς ή τον εισηγητή του πολυµελούς ακόµα και διακόπτεται
η δίκη σε άλλη δικάσιµο, ώστε να επιτευχθεί συµβιβασµός για
την αποφυγή δικαστικών εξόδων σε βάρος του πολίτη µε την ίδια
σύνθεση χάριν και επίσης ορθής και ανέξοδης απονοµής της δικαιοσύνης.
Επίσης επανέρχεται το τεκµήριο της ανακοπής ερηµοδικίας
όπως και στο παρελθόν ενώ τυπικά καταργείται το ένδικο µέσο
της ανακοπής ερηµοδικίας, αφού στην ουσία το δευτεροβάθµιο
δικαστήριο δικάζει και για το νόµιµο και εµπρόθεσµο της κλήτευσης.
Επίσης, αυξάνονται τα χρηµατικά ποσά των ποινών που επιβάλλονται από το δικαστήριο όταν κάποιος δεν συµµορφώνεται
µε το διατακτικό της αποφάσεως που τον υποχρεώνει σε πράξη
ή παράλειψη ή ανοχή ή όταν δηµιουργείται η υποχρέωση παράδοσης ή απόδοσης ανηλίκου. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν
απασχολήσει και έχουν καταταλαιπωρήσει εκτελέσεις αποφάσεως που αφορούν επιµέλεια τέκνων.
Επίσης, προσδιορίζεται αναγκαστικός πλειστηριασµός των κινητών πλέον, στον τόπο όπου κρίνει ο δικαστικός επιµελητής.
Διότι πράγµατι έχει παρατηρηθεί ότι ο τόπος του δηµοτικού καταστήµατος όπου γίνεται η κατάσχεση και του ειρηνοδικείου δεν
αποτελούν πρόσφορα µέτρα όταν υπάρχει πλειστηριασµός κινητών πραγµάτων.
Επίσης, έχουµε την απαγόρευση προσωποκράτησης για τα
εµπορικά χρέη για χρόνο άνω του έτους, για διαδικαστικά έξοδα
ή για απαίτηση µέχρι 30.000 ευρώ.
Επιχαίρω και επικροτώ, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία που
αφορά την ενίσχυση των λογαριασµών ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας των δικηγόρων. Είναι ένας λογαριασµός αλληλεγγύης,
πράγµατι, ειδικά στα επαρχιακά πρωτοδικεία. Είναι ένα βοήθηµα
που περιµένουν οι νέοι συνάδελφοι, ειδικά όταν υπάρχουν περίοδοι απεργίας όπου, πράγµατι, γίνεται κατανοµή αυτών των
χρηµάτων, όπως επίσης και βοήθηµα για τους συνταξιούχους και
τους απόστρατους του δικηγορικού λειτουργήµατος. Άρα, είναι
πολύ σηµαντικό να ενισχύονται αυτοί οι λογαριασµοί από τις παρακρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου και επίσης η περιουσία
τους να περιέρχεται στο δηµόσιο, εφόσον καταργήθηκε το Ταµείο Νοµικών και βεβαίως αυτοί οι λογαριασµοί να επιτρέπεται
να «ανοίγονται» και σε δικηγορικούς συλλόγους που είναι κάτω
από είκοσι µέλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
να καλύψει κενά και στρεβλώσεις του παρελθόντος που έχουν
δηµιουργήσει προβλήµατα στην απονοµή της δικαιοσύνης και
έρχονται να ενδυναµώσουν, σε µία περίοδο ανατροπών το αί-
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σθηµα του πολίτη ότι απολαµβάνει µία δικαιοσύνη, ότι είναι προστατευµένος, ότι υπάρχει µία ευνοµούµενη πολιτεία. Όπου είναι
δικαιοσύνη είναι και κράτος δικαίου.
Πιστεύω ότι αυτοί οι στόχοι υλοποιούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας Νοµού Χίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καλή επιτυχία και από εµένα. Εύχοµαι η φόρτιση που σας προκάλεσε η προσπάθεια να δικαιολογήσετε ως
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τα αδικαιολόγητα, να εκτονωθεί µε
δηµιουργικό έργο.
Κύριε Πρόεδρε, παρά τις εκάστοτε προσπάθειες που έχουν
γίνει διαχρονικά για την απλούστευση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, η αλήθεια είναι ότι έχουµε ένα νοµικό σύστηµα, που
πάσχει από αστάθεια, ανοµοιογένεια και χαµηλή ποιότητα, όπως
έχουµε δει τελευταία το έχουµε δει µε πολλά γονατογραφήµατα
–ας µου επιτραπεί ο όρος- που φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή.
Αυτά είναι τα συµπτώµατα. Η καθυστέρηση της απονοµής δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ, είναι το εξάνθηµα της ασθένειας από
την οποία πάσχει το νοµικό σύστηµα της χώρας.
Ο συνάδελφος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Βορίδης, αναρωτήθηκε προηγουµένως, γιατί δεν έχουν αντιµετωπιστεί αυτά τα συµπτώµατα, τα εξανθήµατα, παρά το γεγονός ότι
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασαν έγκριτοι νοµικοί. Το
ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί, γενικότερα. Κατά τη γνώµη µου,
τα περισσότερα προβλήµατα της χώρας µας γίνονται πολιτικά,
επειδή δεν κατορθώσαµε να τα επιλύσουµε ως τεχνικά, στη γέννησή τους. Φταίει η Δηµόσια Διοίκηση; Φταίει η συγκυρία; Να
προσθέσω εδώ ότι ο προκάτοχός σας Υπουργός είχε πει ότι δεν
θα πρέπει να θυσιάζονται οι θεµελιώδεις αρχές του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας στο βωµό συγκυριακών προτεραιοτήτων.
Για τη δική σας Κυβέρνηση, η επιτάχυνση έχει γίνει αυτοσκοπός. Και το παράδειγµα είναι οι αποκρατικοποιήσεις, υπό το γνωστό πλέον «άρον – άρον» και «όσο-όσο».
Οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι διαρκείς αναβολές τους,
ακόµα και οι καθυστερήσεις έκδοσης των αποφάσεων, αποτελούν τεράστιο θέµα. Ο πολίτης υποπτεύεται ακόµα ότι η αρνησιδικία µπορεί και να είναι σκόπιµη, δηλαδή να «εξυπηρετεί».
Το θέµα δεν είναι µόνο ηθικό. Η ηθική διάσταση είναι άλλωστε
σαφής. Το θέµα έχει µεγάλες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις, επιπτώσεις που είναι και επιβλαβείς για τα οικονοµικά της
χώρας, δεδοµένου ότι χάνονται έσοδα.
Όλα όσα προανέφερα κύριε Υπουργέ, αποτελούν τους λόγους
για τους οποίους δεν µπορεί ούτε η δικαιοσύνη να ξεφύγει από
το γενικότερο κλίµα απαξίωσης και αµφισβήτησης των θεσµών
στη χώρα µας. «Απαξίωση» σηµαίνει έλλειψη εµπιστοσύνης και
εντός αλλά και εκτός της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνοµιλητές των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων για τις µεγαλύτερες
ξένες άµεσες επενδύσεις, που έχουν γίνει στην Ελλάδα, επιµένουν στην εξαίρεσή τους από τα ελληνικά δικαστήρια.
Ζητούν διεθνή διαιτησία ή άλλες ρυθµίσεις, απορρίπτοντας
τον Έλληνα δικαστή και την ελληνική έννοµη τάξη. Συµφωνούµε;
Νοµίζω ότι κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει αυτήν την πραγµατικότητα. Το δε πρόβληµα οξύνεται, από την περιορισµένη ικανότητα του συστήµατος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Κατά την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, το πρόβληµα
είναι περισσότερο λειτουργικό και σχετίζεται µε τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης, δηλαδή µε
την αδυναµία της να προσαρµοστεί στις εξελίξεις και να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες. Προφανώς το Υπουργείο αναγνωρίζει δυο πράγµατα: την έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού και
την έλλειψη υποδοµών.
Και εδώ να επικαλεσθώ την εµπειρία µου, κύριε Υπουργέ, όταν
την περίοδο 2004-2007, ως γενικός γραµµατέας του Υπουργείου
Οικονοµίας, αρµόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, το Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, αλλά και την προετοιµασία της περιόδου 2007-
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2013, είχα προτείνει να εντάξουµε στο ΕΣΠΑ ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα αναβάθµισης των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν θα έλεγα ότι την πρόταση αυτή την είχαν χαιρετίσει οι εκπρόσωποι της ελληνικής
δικαιοσύνης, αλλά και ορισµένοι από το ίδιο Υπουργείο, που αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρουν να ετοιµάσουν διαχειριστική
αρχή, να µπουν στην ψηφιακή εποχή κ.λπ..
Και σας ρωτώ: Μπορεί η ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων, η
εξώδικη επίλυση διαφορών, η µείωση των συνθέσεων των εφετείων –το µονοµελές- να λύσουν το πρόβληµα συµφόρησης των
δικαστηρίων;
Ένα παράδειγµα αποτελεί το νοµοσχέδιο της κ. Κατσέλη για
τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Με το νόµο αυτό έγινε µια προσπάθεια εξωτερίκευσης. Ποιο ήταν όµως το αποτέλεσµα στην
πράξη; Τι πέτυχε δηλαδή αριθµητικά στο εξωδικαστικό κοµµάτι;
Μπορούν, λοιπόν, τέτοια µέτρα να επιταχύνουν την απονοµή της
δικαιοσύνης; Και αν µπορούν –ας πούµε ότι µπορούν- επηρρεάζεται ή όχι η ορθότητα της απονοµής δικαιοσύνης;
Κατά τη γνώµη µου, όλα αυτά µπορεί να είναι θετικά και να αξίζουν συγχαρητήρια και στις δυο επιτροπές που προετοίµασαν
το νοµοσχέδιο. Δεν είναι όµως τίποτε άλλο, παρά παυσίπονα σ’
αυτή την ασθένεια, τα συµπτώµατα της οποίας περιέγραψα
προηγουµένως.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα από την πατρίδα µου, την εκλογική µου περιφέρεια, την Χίο. Το Δικαστικό Μέγαρο Χίου, οκτώ
χρόνια τώρα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. Το Υπουργείο είχε αποφασίσει, τον Αύγουστο του 2003 να κατασκευάσει δικαστικό µέγαρο για να συστεγάσει, τα διάφορα όργανα απονοµής
δικαιοσύνης, που είναι διάσπαρτα στην πόλη. Το 2006 δηµοπρατήθηκε η πρώτη φάση –χωµατουργικά και σκυρόδεµα- το 2007
υπεγράφη η σύµβαση, αλλά δεν ξεκίνησαν οι εργασίες, γιατί, αν
θυµάµαι καλά, έπρεπε να εκπονηθεί –τότε το ανακάλυψε ο φορέας- και να εγκριθεί το τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο προκειµένου
να βγει η οικοδοµική άδεια. Μετά από κάποιους µήνες ο ανάδοχος αιτήθηκε τη διάλυση της εργολαβίας η οποία εγκρίθηκε το
Δεκέµβριο του 2010. Τον Απρίλιο του 2011, δηλαδή οκτώ σχεδόν
χρόνια µετά την αρχική απόφαση, έγινε νέα διακήρυξη και ακόµα
περιµένουµε.
Με τους ρυθµούς δηµιουργίας υποδοµών που έχουµε, σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υποστηριχθεί η προσπάθεια επιτάχυνσης της απονοµής δικαιοσύνης. Για να µη µιλήσω για τη
µηχανοργάνωση, που στο νησί µου είναι άγνωστη λέξη ή ακόµα
και για τα κενά υπαλλήλων, που θα µπορούσαν κάλλιστα µε µια
ανακατανοµή να τακτοποιηθούν.
Κύριε Υπουργέ, δείτε λίγο την περιφέρεια. Κάντε µια λειτουργική επισκόπηση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης στην
περιφέρεια. Δεν µπορείτε λόγω χρόνου; Πάρτε ως πιλοτικό παράδειγµα τα νησιά που έχουν και το επιπλέον πρόβληµα, της επικοινωνίας. Δείτε πώς λειτουργεί το σύστηµα εκεί. Βρείτε τι φταίει
και διορθώστε το για να µπορούµε κάποτε να έχουµε ένα αποτέλεσµα.
Κύριε Πρόεδρε, η ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης είναι υπόθεση δηµοκρατίας. Κατά την γνώµη µου, η ελληνική δικαιοσύνη
χρειάζεται ένα συνολικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο, µε ένα σωστά
προσδιορισµένο όραµα, που να ισχυροποιεί το αίσθηµα ισονοµίας και προστασίας, που έχει ανάγκη ο πολίτης. Προϋπόθεση
γι’ αυτό αποτελεί η καλύτερη νοµοθέτηση. Στη Βουλή. Από εδώ
ξεκινούν όλα. Αυτό όµως, απαιτεί µακροπρόθεσµη οπτική και όχι
βραχυπρόθεσµη διαχείριση. Και όπως βλέπουµε µέχρι στιγµής,
η δική σας Κυβέρνηση ασχολείται µόνο µε το δεύτερο, ενώ η Νέα
Δηµοκρατία µε το πρώτο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τριακόσιες είκοσι καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επτά έως δώδεκα χρόνια περίπου στατιστικά
για τους τρεις βαθµούς του ποινικού. Ο πρώτος µόνο βαθµός:
Σε µέσο όρο περίπου χρειάζονται τριάµισι χρόνια σε καθυστέρηση.
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Αναλάβατε σε µια περίοδο που, πράγµατι, όλοι πιστεύουν ότι
πάσχει η δικαιοσύνη. Οι παθήσεις της: Έλλειψη δικαστών, εισαγγελέων, υπαλλήλων, έλλειψη µηχανογράφησης, έλλειµµα νοµικής παιδείας είτε σε επίπεδο πολλές φορές ιδεοληψιών είτε
αγκυλώσεων απαράδεκτων. Καθαρογραφή αποφάσεων καθυστερηµένη. Πολυνοµία, τεράστιο κεφάλαιο. Επίσης, κακονοµία.
Στο ποινικό πολλές φορές χρειάζεται, όπως σε εµάς στην ιατρική, εξειδίκευση της εξειδίκευσης στο να µπορέσουν να παρθούν αποφάσεις. Στο αστικό δεν υπάρχει δίκη, που να µην έχει
µια αδελφό ποινικοποίηση, που βλέπουµε πολλές φορές και
εµείς που δεν είµαστε νοµικοί. Παρέµβαση δηµοσιογραφικού θορύβου. Πολλές φορές η δηµοσιογραφία µε τον θόρυβο µε τον
οποίο προκαλεί δηµιουργεί µια χηµειοτακτική τάση στο να επηρεάζει ακόµα και αρχές της ίδιας της δικονοµίας.
Βλέπει, λοιπόν, κανείς ότι έρχεστε και για να επιταχύνετε και
για να εξυγιάνετε. Ούτε συζήτηση ότι η διεύρυνση µε τις υλικές
αρµοδιότητες σε επίπεδο των 20.000 και των 600, των 450 όσον
αφορά το µίσθωµα και όσον αφορά τη διαφορά σε χρήµα, είναι
πολύτιµη. Επίσης, και η κρίση αποφάσεων από τα ειρηνοδικεία
που θα είναι πλέον από τα µονοµελή ή τα µονοµελή από τα εφετεία µόνο µε έναν εφέτη ή κρίση µονοµελούς κατ’ αναίρεση από
τον Άρειο Πάγο µε τρία από τα πέντε µέλη, όπως και ο συµβιβασµός σε κάθε µορφή του, όπως επίσης και το καθήκον του δικαστή να υποδεικνύει στους διαδίκους µε συµπλήρωση
ισχυρισµών, ώστε να µην υπάρχει αοριστία, όπως πολλές φορές
και τα ζητήµατα της απόρριψης στις αγωγές σε απουσία του ενάγοντος, όπως και το τεκµήριο οµολογίας σε απουσία του εναγόµενου, όπως και η προήγηση πολλές φορές όταν δεν υπάρχουν
έµµαρτυρες αποδείξεις. Ούτε συζήτηση επίσης, όσον αφορά τον
εξορθολογισµό, ότι και στις αδικοπραξίες οι διαφορές εισάγονται στο δικαστήριο όπου συνέβη ενώ για την προστασία του δικαιούχου διατροφής οι αξιώσεις εισάγονται στο δικαστήριο του
τόπου του και αυτό είναι σηµαντικό. Το ίδιο ασφαλώς για το Σάββατο, το ξεκαθάρισµα αυτής της ηµέρας, ο συµβολισµός της.
Όπως, επίσης, όταν δεν βρίσκεται παραλήπτης για την προστασία του ανηλίκου, να επιδίδεται µόνο σε ενήλικους. Σαφώς
και η εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων και οι αγωγές διάρρηξης
δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής όπως και να µη γίνεται προέλεγχος στις αιτήσεις αναίρεσης και να υπάρχει η δυνατότητα
άσκησης αναίρεσης σε υποθέσεις µε ασφαλιστικά µέτρα µόνο
από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αν κριθεί η σκοπιµότητα. Και
αυτές, επίσης, είναι σοβαρές.
Δεν θα έλεγε κανείς ότι κρίνονται λιγότερο σοβαρές επίσης,
µετά από γραπτές προσφορές οι προφορικές να γίνονται αµέσως από τον υπάλληλο, ώστε να µην παίζουν και έστω και αυτό
το µισάωρο, παιχνίδια που πολλές φορές είναι γκρίζα. Και σαφώς
η ηλεκτρονική δίκη είναι κάτι το οποίο σε όλες τις εκφάνσεις της
µπορεί να ξεµπλοκάρει πολλά βήµατα και πολλές διαδικασίες
αυτού του γραφειοκρατικού εγχειρήµατος.
Πετυχαίνουµε, κύριε Υπουργέ, και να ενισχύσουµε τη διαφάνεια και να διευρύνουµε τη δυνατότητα εξωδικαστικά να βρίσκουµε επίλυση. Διευρύνουµε επίσης, το να βρούµε την αλήθεια
µε δυνατότητες ανεύρεσης της ουσιαστικότητας, όπως και οµοιόµορφα να µπορούµε όµοιες δικονοµικές καταστάσεις να τις
ρυθµίζουµε. Η επιτάχυνση της δίκης µε την αξιοποίηση της τεχνολογίας -η ηλεκτρονική δίκη- θα έχει και οικονοµίστικο χαρακτήρα γιατί τουλάχιστον σε πρόχειρες µελέτες που γίνονται
βλέπει κανείς ότι 2 δισεκατοµµύρια µπορούν να κερδηθούν, όταν
το κόστος βηµάτων είναι της τάξης των 11-12 εκατοµµυρίων
ευρώ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό.
Όλο αυτό το νοµοσχέδιο σίγουρα κατευθύνεται στη λογική:
Τέρµα πια η δικαιοσύνη να είναι θεραπαινίδα εξουσίας. Τέρµα
πια η δικαιοσύνη να είναι στα όρια της αρνησιδικίας, που το είδαµε αυτό. Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο που πιστεύω ότι βάζει
τις βάσεις για αυτόν τον συµβολικό για τις µέρες µας τοµέα, που
πλατείες και κοινωνία ζητούν το δίκαιο. Πιστεύω ότι µέσα σ’
αυτήν την κατεύθυνση θα παίξει κυρίαρχο ρόλο.
Όσον αφορά το νοµό µου, Υπουργέ µου, το Δικαστικό Μέγαρο
Ηρακλείου πιστεύω ότι πρέπει να είναι στις πρώτες προτεραιότητες, γιατί νοµίζω ότι η Κρήτη το δίκαιο το έχει ανάγκη µε τη
λογική ότι ο χαρακτήρας του Κρητικού είναι τέτοιος που τα ζη-
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τήµατα δικαιοσύνης τα έχει αναγάγει σε κυρίαρχα ζητήµατα
ζωής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας.
Μιας και καλούµε γυναίκα στο Βήµα, πρέπει να συγχαρούµε
την πολιτική ηγεσία, γιατί σήµερα επέλεξε την πρώτη γυναίκα
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, δοµικό στοιχείο µιας ευνοµούµενης πολιτείας και βασικό συστατικό στη λειτουργία των θεσµών είναι η ουσιαστική
απονοµή της δικαιοσύνης και αυτή έγκειται τόσο στην ποιότητα
όσο και στην ταχύτητα της απονοµής της. Μετά τους ν.
3900/2010 και 3904/2010 για τη βελτίωση και επιτάχυνση της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης αντίστοιχα, µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται η προσπάθεια βελτίωσης του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα µας, τουλάχιστον από
πλευράς δικονοµικών διατάξεων και επιτάχυνσης των διαδικασιών.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση εκδίκασης
των υποθέσεων από τα ελληνικά δικαστήρια και όχι µόνο των
αστικών διαφορών που συζητάµε σήµερα, αλλά και των ποινικών
και κυρίως των διοικητικών. Πάνω από τα 2/3 των καταδικαστικών
αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων κατά της Ελλάδας αφορούν καθυστερήσεις της
απονοµής δικαιοσύνης και αυτό, διότι η καθυστέρηση εκδίκασης
της υπόθεσης και έκδοσης απόφασης είναι συχνά τόσο µεγάλη
που αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας. Έτσι, δεν τίθεται πλέον
µόνο ζήτηµα αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των διαδίκων, αλλά
και παραβίασης του θεµελιώδους δικαιώµατος για δικαστική
προστασία και δίκαιη δίκη.
Ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων συνεχώς αυξάνεται. Ο
προσδιορισµός αργεί, καθώς επίσης και η καθαρογραφή των
αποφάσεων. Τα αίτια του προβλήµατος ποικίλουν. Παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε φέτος ο αριθµός των σπουδαστών στην
Εθνική Σχολή Δικαστών και διεξήχθη µετά από πολλά χρόνια διαγωνισµός για ειρηνοδίκες, εν τούτοις υπάρχει έλλειψη τόσο σε
επίπεδο δικαστικών λειτουργών όσο και υπαλλήλων. Βεβαίως,
παραµένει έντονο το πρόβληµα της γραµµατειακής υποστήριξης, το οποίο θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να αντιµετωπιστεί,
όπως για παράδειγµα µε µεταφορά προσωπικού µε συγκεκριµένα προσόντα από άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, θα πρέπει µεταξύ άλλων να εξετάσουµε τη θέσπιση ουσιαστικού συστήµατος
δικαστικού ελέγχου των καθυστερήσεων, τη µείωση των δικαστικών διακοπών, την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων. Είναι γνωστό ότι οι συνεδριάσεις διεξάγονται από τις
9.00’ έως τις 15.00’, ενώ στη Γαλλία, για παράδειγµα, οι συνεδριάσεις διαρκούν έως τις 20.00’ το βράδυ. Παρ’ όλα αυτά, είναι
αδιαµφισβήτητο ότι µε το σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρείται ένα
σηµαντικό βήµα για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Γίνεται, κατ’ αρχάς, προσπάθεια να αποσυµφορηθούν τα πολυµελή δικαστήρια και να µεταφερθεί µεγαλύτερος όγκος υποθέσεων στα µονοµελή. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε τη διεύρυνση
της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων και των µονοµελών πρωτοδικείων όσο και µε τη σύσταση µονοµελών εφετείων.
Πολύ ορθά ο Υπουργός τροποποίησε τη διάταξη του αρχικού
σχεδίου νόµου, µεριµνώντας εκτός από την ταχύτητα και για την
ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Έτσι, σε δεύτερο βαθµό θα δικάζει ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης που έχει ήδη συµπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας, ώστε να έχει την απαιτούµενη
εµπειρία και τις αντίστοιχες γνώσεις.
Μεγάλη αλλαγή επέρχεται και στις διατάξεις για την ερηµοδικία, ώστε να µη σπαταλάται χρόνος στην εκδίκαση υποθέσεων
και την εξέταση µαρτύρων, ενώ το αποτέλεσµα είναι ήδη προδιαγεγραµµένο, αφού δεν υπάρχει αντίλογος και ανταπόδειξη.
Ένας ακόµη λόγος που οι υποθέσεις χρονίζουν, όπως πολλές
φορές έχει καταγραφεί, είναι και η κακή πρακτική µερικών δικαστών, οι οποίοι µε εµµονή σε τυπικότητες και δικονοµικά απαρά-
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δεκτα προσπαθούν να µεταθέτουν σε συναδέλφους τους το
βάρος εκδίκασης των υποθέσεων που τους αντιστοιχούν. Έτσι,
προκειµένου να µην απορρίπτονται ως απαράδεκτα σωρεία δικογράφων µε αποτέλεσµα την άσκηση νέας αγωγής για την ίδια
υπόθεση, δίνεται η δυνατότητα θεραπείας της πραγµατικής αοριστίας. Στόχος είναι να επιλύονται οι διαφορές και να µην επανέρχονται ξανά και ξανά στις δικαστικές αίθουσες.
Επίσης, για τον ίδιο σκοπό της αποσυµφόρησης των δικαστηρίων επιχειρείται η ενίσχυση της συµβιβαστικής επίλυσης των
διαφορών ενώπιον του δικαστή πριν την έναρξη της συζήτησης.
Η παρουσία του δικαστή και η καθοδήγηση της συζήτησης για
το συµβιβασµό από κάποιον τρίτο, αµερόληπτο και γνώστη του
δικαίου θα δίνει άλλο κύρος στην απόπειρα για συµβιβασµό.
Απώτερος στόχος, όπως καταγράφεται και στην αιτιολογική
έκθεση, είναι η σταδιακή καθιέρωση ενός προσταδίου προσπάθειας συµβιβασµού ενώπιον δικαστή και προτού η υπόθεση οδηγηθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου. Στην Αγγλία άλλωστε και
στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, όπου υπάρχει ανάλογο προδικαστικό στάδιο, ένα ελάχιστο ποσοστό των δικαστικών διαφορών από 2% έως 8% καταλήγει σε δίκη.
Οι πιο σηµαντικές όµως είναι οι διατάξεις για την άσκηση διαδικαστικών πράξεων µε ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικά η ηλεκτρονική
κατάθεση δικογράφων θα δώσει τέλος στην άσκοπη ταλαιπωρία
των δικηγόρων και την αναµονή σε ατέλειωτες ουρές, απλοποιώντας και επιταχύνοντας υπέρµετρα την όλη διαδικασία.
Παράλληλα, θα απαλλάξει τους γραµµατείς των δικαστηρίων
από σηµαντικό φόρτο εργασίας. Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ετησίως
κατατίθενται συνολικά περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες δικόγραφα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, για την παραλαβή και καταχώρηση των οποίων απασχολείται µεγάλος
αριθµός υπαλλήλων.
Εκτός από τις διατάξεις που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της
απονοµής της δικαιοσύνης, επέρχονται και άλλες αναγκαίες βελτιώσεις και κυρίως η κατάργηση ή τροποποίηση διατάξεων που
κατά την πολυετή εφαρµογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές, ενώ ορισµένες έµειναν στην
πράξη εντελώς ανεφάρµοστες.
Αρκετές επίσης διατάξεις έπρεπε να προσαρµοστούν στα νέα
δεδοµένα και τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τη δικαστηριακή πρακτική.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιώνονται οι διατάξεις για τις επιδόσεις, εισάγονται ρυθµίσεις απλές και αυτονόητες που διευκολύνουν και κάνουν ορθότερη τη διαδικασία των επιδόσεων και
µάλιστα αργήσαµε να τις θεσπίσουµε.
Θετικές είναι και οι αλλαγές που εισάγονται στη διαδικασία
των πλειστηριασµών. Είναι γεγονός ότι στους πλειστηριασµούς
πλειοδοτούν κατά κύριο λόγο όσοι ασχολούνται κατ’ επάγγελµα
µε αυτήν τη διαδικασία, µε αποτέλεσµα να προβαίνουν σε κρυφές µεταξύ τους συναλλαγές και διαπραγµατεύσεις, νοθεύοντας
τη διαδικασία του πλειστηριασµού και εµποδίζοντας την οµαλή
εξέλιξη της πλειοδοτικής διαδικασίας. Παρά τη θέσπιση της διαδικασίας των γραπτών σφραγισµένων προσφορών µε το ν.
3714/2008 για την αποτροπή αυτών των φαινοµένων, το µισάωρο
διάστηµα από την αποσφράγιση έως την κατακύρωση έδινε το
χρόνο για παράπλευρες συµφωνίες. Με την κατάργηση του µισάωρου και µε την ενίσχυση της συµµετοχής ευρύτερου κοινού
στη διεξαγωγή του πλειστηριασµού, µε την ανάρτηση στο διαδίκτυο περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης επιχειρείται να καταπολεµηθεί ακριβώς αυτό το φαινόµενο των αθέµιτων
συναλλαγών και να επιτευχθεί η διαφάνεια, η αύξηση του αριθµού των πλειοδοτών και η ανόθευτη υποβολή προσφορών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχονται µεταβατικές και λοιπές διατάξεις. Μεταξύ άλλων, τροποποιούνται διατάξεις του οργανισµού δικαστηρίων, προκειµένου να πραγµατωθούν οι ρυθµίσεις
για τα µονοµελή εφετεία κ.ο.κ..
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τροπολογίες
και ειδικά η διάταξη για την επιβολή κυρώσεων σε όλα τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, τα οποία παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το νόµο για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Η επιβολή κυρώσεων µόνο σε εταιρείες
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα εισήγαγε αδικαιολόγητη διάκριση,
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µείωνε την παρεχόµενη προστασία και ορθώς καταργείται.
Στο σύνολό του το νοµοσχέδιο εισάγει ιδιαίτερα θετικές ρυθµίσεις και ευελπιστούµε ότι θα βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό την
υφιστάµενη κατάσταση και κυρίως σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση
της απονοµής της δικαιοσύνης.
Αποτελεί έτσι υποχρέωση της πολιτείας ως κράτος δικαίου και
συνιστά αδήριτη ανάγκη να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές πλαίσιο πραγµατικής απονοµής της δικαιοσύνης. Πρέπει, λοιπόν,
όλοι να στηρίξουµε και να υπερψηφίσουµε το παρόν σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώνεται ο κατάλογος µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή του
Νοµού Αχαΐας κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ξεκινήσω δηλώνοντας ότι
η Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε Υπουργέ, υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο, θα ήθελα να µεταφέρω σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα µία
εµπειρία που είχα πέρυσι, κατά την επίσκεψή µου µε αντιπροσωπεία της Βουλής στο Τορόντο.
Λόγω επαγγελµατικής διαστροφής επισκεφτήκαµε το εκεί εφετείο, προκειµένου να συγχαρούµε και µία εφέτη ελληνικής καταγωγής, όπου είχε προαχθεί τις ηµέρες εκείνες. Τελειώνοντας τη
συζήτηση τη ρωτήσαµε τρεις νοµικοί που ήµασταν πόσοι εφέτες
υπάρχουν στο Τορόντο και αναφερόµαστε σε µία επαρχία µε
πληθυσµό εννέα εκατοµµυρίων. Ο αριθµός µας εξέπληξε. Εννέα
εφέτες σε µία επαρχία εννέα εκατοµµυρίων! Για ποιο λόγο ήταν
εννέα εφέτες είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουµε. Το
γνωρίζουµε όλοι, το γνωρίζουµε και οι δικηγόροι, νοµικοί, το γνωρίζουν και όσοι έχουν εντρυφήσει στο χώρο αυτό της δικαιοσύνης και λίγο πολύ το ανέλυσε και ανέφερε κάποια παραδείγµατα
ο κ. Βορίδης προηγουµένως στην τοποθέτησή του.
Εµείς, αντιθέτως, συστήνουµε κάθε χρόνο µεταβατικά εφετεία
και βεβαίως, µε διατάξεις του νόµου αυξάνουµε τις θέσεις των
εφετών, προκειµένου να τα καλύψουµε. Και ξέρουµε πάρα πολύ
καλά πόσο συµβάλλει αυτός ο θεσµός των µεταβατικών στην επιδείνωση, στην καταρράκωση της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης
στα πρόσωπα των πολιτών.
Θα µπορούσα να αναφέρω κι άλλα παραδείγµατα κι εγώ, κύριε
Υπουργέ, όπως το παράδειγµα της διαδικασίας εκποίησης, όπου
πλέον τώρα έχει αυξηθεί ο αριθµός τους. Θα µπορούσα να αναφέρω όλη τη διαδικασία του καταναλωτικού δικαίου, όπου φτάνει
κατευθείαν στα δικαστήρια, αφού ο θεσµός της συµβιβαστικής
επίλυσης των διαφορών δεν λειτουργεί. Θα µπορούσα να αναφέρω ότι δεν λειτουργεί ο θεσµός ακόµα της διαµεσολάβησης,
τον οποίο πρόσφατα ψηφίσαµε. Όλοι οι θεσµοί, δηλαδή, οι
οποίοι µεσολαβούν, προηγούνται οποιασδήποτε δικαστικής επίλυσης.
Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε ειλικρινείς, πρέπει να κατανοήσουµε ότι εάν δεν συγκρουστούµε µε συµφέροντα και εµείς οι
ίδιοι µε τα συµφέροντα της δικής µας συντεχνίας, δεν υπάρχει
περίπτωση να βρούµε λύση σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εδώ είµαστε
αποφασισµένοι.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Χαίροµαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και ας είµαστε, επίσης, ειλικρινείς.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι η εικοστή τέταρτη τροπολογία, τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µέχρι τώρα. Έχουµε
χάσει κι εµείς τον αριθµό. Δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε
τις τροπολογίες. Και µην πούµε ότι και οι είκοσι τέσσερις έγιναν
προκειµένου να προσαρµοστεί η ελληνική πραγµατικότητα στις
σύγχρονες απαιτήσεις τις ευρωπαϊκές ή τις διεθνείς, προκειµένου να επιταχυνθεί η απονοµή της δικαιοσύνης ή να εξορθολογικοποιηθεί το σύστηµα, γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι
κάθε τροπολογία που ακολουθεί έρχεται να ανατρέψει προηγούµενες τροπολογίες, προηγούµενους θεσµούς, οι οποίες αποδεδειγµένα έχουν λυθεί, έχουν απορριφθεί, έχουν αποτύχει στην
πράξη. Κι αυτό γιατί; Γιατί πάντα λέγαµε ότι κανένας, µα κανένας
απ’ όσους συµµετείχαν σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές δεν
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είχαν την εµπειρία της καθηµερινής δικαστηριακής πρακτικής.
Κι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι το θεσµικό πλαίσιο του Τορόντο ή της Γαλλίας ή της
Γερµανίας, παραδείγµατος χάριν, αν έρθει να εφαρµοστεί στην
Ελλάδα, θα αποδώσει; Η εκτίµησή µου είναι ότι θα γεννήσει τέρατα, κύριε Υπουργέ. Και θέλω επ’ αυτού να αναφέρω ένα παράδειγµα. Γιατί σας λέω ότι ένα άρθρο θα καταψηφίσω. Πριν ένα
χρόνο δεν θα το καταψήφιζα, αλλά αυτήν τη φορά θα το καταψηφίσω: Την άσκηση της υλικής αρµοδιότητας, όσο κι αν σας
φαίνεται περίεργο.
Έκανα µία προσοµοίωση την προηγούµενη εβδοµάδα. Επισκέφτηκα τα γραφεία του Ειρηνοδικείου Πατρών, του τρίτου ειρηνοδικείου της χώρας. Θα σας µεταφέρω τα στοιχεία. Τέλος
Δεκεµβρίου του 2010 υπηρετούσαν στο Ειρηνοδικείο Πατρών,
το τρίτο ειρηνοδικείο της χώρας, είκοσι δύο γραµµατείς και τρεις
επιµελητές. Αυτήν τη στιγµή υπηρετούν επτά γραµµατείς και δύο
επιµελητές. Εν τω µεταξύ, όλο αυτό το διάστηµα, αυτό το εξάµηνο, έχει αυξηθεί ο όγκος δουλειάς κατά 95%. Δεν χρειάζεται
να σας πω για τις διαταγές πληρωµής τι γίνεται, δεν χρειάζεται
να σας πω για τους εκατόν εβδοµήντα δύο φακέλους των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και να σας πω βεβαίως, µία άλλη αύξηση της ύλης µε τις τετρακόσιες ένορκες βεβαιώσεις, µόνο
αυτήν την περίοδο.
Τι σηµαίνει η αύξηση της υλικής αρµοδιότητας αυτήν τη
στιγµή για τα ειρηνοδικεία και για το Ειρηνοδικείο, βεβαίως, της
Πάτρας; Σηµαίνει ότι το σύνολο σχεδόν των εργατικών διαφορών
και των αυτοκινητικών διαφορών –και απευθύνοµαι σε δύο νοµικούς, δικηγόρους, οι οποίοι έχουν ασκήσει πρακτική δικηγορίασυν το σύνολο των διαταγών πληρωµής θα πηγαίνουν πλέον στο
ειρηνοδικείο. Ποια είναι η αύξηση; Δεν χρειάζεστε να σας την
πω. Αντιθέτως, ποια θα είναι η αύξηση για τα πρωτοδικεία µε την
αύξηση της υλικής αρµοδιότητας σε εκατόν είκοσι χιλιάδες; Μηδαµινή. Δεν εξισορροπείται το σύστηµα. Το σύστηµα θα καταρρεύσει, κύριε Υπουργέ, µε αυτήν την αύξηση.
Δεν µπορώ να συνηγορήσω στην κατάρρευση του Ειρηνοδικείου της Πάτρας και µη µου πείτε ότι θα προσληφθούν οι
ασκούµενοι δικηγόροι. Σας πληροφορώ ότι γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας, κανένας
από τους ασκούµενους δεν θέλει να τοποθετηθεί στο ειρηνοδικείο. Όλοι θέλουν στο εφετείο ή στο πρωτοδικείο.
Τελειώνω µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28, όσον
αφορά την τηλε-εξέταση, ας την πούµε έτσι, των µαρτύρων,
πραγµατογνωµόνων, διαδίκων. Όλοι γνωρίζουµε, λίγο πολύ, τι
σηµαίνει φυσική εξέταση όλων αυτών των προσώπων. Δεν µπορούµε να χρησιµοποιούµε την τηλεδιάσκεψη, την τηλε-εξέταση
χωρίς όρια. Εδώ πέρα βλέπω ότι ακόµα και στην ίδια πόλη να
βρίσκονται οι διάδικοι, οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες,
µπορούν να εξεταστούν µε τηλε-εξέταση. Για ποιο λόγο; Να πω
ότι είναι δύσκολη η µετακίνησή τους, βρίσκονται σε άλλη πόλη
µακριά από την έδρα του δικαστηρίου, να το καταλάβω. Αλλά το
να είναι στην ίδια πόλη -αυτό κατάλαβα- και να είναι δίπλα στο
δικαστικό µέγαρο και να εξετάζονται, αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω και νοµίζω ότι τουλάχιστον ως προς αυτό θα πρέπει να
τεθούν αυστηροί όροι.
Αυτές είναι οι θέσεις της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και κάποια στιγµή να δούµε γενικώς την
πλήρη ανατροπή του πλαισίου της Πολιτικής Δικονοµίας. Γιατί
θα πρέπει να θυµίσουµε και σε όσους µας ακούν έξω απ’ αυτήν
την Αίθουσα ότι η δικονοµία είναι ο προστατευτικός κλοιός, µέσα
στον οποίο εξυπηρετούνται τα στοιχειώδη δικαιώµατα των πολιτών και υλοποιούνται και βασικές συνταγµατικές διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός έχει το
λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μία µικρή απάντηση
στον κ. Τσούκαλη. Κατ’ αρχήν, δεν ισχύει το τελευταίο. Θα το
κοιτάξω βέβαια, καλύτερα, ότι το θέµα της τηλε-εξέτασης έχει
γίνει κυρίως για κάποιους που είναι και εκτός χώρας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν αναφέρεται ρητά, κύριε
Υπουργέ.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σε κάθε περίπτωση,
θα το δω. Θεωρώ πολύ σηµαντική την παρατήρησή σας. Αλίµονο.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Σε σχέση µε τα ειρηνοδικεία, το τόνισα λίγο. Είδατε δεν πήρα αλλουνού το χρόνο,
δεν ήθελα να είµαι πολύ αναλυτικός και κουραστικός. Θέλω να
σας πω πως ξεκινάω µε την εξής προτεραιότητα: Αφαίρεση ύλης
από τα δικαστήρια, µε πρώτο το ειρηνοδικείο. Είναι φανερό ότι
αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί να µη φανούν αµέσως, αλλά αυτή
είναι η µεγάλη προτεραιότητα, γιατί σε πολλά µέτωπα πρέπει να
δοθεί η µάχη του να φτάσουµε κάποτε σε µία ορθή απονοµή της
δικαιοσύνης και όχι στο καθεστώς της αρνησιδικίας. Και αυτό
δεν µπορεί να γίνει από τη µία µέρα στην άλλη.
Επειδή διαµορφώνουµε ένα συνολικό σχέδιο παρεµβάσεων,
το οποίο ούτως ή άλλως θα έχει ιεραρχήσεις -γι’ αυτό είπα και
προηγούµενα στον κ. Βορίδη ότι εγώ θα έρθω στη Διαρκή Επιτροπή µε το συνολικό σχεδιασµό, για να δούµε προτεραιότητες,
στάδια και πώς θα προχωρήσουµε. Θέλω να σας πω πως δική
µου, βαθιά πεποίθηση είναι ότι αν δεν ξεκινήσουµε µε το πώς θα
αφαιρέσουµε ύλη που θα πάει κάπου αλλού –όπως είναι οι διαταγές πληρωµής, όπως είναι ζητήµατα της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως είναι τόσα άλλα- δεν θα κάνουµε τίποτα.
Θα µου πείτε: Θα κάνουµε µε αυτά. Ναι, θα συµβάλλουµε όσο
µπορούµε.
Σε κάθε περίπτωση, θα είµαι ο τελευταίος που θα υπογράψει
προσλήψεις νέων δικαστών στη χώρα. Τα συγκριτικά στοιχεία
είναι µεγάλα.
Να σας πω τελείως ξεκάθαρα ότι υπάρχουν παρεµφερείς υποθέσεις και µία τριµελής έδρα βγάζει δεκαοκτώ και δεκαεννέα
υποθέσεις και µια άλλη τριµελής έδρα βγάζει τρεις και τέσσερις
υποθέσεις. Πρέπει να βάλουµε τους δικαστές προ των ευθυνών
τους.
Υπάρχουν και τα µέτρα των αναβολών. Δεν µπορώ να υποσχεθώ πολλά πράγµατα. Όλοι θα κριθούµε εκ του αποτελέσµατος. Εκείνο που µπορώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσω και εγώ
και οι συνεργάτες µου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία και
κυρίως τις παρατηρήσεις που γίνονται και απ’ έξω αλλά και µέσα
στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Νοµίζω ότι είναι η ώρα να τα βάλουµε και µε τους εαυτούς µας και µε τους συναδέλφους µας
να βρούµε εναλλακτικές λύσεις.
Κατανοώ το πρόβληµα των δικηγόρων και ιδιαίτερα των νέων
δικηγόρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να απορρίψουµε
από µέσα µας τη λογική να µην περιορίσουµε τη δικηγορική ύλη.
Είναι τελείως λάθος η υπεράσπιση της δικηγορικής ύλης. Και µε
αυτό ξεκινάµε όλοι µας και αυτό πιστεύω είναι το αίσθηµα ευθύνης όσων συµµετέχουν σ’ αυτή την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην
απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της
πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.13’, λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) Κλήρωση ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των
µελών του Αρείου Πάγου, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διορισθεί ή προα-
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χθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και
τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου,
καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής
και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την
από 1η Ιουλίου 2011 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για
την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. ΑπόΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

στολου – Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214 και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

