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Αθήνα, σήµερα στις 28 Αυγούστου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.20’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4055/2012».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 28-8-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής: Το λόγο θα
πάρουν πρώτα οι εισηγητές των κοµµάτων για δεκαπέντε λεπτά,
δηλαδή ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και η εισηγήτρια του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς -Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο και κατόπιν, οι ειδικοί αγορητές του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, της Δηµοκρατικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επίσης για
δεκαπέντε λεπτά.
Ακολουθούν οι εγγεγραµµένοι οµιλητές για επτά λεπτά. Οι
πρώτοι επτά εγγεγραµµένοι οµιλητές οµιλούν µε εναλλαγή. Η
εγγραφή των οµιλητών θα αρχίσει µε την έναρξη οµιλίας του
πρώτου εισηγητή και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της οµιλίας του
δεύτερου εισηγητή.
Προτείνω η αρχή του νοµοσχεδίου, το άρθρο και οι τροπολογίες να συζητηθούν µαζί.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία υπάρχει ένσταση και ερώτηµα του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου διότι είχε δεσµευθεί η Κυβέρνηση ότι δεν θα
φέρει τροπολογίες µε αυτό το νοµοσχέδιο. Δεσµεύθηκε κατόπιν
ερωτήσεως του κ. Παυλόπουλου και αίφνης βλέπουµε µια τροπολογία για τις ΠΑΕ. Είναι άσχετη µε το νοµοθέτηµα και είναι
άλλου Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα ληφθεί υπ’ όψιν αυτό.
Θα το δούµε αργότερα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να
υπάρξει ένσταση επί της τροπολογίας. Το θέµα είναι να µην ξαναρχίσουµε από την αρχή τη διαδικασία των οµιλιών και επί της
τροπολογίας και στην πραγµατικότητα να κάνουµε δύο συνεδριάσεις. Όταν θα έρθει η ώρα θα κάνετε την ένστασή σας και
τις αµφισβητήσεις αναφορικά µε την τροπολογία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η τροπολογία είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού κ.λπ. και δεν συζητήθηκε σε καµµία επιτροπή. Είναι
εντελώς άσχετη µε το νοµοθέτηµα που αφορά τη δικαιοσύνη και
αφορά ρύθµιση χρεών των ΠΑΕ. Όπως λέει και το ίδιο το κείµενο
αφορά διευθέτηση και διευκόλυνση. Υποτίθεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δεσµευθεί ότι θα εγκαταλείψει αυτήν την
πρακτική. Σήµερα όµως, έρχεται επαναλαµβάνοντας περίτρανα
αυτήν την λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, καταθέστε το έγγραφο που προβλέπει ο Κανονισµός ούτως ώστε να
εφαρµόσουµε την παράγραφο 6 του άρθρου 101 εάν θα συζητηθεί η τροπολογία ή όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να
έχουµε το χρόνο για να καταθέσουµε την ένσταση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Με συγχωρείτε αλλά δεν υπάρχει αυτό.
Είναι µια και µόνη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Να καταψηφίσουν
την τροπολογία…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με συγχωρείτε µισό
λεπτό.
Εδώ παίρνουµε απόφαση εάν θα συζητηθούν όλα µαζί. Υπάρχει απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Με συγχωρείτε, αλλά
εσείς είστε εισηγήτρια. Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος
είναι ο κ. Λαφαζάνης. Εκείνος έπρεπε να θέσει αυτά τα θέµατα
της διαδικασίας.
Το λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί
της διαδικασίας για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ακούσαµε. Θα ξαναµιλήσετε κυρία συνάδελφε.
Ορίστε κ. Βορίδη έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν µου επιτρέπετε,
υπάρχει διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισµό, η οποία
ορίζει πώς κρίνονται τα ζητήµατα επί του Κανονισµού. Αυτό που
γίνεται τώρα είναι διαδικασία εκτός Κανονισµού. Εποµένως, να
τηρήσουµε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός, ό,τι ζήτηµα υπάρχει να το συζητήσουµε µε τον προβλεπόµενο τρόπο
του Κανονισµού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
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λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός
ρητώς ορίζει ότι όταν τίθεται ζήτηµα στην έναρξη της διαδικασίας για την οργάνωση της συζήτησης και το ζήτηµα αυτό αφορά
ακριβώς την οργάνωση της συζήτησης, δικαιούται ο κάθε Βουλευτής να τοποθετείται επί τρίλεπτο.
Επ’ αυτού, λοιπόν, εγώ λέω το εξής: Η τροπολογία είναι άσχετη.
Η τροπολογία κατατέθηκε µετά την απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, διότι η Διάσκεψη των Προέδρων έλαβε χώρα την Πέµπτη και η τροπολογία κατατέθηκε την Παρασκευή. Εποµένως ας
µη σπεύδουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία να επικαλούνται την
απόφαση για µία και µόνη συνεδρίαση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Θα
τα πει στην εισήγησή της αυτά, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιπλέον θα έλεγα να παίρνουν
λίγο χρόνο, πριν να διενεργούν αυτές τις πολλαπλές πολιτικές
κυβιστήσεις. Η κ. Τζάκρη στην επιτροπή µιλούσε για εγκατάλειψη
της πρακτικής των άσχετων τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ακούσαµε πάρα
πολύ καλά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τέλος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο
επιτρέπετε στον κ. Βορίδη να διακόπτει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Βορίδης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, εσείς δεν είστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, αλλά µε διακόπτει. Δεν έχω
το λόγο από εσάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν σας διακόπτει κανείς. Εγώ σας διακόπτω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ αναφέροµαι σε εσάς, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ σας διακόπτω,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπατε και καταθέσατε την άποψή σας.
Η άποψή σας αυτή εξετάζεται. Δεν σηµαίνει ότι όποιος υποβάλλει µια πρόταση ή εκφέρει άποψη, αυτή υποχρεωτικά γίνεται
γνωστή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να ολοκληρώσω, όµως;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία. Τότε
ο κάθε Βουλευτής θα µιλάει όποτε θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είπατε την άποψή σας,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι η απόφαση
των Προέδρων είναι να συζητηθεί µαζί. Είπατε την άποψή σας.
Είπατε ότι ήταν µεταγενέστερη. Καθίστε, λοιπόν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω
αν έχω το λόγο από εσάς, γιατί δεν είχα ολοκληρώσει αυτό το
οποίο έλεγα.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 88 του Κανονισµού η τροπολογία πρέπει να αφορά το ίδιο αντικείµενο µε το νοµοσχέδιο. Εν
προκειµένω είναι άσχετη η τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι γνωστά αυτά,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτά που µου λέτε είναι γνωστά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι γνωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως είναι γνωστά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι γνωστά και στους πολίτες ενδεχοµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι γνωστά σε όλους
εδώ ακόµη και για τους νέους.
Παρακαλώ πολύ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έπρεπε, λοιπόν, να έχουν
αποφύγει να φέρουν µια τροπολογία την τελευταία στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µιλάµε επί της διαδικασίας κι εσείς µιλάτε επί της ουσίας.
Καθίστε, λοιπόν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, µιλάω επί
της διαδικασίας, διότι είναι άκυρη αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ απέστειλε την εξής επιστολή: «Σας
γνωρίζουµε ότι στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4055/2012» ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η κ. Θεοδώρα Τζάκρη».
Ο κ. Μαρκόπουλος, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήµερα 28 Αυγούστου 2012 στη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του
ν. 4055/2012» ορίζεται εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο
Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Βασίλειος Καπερνάρος, ενώ ως ειδική
αγορήτρια ορίζεται η Βουλευτής Μαγνησίας, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Ο κ. Χρήστος Παππάς Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4055/2012» ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεώργιος Γερµενής και ως ειδικός αγορητής ο κ.
Νικόλαος Κούζηλος.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλης ορίζει ως ειδικό αγορητή κατά τη µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου:
«Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012»
το Βουλευτή της Α’ Αθήνας κ. Ιωάννη Πανούση.
Τέλος, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζει κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4055/2012» ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ.
Ιωάννη Γκιόκα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε
για τη µικρή καθυστέρηση, αλλά δεν νοµίζω ότι αυτό µπορεί να
είναι λόγος για να προκαλείται ένας θόρυβος όταν ζητάω το
λόγο. Νοµίζω ότι όλη την Αίθουσα την ενδιαφέρει να ακουστούν
όλες οι απόψεις και αυτήν την ώρα αυτό το οποίο επιχειρείται
παραβιάζει κάθε έννοια δεοντολογίας σε αυτήν την Αίθουσα και
παραβιάζει χονδροειδώς και τον Κανονισµό της Βουλής.
Τι είναι αυτή η τροπολογία την οποία εισάγετε, κύριε Πρόεδρε, όχι εσείς, η Κυβέρνηση; Τι σχέση έχει µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο; Γιατί το κάνετε αυτό; Για να µη γίνει µια ευρεία συζήτηση επί ενός θέµατος που είναι πάρα πολύ κρίσιµο και καλό
είναι να γνωστοποιηθεί στην ελληνική κοινωνία; Για να µη συµµετάσχουν φορείς; Για να µη συµµετάσχουν ενδιαφερόµενοι;
Για να νοµιµοποιηθούν πράγµατα τα οποία είναι απαράδεκτα κι
εσείς πρώτοι έπρεπε να ενοχλείστε σφόδρα από αυτές τις καταστάσεις;
Δίνετε αυτό το µήνυµα, ότι κάντε ό,τι κάνετε, αλλά εµείς είµαστε εδώ και δία νυκτός, Παρασκευή βράδυ, θα φέρουµε µια τροπολογία, η οποία θα ψηφιστεί, διότι εγείρουµε θέµατα τα οποία
βάζουν το µαχαίρι στο λαιµό του κόσµου. Όχι, κύριοι, δεν είναι
έτσι.
Σας ζητούµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να εφαρµόσετε επί της
ουσίας και τυπικά τον Κανονισµό, να µην εισαχθεί αυτή η τροπολογία, αλλά να έρθει κανονικά σε µία συζήτηση στη Βουλή, δηλαδή να την εισάγεται στην επιτροπή, να έχουµε την άνεση όλοι
να εκφραστούµε και όχι µε τα ειρηνοδικεία να περνάει και η φορολογική απαλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Είναι κατανοητά αυτά.
Παρακαλώ πολύ, το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τι λέει η τροπολογία που φέραµε, για να ακούσει όλο το Σώµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει σηµασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Έχει σηµασία. Δεν σας διακόψαµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα παραβιάζουµε τον Κανονισµό
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της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τον Κανονισµό της Βουλής
τον παραβιάζουν αυτοί που ενώ µιλούν, ξαφνικά µιλούν από
κάτω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι αυτός ο τρόπος που εγείρεται ζήτηµα Κανονισµού. Με συγχωρείτε πολύ. Διαβάστε τον
Κανονισµό να δείτε πώς εγείρεται ζήτηµα Κανονισµού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μπορώ να απαντήσω, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Βορίδη, µισό
λεπτό. Σας παρακαλώ ακούστε µε.
Θα ακολουθηθεί ο Κανονισµός, που λέτε, η παράγραφος 6 του
άρθρου 101. Πριν ακολουθηθεί αυτό, πιθανόν ο κύριος Υπουργός να δώσει εξηγήσεις, οι οποίες να πείσουν τις ενστάσεις που
προβάλλει ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αυτή η τροπολογία κατετέθη
γιατί πέρυσι άρχισε ένα πρωτάθληµα στο οποίο ξαφνικά υπήρξαν
οµάδες, όπως παραδείγµατος χάριν ο Λεβαδειακός, ο οποίος
µπήκε στο πρωτάθληµα µετά από τέσσερεις-πέντε αγωνιστικές,
εποµένως δεν ήταν ισόνοµο, δηλαδή να ξεκινήσουν όλες οι οµάδες κανονικά και αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να προσπαθούµε.
Εµείς, λοιπόν, χωρίς να κάνουµε καµµία ρύθµιση, καµµία χάρη
σε καµµία ανώνυµη εταιρεία αθλητική, είπαµε ότι δίνουµε το δικαίωµα να έχουν ένα µήνα ακόµα. Αυτό µπορούσε να το δώσει
και η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού και η ΕΠΟ το είπε.
Αλλά εµείς πλέον σαν πολιτεία λέµε ότι για να πάρει τη φορολογική και την ασφαλιστική ενηµερότητα, τους δίνουµε το δικαίωµα
να έχουν ένα µήνα ακόµη, δηλαδή µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου.
Εποµένως, δεν κάνουµε καµµία ρύθµιση. Ενδιαφερόµαστε για
τα χρήµατα αυτήν τη στιγµή που η πολιτεία έχει πρόβληµα και
κόβουµε µισθούς από ανθρώπους οι οποίοι είναι χαµηλόµισθοι.
Το πρώτο πράγµα, λοιπόν, που υπάρχει είναι να εισπράξουµε οτιδήποτε υπάρχει από οιαδήποτε ανώνυµη εταιρεία.
Εποµένως, εάν τυχόν η ΑΕΚ πέσει, παραδείγµατος χάριν, που
θέλετε να πείτε, γιατί δεν κινδύνευε για να πέσει, αλλά, αν πέσει,
θα έρθει µε άλλο ΑΦΜ, όπως έχει γίνει µέχρι τώρα και δεν σηκωθήκατε ποτέ να διαµαρτυρηθείτε. Θα έρθει, λοιπόν, µε άλλο ΑΦΜ
και όλα αυτά τα χρήµατα που χρωστάει, τα εκατόν τόσα εκατοµµύρια, θα πάνε στον αέρα. Εµείς όµως πονούµε και θέλουµε να
εισπράξουµε. Θέλουµε να µαζέψουµε τα χρήµατα για να µπορέσουµε πλέον να µπούµε στην ανάπτυξη και να φύγουµε από
αυτήν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται αυτήν τη στιγµή
οι πολίτες.
Εποµένως, ρώτησα όλους τους συναδέλφους αν τυχόν στηρίζουν αυτήν την τροπολογία εκτός από εσάς. Μίλησα και µε το
ΠΑΣΟΚ και µε τη ΔΗΜΑΡ και µε το ΚΚΕ, γιατί; Γιατί είναι λογικό
ότι πρέπει να δώσουµε χρόνο να δώσουν τα χρήµατα οι οµάδες,
όχι να χαρίσουµε χρήµατα. Γι’ αυτόν το λόγο εσάς δεν σας πήραµε, γιατί ξέραµε εκ των προτέρων, είχατε πει ότι θα είστε αντίθετοι. Να είστε αντίθετοι, αλλά να είστε αντίθετοι σε κάτι το
οποίο πράγµατι είναι µεµπτό και όχι στο να προσπαθούµε αυτήν
τη στιγµή να ξεκινήσει ένα πρωτάθληµα σωστά και να πάρουµε
τα χρήµατα αυτά τα οποία οφείλουν. Πήραµε, λοιπόν, όλα αυτά
τα χρήµατα τα οποία έδωσαν οι οµάδες και πήγαν κατευθείαν
στην εφορία, πήγαν άµεσα στο κράτος. Εποµένως, εάν αυτό
είναι καταδικαστέο, µπράβο σας. Βρείτε κάτι άλλο πιο σοβαρό,
όχι αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έθεσα θέµα
διαδικασίας, δεν έθεσα θέµα ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, επειδή
θέτετε θέµα εφαρµογής του Κανονισµού…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, µε συγχωρείτε! Εδώ έθεσε
θέµα ουσίας ο Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μπορώ να µιλήσω και
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εγώ, κύριε Λαφαζάνη; Ακούστε µε για ένα δευτερόλεπτο.
Μπορείτε να εφαρµόσετε, εάν δεν έχετε πεισθεί, το άρθρο 67
που αναφέρεται σε παρεµπίπτοντα ζητήµατα. Καταθέστε, λοιπόν, υποβάλλοντας γραπτώς τις αιτιάσεις σας στον Πρόεδρο
από δύο τουλάχιστον Βουλευτές και µόλις τις καταθέσετε, θα
πάµε στη διαδικασία του άρθρου 101. Εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά δώστε
µου τριάντα δευτερόλεπτα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµεθα στη συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, όχι βέβαια. Αυτό θα το συζητήσουµε επί της ουσίας. Αυτήν τη στιγµή
µιλάµε επί της διαδικασίας. Θέστε, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, το
θέµα σύµφωνα µε το άρθρο που σας υπέδειξα. Μου είπατε «µάλιστα». Επί της ουσίας, δόξα σοι ο Θεός, θα υπάρξει άπειρος
χρόνος για να συζητηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µόνο τριάντα
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, µα δεν
σας δόθηκαν µόνο τριάντα δευτερόλεπτα. Τρεις φορές σας δόθηκε ο λόγος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κύριος Υπουργός προχώρησε
επί της ουσίας. Εγώ είπα ότι δεν µπορεί να συζητηθεί µε αυτόν
τον τρόπο η τροπολογία αυτή. Αυτό έθεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, το είπατε αυτό. Εφαρµόστε, λοιπόν, τον Κανονισµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να οµιλούµε
παρατύπως. Πρέπει να µας δίνετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα το συζητήσει η
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 101.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν είναι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το αίτηµα υποβάλλεται
εγγράφως. Αφού το υποβάλλετε εγγράφως, όπως ο Κανονισµός
ορίζει, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 101.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό θα το κάνουµε, αλλά θέλω
να πω το εξής, ότι δεν µπορεί ο Υπουργός να απαντά επί της ουσίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε θέσει ζήτηµα και σας
λέω ότι έχουµε ενστάσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ηλίας Βλαχογιάννης για δεκαπέντε
λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι πολύ πιο σύντοµος απ’
ότι ο χρόνος µου επιτρέπει, γιατί το παρόν νοµοθέτηµα αφορά
απλώς τροποποίηση µίας µεταβατικής διάταξης. Τροποποιεί τη
µεταβατική διάταξη του ν.4055, την παράγραφο 21 του άρθρου
110, µε την οποία είχε µεταφερθεί µεγάλη ύλη αρµοδιότητας κυρίως µονοµελών πρωτοδικείων στα ειρηνοδικεία της χώρας.
Αυτή η ύλη αφορά πολλές υποθέσεις που ταλαιπωρούσαν επί
χρόνια τους πολίτες -η δηµοσίευση διαθηκών, τα κληρονοµητήρια, η εκουσία δικαιοδοσία- και όπως είναι φυσικό χρειαζόταν
ένας χρόνος προσαρµογής στους λειτουργούς της δικαιοσύνης,
αλλά και σε όλους τους παράγοντες της δίκης.
Πρώτον, έπρεπε να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό κυρίως
σε δικαστικούς λειτουργούς. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πράγµατι, προχώρησε στην πρόσληψη εκατόν εξήντα νέων ειρηνοδικών, αλλά όλοι καταλαβαίνουµε ότι οι δύο εκλογικές αναµετρήσεις
που µεσολάβησαν πήγαν πίσω την όλη διαδικασία, συν την οικονοµική στενότητα που ούτως ή άλλως έχει η ελληνική πολιτεία.
Έτσι, δεν πρόλαβε να γίνει η κατάρτιση των νέων ειρηνοδικών
αλλά και των άλλων παραγόντων της δίκης, όπως είναι των γραµµατέων και γενικότερα η ενηµέρωση των διαδίκων. Γι’ αυτό το
Υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι είναι απαραίτητη η µετάθεση
έναρξης ισχύος αυτής της ούτως ή άλλως µεταβατικής διάταξης
κατά ένα εξάµηνο. Είµαστε βέβαιοι ότι σε αυτήν την Αίθουσα κανείς δεν θα θελήσει να µην ψηφίσει αυτήν την διαδικασία που
απλώς µεταθέτει ένα νόµο -που ήδη είχε ψηφιστεί µε µεγάλη πλει-
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οψηφία από την προηγούµενη Βουλή- κατά ένα εξάµηνο.
Με τον παρόντα νόµο είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθούν πολλαπλώς οι πολίτες, γιατί οι υποθέσεις που προσδιορίζονταν στα µονοµελή πρωτοδικεία, κυρίως, µέχρι το 2017 και το 2018,
πιστεύουµε ότι τώρα θα προσδιορίζονται κατά χρόνο πολύ συντοµότερο. Είναι αίτηµα της δικαιοσύνης, αλλά και του δικηγορικού κόσµου της χώρας και όλων των παραγόντων όλης της
διαδικασίας να µετατεθεί η έναρξη ισχύος αυτού του νόµου. Γι’
αυτό καλώ όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτόν το
νόµο, ο οποίος πραγµατικά θα δικαιώσει και τους νοµοθέτες και
όλους εµάς που στηρίζουµε αυτήν τη διάταξη, γιατί θα δούµε τα
ειρηνοδικεία να λειτουργούν πραγµατικά όπως τα θέλει ο πολίτης, να είναι κοντά στον πολίτη και κυρίως να αποδίδουν δικαιοσύνη το συντοµότερο δυνατό και όχι όπως τώρα που παίρνει
αρκετό χρόνο ο προσδιορισµός των υποθέσεων αυτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για κάποιες νοµοτεχνικές διορθώσεις.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ανταποκρίνοµαι σε κάποιες σκέψεις και ενστάσεις στην επιτροπή για την παράγραφο 3 όσον αφορά την έναρξη της ισχύος
αυτού του νόµου. Να σας θυµίσω ότι η παράγραφος 3 έλεγε: «Η
ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις». Είχα αναπτύξει και στην επιτροπή ότι
δεν δηµιουργείται θέµα, αλλά προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, οποιασδήποτε παρερµηνείας το αντικαθιστούµε µε
το εξής: «Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης». Παρακαλώ να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους συναδέλφους.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ να διανεµηθεί
στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για δεκαπέντε λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης
κατά την ανάπτυξη των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και ενώ χτυπούσε ο κώδων λήξης του χρόνου οµιλίας του,
ζήτησε µε δραµατικό τρόπο «ένα λεπτό για τη δικαιοσύνη». Αυτό,
όµως, το «ένα λεπτό για τη δικαιοσύνη» το αποστέρησε το
Υπουργείο και από τη δικαιοσύνη και από τη Βουλή.
Ως υπογράφων το σχέδιο νόµου ο κ. Ρουπακιώτης, αλλά και ο
κύριος Υφυπουργός, που ήλθε στη Βουλή και ζήτησε να περάσει
από την επιτροπή µε εσπευσµένες διαδικασίες, ουσιαστικά για
άλλη µία φορά συνήργησαν στη φαλκίδευση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας του πολιτεύµατος και στην υπονόµευση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας της δηµοκρατίας.
Κύριε Υφυπουργέ και εσείς, αλλά και οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ, εισηγηθήκατε
και οι κύριοι συνάδελφοι ψήφισαν να µην κληθούν καν φορείς
στο νοµοσχέδιο αυτό για τη δικαιοσύνη, όπως ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑΕνωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, έτσι ώστε να ακουστεί, πράγµατι, τι
έκτρωµα είναι ο ν.4055/2012, αυτός ο νόµος που -µε το κακόγουστο µαύρο χιούµορ που εφαρµόζει και η προηγούµενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Παπαδήµου, αλλά και η δική σας Κυβέρνησηονοµάστηκε νόµος «για τη δίκαιη δίκη».
Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και η Δηµοκρατική Αριστερά
ψήφισαν εσπευσµένες διαδικασίες, ψήφισαν εικονικές διαδικασίες, ψήφισαν αποκλεισµό των φορέων, των ειρηνοδικών, των δικηγόρων, των διαδίκων, των υπό διορισµό ειρηνοδικών, όλων
εκείνων των κοινωνικών οµάδων που επηρεάζονται από αυτά τα
νοµοθετήµατα για τη δικαιοσύνη.
Εκείνο που επιχειρείτε να κάνετε µε το νόµο αυτό είναι να δώσετε το φιλί της ζωής στο ν.4055/2012, στο νοµοθέτηµα αυτό
που επέβαλε δυσθεώρητα χαράτσια στους πολίτες και στους
διαδίκους, ώστε να µην µπορούν να βρουν το δίκιο τους παρά
µόνο καταβάλλοντας απλησίαστα ποσά, το νόµο αυτό που κονιορτοποίησε θεµελιώδη δικαιώµατα, ακόµη και τα πλέον βασικά
υπερασπιστικά δικαιώµατα του διαδίκου και του κατηγορουµένου, το νόµο αυτό που θέσπισε -και είναι ντροπή για τη χώρα
µας- µονοµελή εφετεία κακουργηµάτων, που µπορούν να επιβάλλουν ποινές καθείρξεως µε τη γνώµη ενός µόνο προσώπου, το
νόµο αυτό που εγκαθίδρυσε και εφάρµοσε διαδικασίες και θεσµούς που ούτε η Ιερά Εξέταση δεν είχε εφαρµόσει. Και αναφέροµαι στο δικαστικής εµπνεύσεως άρθρο µε το οποίο
επιτρέπεται στους ίδιους δικαστές κατά των οποίων στρέφονται
αιτήσεις εξαιρέσεως, οι ίδιοι να κρίνουν και να απορρίπτουν τις
εναντίον τους αιτήσεις εξαιρέσεως.
Ο νόµος αυτός του κ. Παπαϊωάννου, τον οποίο εσείς τώρα θέλετε να αναζωογονήσετε –ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι αυτός ο νόµος, πραγµατικά, θα
αναβαθµίσει τη δικαιοσύνη- εφαρµόζει στρατηγική υποβάθµισης
της δικαιοσύνης, υποβάθµισης των δικαστηρίων, υπερφορτώνει
σε σηµείο ασφυξίας τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία, που λειτουργούν και ως πληµµελειοδικεία και ως πταισµατοδικεία και
αποτελεί στην ουσία ένα κατάπτυστο νοµοθέτηµα το οποίο εσείς,
κύριε Υφυπουργέ, οµολογήσατε –στη διάρκεια εµφάνισής σας
στην ρπιτροπή- ότι αποτέλεσε στρατηγική του Υπουργείου, την
οποία εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς την τρόικα
και η τρόικα την απεδέχθη. Αν είναι δυνατόν! Όχι µόνο συνοµιλεί
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε την τρόικα, αλλά της εισηγείται και τις στρατηγικές του
και η τρόικα τις αποδέχεται.
Θα αναφερθώ σε εκείνα που λένε τα ίδια τα κείµενά σας για
το ν.4055. Η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου που εισάγετε
συνοµολογεί ότι η εφαρµογή του ν.4055 θα προκαλέσει πολύ µεγάλο πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία των ειρηνοδικείων και
έτσι η µη εφαρµογή του για ένα χρονικό διάστηµα, το οποίο µεταβάλλεται κατά το δοκούν, θα εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία των ειρηνοδικείων, η µη εφαρµογή του ν.4055!
Ακόµη πιο δηλωτική είναι η έκθεση που επισυνάπτεται και λέει
τα εξής, διαβάζω επί λέξει: «Η µεταφορά ύλης στις 16 Σεπτεµ-
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βρίου 2012, όπως προβλέπει η τροποποιούµενη µεταβατική διάταξη, αυτή του ν.4055, θα δηµιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία των ειρηνοδικείων, οι δικάσιµοι
των οποίων και µέχρι σήµερα προσδιορίζονται µετά την πάροδο
ετών από το 2003 µέχρι το 2017». Σας ενηµερώνω ξανά ότι υπάρχουν και δικάσιµοι του 2019.
«Η αποφυγή των διαφαινοµένων δυσλειτουργιών –λέει το δικό
σας κείµενο- στα ειρηνοδικεία θα επηρεάσει ευεργετικά τη διαδικασία της πρωτοβάθµιας απονοµής της δικαιοσύνης, ευνοώντας τα εύλογα συµφέροντα του συνόλου των ανωτέρω
παραγόντων».
Για όλα αυτά που εισηγείστε τώρα -αυτό το κόψιµο και ράψιµο
στην πλάτη της δικαιοσύνης, του πολίτη, του διαδίκου, της δηµοκρατίας- δεν υπάρχουν ανάλογα παραδείγµατα σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και δεν
υπάρχει καµµία υποχρέωση έκδοσης κανονιστικών πράξεων.
Αυτά λένε τα δικά σας κείµενα.
Ακόµα το δικό σας κείµενο λέει ότι η αποφυγή των απειλούµενων δυσλειτουργιών των ειρηνοδικείων και η διασφάλιση οµαλών
συνθηκών στην εκτέλεση του δικαιοδοτικού τους έργου, µόνο
ευνοϊκές συνέπειες θα έχει για την οικονοµία.
Ο κ. Ρουπακιώτης δεν έχει έλθει να υποστηρίξει αυτό το νοµοθέτηµα, το υπογράφει όµως. Για ποιο λόγο, κύριε Υφυπουργέ,
δηµιουργήσατε επί κυβέρνησης Παπαδήµου, αυτή την υποβάθµιση στη δικαιοσύνη; Για ποιο λόγο σήµερα, αντί να οµολογήσετε
ευθαρσώς ότι ο νόµος αυτός είναι αποτυχηµένος, ότι ο νόµος
αυτός κλονίζει τη δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία, έρχεστε να του
δώσετε παράταση ζωής και να τον υποστηρίξετε µηχανικά;
Για ποιο λόγο; Γιατί είναι στρατηγική σας επιλογή, όπως συνοµολογήσατε στην επιτροπή. Για το λόγο ότι είναι στρατηγική
σας επιλογή να υποβαθµίσετε τα ειρηνοδικεία, που έχουν αναλάβει στην κρίσιµη αυτή στιγµή να δέχονται και να κρίνουν και
τις προσφυγές όλων αυτών των υπερχρεωµένων συµπολιτών
µας, όλων αυτών που έχετε καταδικάσει στη φτώχεια, στην απόγνωση και την απελπισία για ρύθµιση των χρεών τους.
Αυτά τα δικαστήρια που ανακουφίζουν τους πολίτες, εσείς τα
φορτώνετε µε µία ύλη που δεν µπορούν να διαχειριστούν, κόβετε
και ράβετε τις ρυθµίσεις και το κάνετε -θα µου επιτρέψετε να πωµε απύθµενη περιφρόνηση στην κοινοβουλευτική διαδικασία και
µε ανεπίτρεπτη πραγµατικά προχειρότητα. Και εξηγώ τι εννοώ.
Το Μάρτιο του 2012, όταν ψηφιζόταν ο ν. 4055, το Υπουργείο
έκρινε ότι θα µπορούν τα ειρηνοδικεία να τον υποδεχθούν στις
16-9-2012. Εσείς φέρατε ρύθµιση στις 30 Ιουλίου, επιχειρώντας
να την περάσετε πάλι µε άσχετο άρθρο στο νοµοθέτηµα για την
παιδεία και τότε υπολογίζατε ότι τα ειρηνοδικεία θα είναι έτοιµα
στις 16-9-2013, το ίδιο και τα πρωτοδικεία για τις ρυθµίσεις που
αφορούν την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων.
Την 1η Αυγούστου, όταν εµείς αντιλέξαµε στην εισαγωγή της
ρύθµισης µε άσχετο νοµοθέτηµα και φέρατε ξεχωριστό νοµοθέτηµα για να περάσει από την επιτροπή, είχατε ήδη µεταβάλει
άποψη και πιστέψατε -και αυτό εισηγείστε στο Κοινοβούλιο- ότι
αρκούν έξι µήνες για να προετοιµαστούν τα ειρηνοδικεία και τα
πρωτοδικεία. Μάλιστα για τα πρωτοδικεία είπατε ότι είναι ήδη
έτοιµα και εν συνεχεία στην επιτροπή της Βουλής είπατε ότι δεν
πειράζει που δεν θα είναι έτοιµα, γιατί είναι ενδεικτική και δυνητική η εφαρµογή του άρθρου 8 του ν.4055.
Εν τω µεταξύ την 24-8-2012 αποκαλύψατε, φέρνοντας µία νοµοτεχνική ρύθµιση, ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και η Δηµοκρατική Αριστερά την 1-8-2012 κατά λάθος ψήφισαν και µία
ρύθµιση που δεν θέλατε. Και σήµερα φέρνετε νοµοτεχνική, υποτιθέµενη βελτίωση, για να «ξεψηφιστεί» αυτό το λάθος. Δεν αντιλαµβάνεστε ότι αυτές οι διαδικασίες υποβαθµίζουν τη δικαιοσύνη;
Δεν αντιλαµβάνεστε ότι αυτή η διαδικασία υποβαθµίζει την κοινοβουλευτική λειτουργία κι ότι κλονίζει την ασφάλεια δικαίου των
πολιτών; Αυτή η διαδικασία και αυτή η περιφρόνηση προς τη
Βουλή και προς τη δικαιοσύνη δεν αντιλαµβάνεστε ότι πλήττει την
ίδια τη δηµοκρατία;
Έχω όµως να κάνω και συγκεκριµένες επισηµάνσεις για τη
στρατηγική σας. Είναι δεδοµένο ότι εµείς θα καταψηφίσουµε
αυτό το νοµοθέτηµα, γιατί αυτό το νοµοθέτηµα νοµιµοποιεί το ν.
4055 και επιχειρεί να συγκαλύψει τις καταστροφικές συνέπειες
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του νόµου αυτού για τη ζωή των πολιτών, για την καθηµερινότητά τους, για τα δικαιώµατά τους.
Όµως την ίδια στιγµή οµολογήσατε ότι µεθοδεύετε και έχετε
δροµολογήσει και τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων. Συγχωνεύετε
δηλαδή, κύριε Υφυπουργέ, φορείς, συγχωνεύετε δηµόσιες υπηρεσίες, συγχωνεύετε τώρα τα ειρηνοδικεία. Συγχωνεύσατε τα
δικαιώµατα. Σε λίγο θα συγχωνεύσετε και ολόκληρη τη δΔηµοκρατία και θα µας πείτε ότι το κάνετε αυτό στο όνοµα της αποτελεσµατικότητας και της εξοικονόµησης.
Το δίκαιο, κύριε Υπουργέ, δεν κοστολογείται ποσοτικά και η
ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης δεν αποτιµάται λογιστικά.
Η ύλη την οποία µεταφέρετε αυτήν τη στιγµή στα ειρηνοδικεία
είναι αχανής. Μέχρι πρότινος την χειρίζονταν έµπειροι πρωτοδίκες όχι µόνο σε µονοµελή πρωτοδικεία, όπως γράφετε στην εισηγητική έκθεση, αλλά και σε πολυµελή, και τώρα θα καλούνται
να τη διαχειριστούν ειρηνοδίκες, πριν καλά καλά τελειώσουν την
εξάµηνη και όχι τετράµηνη, όπως γράφετε στην εισηγητική σας
έκθεση, άσκησή τους. Και δεν είναι υποθέσεις απλές. Είναι υποθέσεις κάθε είδους, όπως η βεβαίωση γεγονότος στην κήρυξη
αφάνειας, στη διοίκηση νοµικών προσώπων, στην αναγνώριση
σωµατείων, στον έλεγχο ανωνύµων εταιρειών, στη διαχείριση
επικαρπίας, στην άδεια για διενέργεια πράξεων, στο σοβαρότατο
γεγονός της δικαστικής συµπαράστασης προσώπου, στη σοβαρότατη και επαχθέστατη διαδικασία της υποβολής προσώπου σε
ακούσια νοσηλεία, του ακούσιου εγκλεισµού σε νοσηλευτικό
ίδρυµα. Και όλα αυτά τα πετάτε στα ειρηνοδικεία, τα οποία γνωρίζετε ποια ύλη έχουν να διαχειριστούν.
Την ίδια στιγµή, όµως, κύριε Υπουργέ, –που φαίνεται ότι αυτήν
τη στιγµή έχετε περισσότερο ενδιαφέροντα ζητήµατα να συζητάτε µε τον κύριο Υπουργό Αθλητισµού, το καταλαβαίνω- δεν
προσλαµβάνετε ούτε καν τους ειρηνοδίκες που έχουν πετύχει
και είναι στον κατάλογο επιτυχόντων, για να συµπληρώσουν τις
κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι πάνω από διακόσιες. Δεν
τους προσλαµβάνετε, δεν λέτε τι θα γίνει µε τα ειρηνοδικεία και
δεν έχετε καµµία σχεδίαση, καµµία στρατηγική, πέραν αυτής της
δραµατικής πραγµατικά επιδείνωσης των συνθηκών προσφυγής
των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Υποβαθµίζετε την ποιότητα της δικαιοσύνης, παραβιάζετε το
δικαίωµα σε δίκαιη δίκη και ενεργείτε µε προχειρότητα και µε την
έπαρση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που σας εξασφαλίζει
αυτή η τρικοµµατική σύµπραξη, παραγνωρίζοντας πραγµατικά
ότι η κοινωνία βοά για την παραβίαση των δικαιωµάτων των
απλών πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, και ο τρόπος λειτουργίας της νοµοθετικής
εξουσίας είναι στοιχείο και δείγµα νοµικού πολιτισµού. Τα ζητήµατα τα θεσµικά, τα ζητήµατα τα αξιακά, τα ζητήµατα δηµοκρατίας και δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος, τα
ζητήµατα δικαιοσύνης δεν λύνονται ούτε µε ευκαιριακές ρυθµίσεις ούτε µε «µπαλώµατα» ούτε µε εµβαλωµατικές διατάξεις
ούτε µ’ αυτήν την προχειρότητα η οποία σας φέρνει -την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των τριών κοµµάτων- στη δύσκολη θέση
να αναγκάζεστε σήµερα να «ξεψηφίσετε» αυτά που κατά λάθος
ψηφίσατε την 1η Αυγούστου. Είναι πραγµατικά ονειδιστική αυτή
η κατάσταση. Λυπάµαι που ξεκινήσατε τόσο άσχηµα ήδη από την
έναρξη λειτουργίας της Βουλής αυτής και λυπάµαι ακόµη –δεν
θα υπεισέλθω στο στάδιο αυτό στο γιατί έχουµε αντιρρήσεις για
την τροπολογία- που ενώ ο Υφυπουργός κ. Καραγκούνης –κι
είναι εγγεγραµµένο στα Πρακτικά της Βουλής- απάντησε ρητώς
στον κ. Παυλόπουλο, Βουλευτή της Πλειοψηφίας, ότι η Κυβέρνηση δεν θα φέρει τροπολογία σ’ αυτό το νοµοθέτηµα, που δεν
συζητήθηκε καθόλου στην επιτροπή, ωστόσο έρχεται σήµερα µία
προσθήκη-τροπολογία η οποία κατά τη διατύπωσή της έχει ως
στόχο να διευκολυνθούν κάποιες επιχειρήσεις. Και κρίνεται –λέειαναγκαίο αυτές οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν. Τόσο δε αναγκαίο κρίνεται που πρέπει να παραβιαστεί…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, επιτρέψτε µου µισό λεπτό να σας διακόψω. Αφήσατε τη συζήτηση
για την τροπολογία αφού εξαντλήσατε όλο τον διατιθέµενο
χρόνο. Έχετε δευτερολογία και µπορείτε να µιλήσετε. Γιατί αν
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τώρα αρχίσετε να µιλάτε για την τροπολογία,...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν θα µιλήσω. Επιφυλάσσοµαι, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε καταθέσει αντιρρήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε ένα λεπτό ακόµη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου σας παρακαλώ δύο
λεπτά και θα ολοκληρώσω. Δεν έχω σκοπό να καταχραστώ το
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, έχετε το λόγο
για δύο λεπτά ακόµη.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι όµως, πραγµατικά, ονειδιστικό για τον Υπουργό κ. Ρουπακιώτη, που ζήτησε ένα λεπτό για
τη δικαιοσύνη και που έχει αυτήν τη διαδροµή, αυτήν τη στιγµή
να συνυπογράφει µία τροπολογία άσχετη η οποία αφορά αθλητικές επιχειρήσεις, ρύθµιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την ίδια στιγµή που ο απλός πολίτης στενάζει υπό το
βάρος χαρατσιών. Και είναι, πραγµατικά, λυπηρό το ότι µ’ αυτόν
τον τρόπο προσπαθεί να εκβιαστεί και µία βεβιασµένη ψήφιση
της τροπολογίας αυτής, χωρίς συζήτηση.
Δεν θα µιλήσω περισσότερο παρά µόνον για να πω ότι από τη
στιγµή που στο νοµικό µας σύστηµα υφίστανται κώδικες και η
έννοια των κωδίκων -Αστικού, Πολιτικής Δικονοµίας, Ποινικής Δικονοµίας, Διοικητικής Δικονοµίας, Ποινικού Κώδικα- έχει ακριβώς
τη φιλοσοφία µιας συστηµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων και των τοµέων της δικαιοσύνης, δεν είναι ποτέ δυνατόν να
γίνεται αυτή η κατά βούληση νοµοθέτηση που και εκθέτει την πολιτεία και υποβαθµίζει τη δικαιοσύνη, αλλά και κλονίζει βαθύτατα
και βαρύτατα το αίσθηµα δικαίου και την ασφάλεια δικαίου των
πολιτών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τη µακρά συζήτηση
που προηγήθηκε τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη
ανάγνωση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή, νοµίζω ότι έχει καταστεί αποδεκτή και κατανοητή εν γένει
από τη συντριπτική πλειοψηφία των συνοµιλητών η ανάγκη µετάθεσης του χρόνου έναρξης ισχύος συγκεκριµένων διατάξεων
του ν. 4055/2012, που αφορά τη µεταφορά δικαστηριακής ύλης
από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία.
Πρόκειται, συγκεκριµένα, για το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και για τη συναινετική προσηµείωση υποθήκης, εφόσον αυτή η διαδικασία
προβλέπεται πλέον ως αυτοτελές ασφαλιστικό µέτρο, κάτι που
δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δεν υπήρχε δηλαδή η διάκριση µεταξύ συναινετικής και µη προσηµείωσης της υποθήκης.
Η µεταφορά, δε, της συγκεκριµένης δικαστηριακής ύλης από
τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία µε το ν. 4055/2012
ήταν µια επιτυχής νοµοθετική επιλογή, δεδοµένου ότι η φύση
των συγκεκριµένων υποθέσεων αρµόζει, ταιριάζει µε τον παραδοσιακά συµφιλιωτικό χαρακτήρα του ειρηνοδικείου, καθόσον
οι συγκεκριµένες υποθέσεις σπανίως παρουσιάζουν αντιδικίες,
ενώ συγχρόνως συµβάλλει και στη µείωση του κόστους της δικαστικής διαδικασίας για τον ίδιο τον πολίτη, καθώς τα παράβολα εκδίκασης των δικών ενώπιον των ειρηνοδικείων, όπως
είναι γνωστό, είναι σηµαντικά κατώτερα, σηµαντικά φθηνότερα
από τα αντίστοιχα παράβολα των δικών ενώπιον των µονοµελών πρωτοδικείων.
Και συνάµα εξυπηρετεί και τον πολίτη αφού δεν είναι πλέον
υποχρεωµένος να προστρέχει στο πρωτοδικείο της έδρας του
νοµού του για την εκδίκαση απλών υποθέσεων, όπως για παράδειγµα, η συναινετική προσηµείωση υποθήκης και µπορεί εποµένως, να εξυπηρετείται από τα κοντινότερα ως προς αυτόν,
πλησίον προς την κατοικία του, ειρηνοδικεία.
Παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις ουδείς µπορεί να αµφισβητήσει ότι η συγκεκριµένη µεταφορά αρµοδιότητας από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία ήρθε στη χειρότερη στιγµή
γι αυτά, για τα ειρηνοδικεία µιλώ, καθόσον έχουν ήδη επιβαρυν-
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θεί µε την αύξηση της καθ’ ύλην αρµοδιότητας τους από τα
12.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ, καθώς επίσης και από την ανάθεση σε αυτά της αρµοδιότητας αποκλειστικής εκδίκασης των
αιτήσεων ρύθµισης χρεών για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, νοµοθετικές επιλογές που έχουν προκαλέσει µία πραγµατική συµφόρηση στα πινάκια των ειρηνοδικείων.
Είναι γνωστό σε όλους ότι σήµερα ο προσδιορισµός των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας σε ένα µέσο ειρηνοδικείο γίνεται µετά από δέκα ή δώδεκα µήνες, ενώ οι υποθέσεις ειδικής
διαδικασίας προσδιορίζονται µετά από χρονικό διάστηµα περίπου οκτώ µηνών. Αυτή η κατάσταση σηµαίνει ότι σε αυτό τουλάχιστον το χρονικό σηµείο, σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο, η
άµεση εφαρµογή του ν. 4055/12 όσον αφορά τις συγκεκριµένες
αρµοδιότητες και τις συγκεκριµένες διατάξεις, όχι απλώς δεν θα
αποσυµφόριζε τα πινάκια και δεν θα επιτάχυνε την απονοµή της
δικαιοσύνης, αλλά ακριβώς το αντίθετο, θα επέτεινε την ήδη σηµαντική καθυστέρηση στον προσδιορισµό των υποθέσεων και
στην εκδίκαση αυτών.
Σε περιπτώσεις όπως η παρούσα, φρονώ ότι η επιλογή του νοµοθέτη να αναστείλει την εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων του ν. 4055/12 για ένα εξάµηνο προκειµένου να προλάβουν
τα ειρηνοδικεία για να προετοιµαστούν τόσο από άποψη υλικοτεχνικής υποδοµής όσο και από άποψη κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού -µιλώ πάντα βεβαίως για τους
ειρηνοδίκες και τους δικαστικούς υπαλλήλους- εν όψει της ιδιαιτερότητας των εισαγόµενων υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας είναι απολύτως ορθή και επιβεβληµένη. Άλλωστε από
1-3-2013 θα έχουν ενταχθεί πλήρως στα ειρηνοδικεία οι εκατόν
εξήντα Ειρηνοδίκες οι οποίοι ήδη έχουν προσληφθεί µε τον τελευταίο διαγωνισµό και των οποίων ήδη έχει ξεκινήσει η εξάµηνος πρακτική τους άσκηση.
Η συζήτηση κατέδειξε αν µη τι άλλο την ανάγκη να προωθήσουµε ένα σχέδιο πλήρως εφαρµόσιµο και να λύσουµε, αντί να
αθροίσουµε, νέα προβλήµατα στο δικαστικό σύστηµα.
Επιπλέον, φαίνεται πως η µετάθεση του χρόνου ισχύος των
συγκεκριµένων διατάξεων δεν αλλοιώνει σε καµµία περίπτωση
την ουσία του νόµου ούτε επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
την εφαρµογή του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Επιπλέον, πρέπει να σεβαστούµε και το αίτηµα και τη γνώµη
όλων των εµπλεκοµένων φορέων, των συναρµοδίων, από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης µέχρι και το δικηγορικό σύλλογο, την
πλειονότητα –θα έλεγα- των δικηγορικών συλλόγων της χώρας
και του Δικαστικού Σώµατος που συµφωνούν µε την ρύθµιση.
Διότι, δεν είναι δυνατόν να εφαρµόζουµε νόµους χωρίς να είµαστε πλήρως έτοιµοι να τους υποστηρίξουµε.
Η ορθή εφαρµογή του νόµου απαιτούσε την πρόσληψη ειρηνοδικών και γραµµατέων, την συγχώνευση ειρηνοδικείων και εν
γένει µία προετοιµασία που λόγω και των δύο επαναλαµβανόµενων εκλογικών αναµετρήσεων, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί.
Για αυτό δεν θα ασχοληθώ µε τις ποµπώδεις εκφράσεις της
εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ για τον εµβαλωµατικό και εκτρωµατικό
χαρακτήρα του ν. 4055/12, διότι θεωρώ ότι ο νόµος αυτός µένει
να αποδείξει την σπουδαιότητα και τη χρησιµότητα του κατά την
εφαρµογή του στην πράξη.
Από δε την δικηγορική µου εµπειρία είµαι βέβαιη ότι η µεταφορά των επίµαχων υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας και
ορισµένων ασφαλιστικών µέτρων χωρίς αντιδικία, όπως είναι οι
συναινετικές προσηµειώσεις της υποθήκης στα ειρηνοδικεία, θα
αποσυµφορήσει σηµαντικά τα πινάκια στα µονοµελή πρωτοδικεία χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ειρηνοδικεία.
Όσον αφορά δε τις αναφερόµενες από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάξεις της σχετικά µε την επιστηµονική επάρκεια των
ειρηνοδικών, ως προς την ικανότητα τους να αναλάβουν τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, θα ήθελα µόνο να υπενθυµίσω ότι
στις περισσότερες από τις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας,
όπως επί παραδείγµατι στη δικαστική συµπαράσταση προσώπων
που έχουν κάποιου σηµαντικού βαθµού σωµατική ή πνευµατική
αναπηρία στην οποία αναφέρθηκε, που τους στερεί την ικανότητα διαχείρισης των ατοµικών τους υποθέσεων, τα σχετικά δι-
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κόγραφα τα ετοιµάζουν πάντα οι δικηγόροι και απλώς τα υπογράφουν οι δικαστές, αφού ελέγξουν προηγουµένως την ορθότητά τους, όπως συµβαίνει επί σειρά ετών και στις διαταγές
πληρωµής και στις συναινετικές προσηµειώσεις υποθήκης.
Μόνο σε µία περίπτωση εκουσίας δικαιοδοσίας υπάρχει αντιδικία και είναι η περίπτωση της αιτήσεως στη δικαιοσύνη για το διορισµό προσωρινής διοίκησης νοµικών προσώπων. Γι αυτόν
άλλωστε το λόγο το σύνολο των πολιτικών δικαστών, των πρωτοδικών έχουν επισηµάνει ότι η συγκεκριµένη µεταφορά αρµοδιότητας, την οποία σηµειωτέον επικροτούν, στην πραγµατικότητα θα
εξυπηρετήσει την ελάφρυνση των πινακίων των µονοµελών πρωτοδικείων και την εργασία των δικαστικών υπαλλήλων σε αυτά, δεδοµένου ότι αφαιρούµενη δικαστική ύλη δεν τους απασχολεί σε
επίπεδο πραγµατικής εργασίας παρά ελάχιστα, ενώ αντίθετα τους
επιβαρύνει γραφειοκρατικά µε πολλές εργατοώρες.
Άλλωστε ας µη λησµονάτε ότι οι υποθέσεις που έχουν έντονη
κοινωνική και οικονοµική απαξία, όπως οι υποθέσεις της εκουσίας και της πτώχευσης παραµένουν στα πολυµελή πρωτοδικεία,
όπως επίσης και τα διαζύγια που παραµένουν στο µονοµελές και
στα πολυµελή πρωτοδικεία αντίστοιχα για καθαρά κοινωνικούς
λόγους.
Συνεπώς, τι ακριβώς φοβόµαστε µε την εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας στα ειρηνοδικεία; Το γεγονός ότι οι υποθέσεις αυτές θα εκδικάζονται γρηγορότερα και οικονοµικότερα για
τον πολίτη; Γιατί προσπαθούµε να δηµιουργούµε ζητήµατα εκεί
που δεν υπάρχουν και να αναιρούµε οποιαδήποτε σοβαρή µεταρρυθµιστική προσπάθεια επιχειρείται;
Κι αν κάποιος έχει την οποιαδήποτε αµφιβολία για την ποιότητα και την επάρκεια, την επιστηµονική κατάρτιση των ειρηνοδικών, θα σας θυµίσω µόνο τις σοβαρότατες αποφάσεις που
έχουν εκδώσει ειρηνοδίκες το τελευταίο έτος για τη διαγραφή
χρεών από υπερχρεωµένα νοικοκυριά και το πόσο αυτές διακρίνονται και για την τόλµη και για την ανθρωπιά τους και για την
δικαστική τους τεκµηρίωση, µε αποτέλεσµα τα ειρηνοδικεία σήµερα ως δικαστικός θεσµός να βρίσκονται πολύ ψηλά στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις επιφυλάξεις µου αναφορικά µε το συνδυασµό του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου µε τη
σχεδιαζόµενη κατάργηση ειρηνοδικείων ή συγχώνευση ειρηνοδικείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις έχω διατυπώσει
επαρκώς στην επιτροπή. Θέλω µόνο να πιστεύω ότι η κατάρτιση
αυτή θα γίνει µε κριτήρια εξορθολογισµού στην λειτουργία των
δικαστηρίων, αποδοτικότητάς τους και εν γένει, προσφοράς
τους στο κοινωνικό σύνολο.
Επί της ουσίας του νοµοσχεδίου δηλώνω εκ νέου ότι είµαι απολύτως σύµφωνη στην µετάθεση του χρόνου εφαρµογής του
νόµου για ένα εξάµηνο, προκειµένου να προετοιµαστούν επαρκώς τα ειρηνοδικεία για την ανάληψη της νέας δικαστηριακής
ύλης και να στελεχωθούν µε τους νεοπροσληφθέντες ειρηνοδίκες. Θεωρώ ότι η αναβολή αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου
να µη δυσχερανθεί η εφαρµογή στην πράξη του ν.4055/12 και να
µπορέσουν οι πολίτες να ανακουφιστούν και να επωφεληθούν –
αν θέλετε- από τη συντοµότερη και οικονοµικότερη εκδίκαση των
συγκεκριµένων υποθέσεών τους από τα ειρηνοδικεία.
Σκοπός µας είναι να βοηθούµε το σκοπό της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το Δικαστικό Σώµα να απονέµει
µε πιο αποδοτικό και πιο επαρκή τρόπο τη δικαιοσύνη. Η προτεινόµενη αναβολή εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Αν βιαστούµε να εφαρµόσουµε κάτι για το οποίο δεν είµαστε έτοιµοι,
είναι βέβαιο ότι και το θεσµό θα επιβαρύνουµε και τους πολίτες
που προστρέχουν σε αυτό και συνεπώς, θα βλάψουµε, αντί να
ωφελήσουµε το κοινωνικό σύνολο.
Σε ό,τι αφορά τέλος την προτεινόµενη τροπολογία από το
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
–παρ’ ότι ότι είχαµε συµφωνήσει να σταµατήσει αυτή η καταχρηστική και απαράδεκτη οµολογουµένως τακτική, να κατατίθενται
δηλαδή τροπολογίες άσχετες σε άσχετα νοµοσχέδια- την αποδεχόµαστε –ελπίζω για πρώτη και τελευταία φορά και απευθύνοµαι στο σύνολο του Σώµατος- καθώς κινδυνεύει το
επαγγελµατικό πρωτάθληµα το οποίο ξεκίνησε ήδη, που συνδέεται µε την είσπραξη δηµοσίων εσόδων, τα οποία ο προϋπολογι-
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σµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ιδιαίτερη ανάγκη στην
παρούσα συγκυρία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κυρία
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατέθηκαν αµφισβητήσεις για
την εισαγωγή της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ότι η τροπολογία εισάγεται απαραδέκτως ως άσχετη εντελώς µε το κύριο νοµοθέτηµα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 101, παράγραφος 6, θα αναγνωστούν
τα ονόµατα των υπογραφόντων.
Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ρένα Δούρου. Παρούσα.
Αλέξης Μητρόπουλος. Παρών.
Αφροδίτη Σταµπουλή. Παρούσα.
Η κ. Χαραλαµπίδου;
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ήταν εδώ πριν λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Λαφαζάνη, τον Κανονισµό τώρα να τον εφαρµόσουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να τον εφαρµόσετε πλήρως τον
Κανονισµό, γιατί η συνάδελφος µπορεί να έχει πάει για ένα ποτήρι νερό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Η κ. Χαραλαµπίδου, αν
το διαβάζω καλά, δεν είναι εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σηκώθηκε πριν λίγο και βγήκε
από την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Αµανατίδης; Πού
είναι τώρα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι παρών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να διακόψουµε λίγο µέχρι να καταµετρήσουµε ποιοι είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θα διακόψουµε για δύο
λεπτά για να κάνετε έναν έλεγχο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Απόστολος Αλεξόπουλος. Παρών.
Χαράλαµπος-Σταύρος Κοντονής. Παρών.
Δηµήτριος Γάκης. Παρών.
Ανδρέας Ξανθός. Παρών.
Ιωάννης Ζερδέλης. Παρών.
Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίας. Παρών.
Κωνσταντίνος Δερµιτζάκης. Παρών.
Μαρία Διακάκη. Παρούσα.
Ευκλείδης Τσακαλώτος. Παρών.
Ειρήνη Αγαθοπούλου. Παρούσα.
Ευγενία Βαµβακά. Παρούσα.
Χρήστος Καραγιαννίδης. Παρών.
Ιωάννης Σταθάς. Παρών.
Αικατερίνη Ιγγλέζη. Παρούσα.
Αιχάν Καρά Γιουσούφ Μεµέτ. Παρών.
Παναγιώτα Δριτσέλη. Παρούσα.
Ευάγγελος Διαµαντόπουλος. Παρών.
Χουσείν Ζειµπέκ. Παρών.
Κωνσταντίνος Μπάρκας. Παρών.
Αθανάσιος Γερµανίδης. Παρών.
Νικόλαος Βούτσης. Παρών.
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη. Παρούσα.
Μαρία Μπόλαρη. Παρούσα.
Βασιλική Κατριβάνου. Παρούσα.
Έχει υποβληθεί αµφισβήτηση αναφορικά µε την τροπολογία
14/2/24-8-2012 και πρέπει να αποφανθεί η Βουλή. Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 6 του άρθρου 101 του Κανονισµού της Βουλής. Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο πρώτος από
τους Βουλευτές που υπογράφουν και ένας από τους αντιλέγοντες, ο καθένας για τρία λεπτά της ώρας.
Το λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν πραγ-
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µατικά παραδώσει σεµινάρια παραβίασης του Κανονισµού της
Βουλής και του Συντάγµατος. Είναι ρητή η συνταγµατική απαγόρευση, όπως είναι ρητή η απαγόρευση του Κανονισµού και
εκείνο το οποίο προβλέπεται για να προστατεύεται η νοµοθετική
λειτουργία είναι να µην εισάγονται τροπολογίες άσχετες σε
άσχετα νοµοθετήµατα.
Το νοµοθέτηµα το οποίο εισάγεται σήµερα αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά ρύθµιση της έναρξης ισχύος του
ν.4055/2012. Η τροπολογία η οποία εισάγεται τελευταία στιγµή,
είκοσι λεπτά πριν λήξει η προθεσµία του Κανονισµού -13:00 την
Παρασκευή έληγε η προθεσµία, 12:40 πήρε πρωτόκολλο η τροπολογία αυτή- είναι εντελώς άσχετη.
Είναι τροπολογία που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Την έχω στα χέρια
µου χωρίς υπογραφή του κ. Ρουπακιώτη και υπάρχει και εκ των
υστέρων χειρόγραφη υπογραφή του κ. Ρουπακιώτη. Δεν έχει
καµµία σχέση µε τη δικαιοσύνη.
Θα έλεγα µάλιστα ότι αυτή η διαδικασία εκ των υστέρων ρύθµισης, εκ των υστέρων διευκόλυνσης, εκ των υστέρων συγκάλυψης παρατυπιών και παρανοµιών που αφορούν τη φορολογική
ενηµερότητα, την ασφαλιστική ενηµερότητα των ΠΑΕ δεν µπορεί
να εισάγεται µε αυτόν τον τρόπο και παραβιάζει κατάφωρα και
ευθέως και την ισονοµία και την ισοπολιτεία.
Εδώ εισάγεται µία ευνοϊκή ρύθµιση για εκείνους που ήταν ασυνεπείς φορολογικά και ασφαλιστικά. Χωρίς να έχει το θέµα αυτό
διευθετηθεί και έρθει στη Βουλή, το Υπουργείο επέτρεψε την
έναρξη του πρωταθλήµατος και τώρα θέλει να το ξεπλύνει για
άλλη µία φορά µέσω κοινοβουλευτικής ψήφισης µίας τροπολογίας.
Είναι άσχετη η τροπολογία, είναι άσχετη µε το νοµοθέτηµα.
Θα πρέπει να έρθει στην επιτροπή, να πάει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Διότι, η Επιτροπή Δικαιοσύνης, Δηµόσιας Διοίκησης δεν είναι αρµόδια για αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο δεν
πέρασε από την επιτροπή.
Ακόµη να σας πω το εξής: Κατατέθηκε µετά και από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η Διάσκεψη των Προέδρων, που όρισε τη σηµερινή συνεδρίαση, ήταν την Πέµπτη, η
τροπολογία κατατίθεται τελευταία στιγµή την Παρασκευή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα έλεγα δε στον κύριο Υφυπουργό Αθλητισµού, αυτόν το λαϊκισµό να τον αφήσει για άλλα fora. Εδώ είναι η Βουλή. Και αυτά
τα ζητήµατα που ανακύπτουν και στον αθλητισµό, θα πρέπει να
συζητιούνται στη Βουλή, να ακούει ο ελληνικός λαός τι συµβαίνει
και να κρίνει, να βλέπει ποιοι είναι οι συνεπείς φορολογικά και
ποιοι είναι οι ασυνεπείς και να βλέπει και ποιος επέβαλε ή δεν
επέβαλε τα πρόστιµα αυτά που πρέπει να επιβάλλονται.
Όταν επικαλείστε είσπραξη δηµοσίων εσόδων..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε τη
φράση µου, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ελπίζω.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τελειώσω την πρότασή µου;
Μου επιτρέπετε;
Όταν επικαλείστε είσπραξη δηµοσίων εσόδων, θα πρέπει να
αναφερθείτε στους φόρους που δεν έχετε εισπράξει, στις ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχετε εισπράξει και σε όλα εκείνα τα
πρόστιµα που δεν έχετε επιβάλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο αντιλέγων
Βουλευτής κ. Βορίδης για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η κάθε διάταξη, στο Σύνταγµα, αλλά και στην έννοµή µας
τάξη, προφανώς είναι ενταγµένη αρµονικά µέσα σε ένα σύνολο
κανόνων που πρέπει να εξυπηρετούν επίσης µία ενιαία λογική.
Υπήρχε, πράγµατι, στο παρελθόν µία πρακτική η οποία είχε
στιγµατιστεί από όλους µας κατά καιρούς. Η πρακτική –στην
πραγµατικότητα την έχουµε συναντήσει πολλές φορές- ήταν ότι
υπό το πρόσχηµα τροπολογιών να έρχονται µεγάλα κείµενα, παντελώς άσχετα µε το νοµοθέτηµα κάνοντας µεγάλες, ουσιαστικές
παρεµβάσεις στη νοµοθεσία και αυτό ήταν κάτι το οποίο προφα-
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νώς όλες οι πτέρυγες σε διάφορες στιγµές έχουν θεωρήσει ότι
ήταν µία κακή πρακτική και, πράγµατι, είναι µία κακή πρακτική.
Αλλά βέβαια, το Σύνταγµα και ο Κανονισµός, πάντοτε προνοητικά, έθεσε το εξής θέµα. Ακριβώς το ζήτηµα αυτών των αµφισβητήσεων, δηλαδή της συνάφειας µε το κύριο αντικείµενο του
νοµοσχεδίου, το άφηνε πάντα στη διακριτική ευχέρεια του Σώµατος. Γιατί; Διότι, αναγνώριζε πέρα από το αυτονόητο, το ότι η
Βουλή είναι µία πρωτογενής εξουσία και εποµένως πρωτογενώς
ρυθµίζει την εσωτερική της λειτουργία, και ότι µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες, πράγµατι, λόγοι κατεπείγοντος,
λόγοι αναγκαιότητας αµέσου ρυθµίσεως, να µην επιτρέπουν
στον έχοντα τη νοµοθετική πρωτοβουλία να περιµένει πότε θα
έρθει το συναφές νοµοσχέδιο για να κάνει τη ρύθµιση.
Ακολουθώντας, παραδείγµατος χάριν, µε στενή ερµηνεία εδώ
το πνεύµα του νοµοθέτη, θα έλεγε κανένας ότι θα έπρεπε να περιµένουµε πότε υπάρχει νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
και µάλιστα, µε αθλητικό αντικείµενο προκειµένου να ρυθµίσουµε
το συγκεκριµένο ζήτηµα. Υπάρχουν, όµως, µέσα στον βιοτικό
χώρο ανάγκες που πρέπει να ρυθµιστούν και όσοι έχουν ασκήσει
κυβερνητική εξουσία, αλλά πάρα πολλές φορές και η Βουλή έχει
βρεθεί µπροστά σε συνθήκες αναγκαιότητας.
Εν προκειµένω, το παρόν νοµοσχέδιο -θα µου επιτρέψετε να
πω µία σκέψη- δεν χρειαζόταν να είναι καν νοµοσχέδιο. Είναι µία
διάταξη µε την οποία δίνεται…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βρείτε τα µε την Κυβέρνηση
αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι ούτως
ή άλλως υπάρχει ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, κύριε Πρόεδρε,
αυτού του νοµοσχεδίου. Οµοίως εξαιρετική είναι η προτεινόµενη
ρύθµιση που αφορά τι τώρα; Σιγά το µείζον! Ένα µήνα χρόνο,
για να προσκοµιστεί µια φορολογική ενηµερότητα και να ξεκινήσει το επαγγελµατικό πρωτάθληµα. Αυτό είναι το µείζον!
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά δηµιουργείται από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προφανώς εκ λόγων κακότητος -δεν υπάρχει άλλος πραγµατικός λόγος- θέµα να µη
γίνει δεκτή η συγκεκριµένη τροπολογία και όχι µόνο αυτό, αλλά
και θα βλαφθεί το ποδόσφαιρο και θα οδηγηθούµε σε καταχρηστικές πρακτικές και θα χάσει χρήµατα το ελληνικό δηµόσιο.
Γιατί; Διότι δεν θέλει να αναγνωρίσει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ότι ναι, είναι συναφής και η συγκεκριµένη τροπολογία µε την
εξαιρετική ρύθµιση που εισάγει πρωτογενώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατά τη γνώµη µας, να γίνει δεκτή, να συζητηθεί, να
προχωρήσει, η Βουλή να ρυθµίσει το συγκεκριµένο θέµα.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά, εάν θέλει το
λόγο. Εάν δεν τον θέλει, να προχωρήσουµε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσουµε
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μα σας ρώτησα, κύριε
Υπουργέ, αν θέλετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ακούτε µε ευλάβεια την κυρία
που µιλάει και ξεπερνάει το χρόνο της. Θα µιλήσουµε και εµείς
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ρώτησα εάν θέλετε
το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ο κ. Βορίδης κάλυψε τους
πάντες και τα πάντα και αυτούς που εισήλθαν τώρα και δεν ξέρουν το τι συµβαίνει χρόνια στη Βουλή, γιατί είναι πολύ βασικό
και είναι πολύ εγωιστικό, γιατί η αλαζονεία είναι ένα ζευγάρι ξυλοπόδαρα που σε ψηλώνουν, αλλά δεν σε µεγαλώνουν.
(Χειροκροτήµατα)
Λοιπόν, είναι πολύ αλαζονικό να µας κάνει µάθηµα Βουλής
αυτός που µπήκε χθες στη Βουλή, όταν εµείς έχουµε δέκα χρόνια. Άρα, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει πράγµατι…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όχι, µε συγχωρείτε,
κύριε Υφυπουργέ!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας παρακαλώ! Είπε τα
αθλητικά να περνούν από τη Βουλή. Όλα περνούν από τη Βουλή,
τα πάντα.
Άρα, επί προσωπικού µε µείωσε, γιατί είπε «στον αθλητισµό
κ.λπ.». Ο αθλητισµός είναι το πιο καθαρό κοµµάτι της κοινωνίας
και το πιο αξιοκρατικό.
(Γέλωτες-Χειροκροτήµατα)
Συνεχίστε! Δεν µπορεί, λοιπόν, στον αθλητισµό η κόρη µου να
διακριθεί, εάν δεν είναι καλή. Μόνο στον αθλητισµό δεν µετράει
ούτε οικογενειοκρατία ούτε γλείψιµο ούτε οτιδήποτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι υβριστικές
οι τοποθετήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ, κύριε
Λαφαζάνη, δεν υπάρχει προσωπικό. Εδώ είµαστε και ξέρουµε
εάν υπάρχει προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η
Βουλή µε αυτήν την τακτική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι, δεν έχετε το λόγο,
κύριε Λαφαζάνη.
Δεν υπάρχει προσωπικό. Το αν υπάρχει προσωπικό το κρίνει
το Προεδρείο.
Παρακαλώ, οι δεχόµενοι ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 14
και ειδικό 2 δεν είναι σχετική µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, να
εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς, οι αµφισβητήσεις κατά το άρθρο 74 παράγραφος 5
εδάφιο γ’ του Συντάγµατος απορρίπτονται.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι ετέθη και ιδίως από την κυρία Κωνσταντοπούλου εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, το θέµα εφαρµογής του άρθρου 98. Το άρθρο 98 λέει τα εξής: «Στην κατ’ αρχήν συζήτηση
των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων, κάθε Κοινοβουλευτική
Οµάδα µπορεί να ορίζει έναν ειδικό αγορητή. Κοινοβουλευτικές
Οµάδες των οποίων η δύναµη είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα πέµπτο του όλου αριθµού των Βουλευτών µπορούν να ορίσουν έως
δύο ειδικούς αγορητές». Αυτό το άρθρο, πέραν της δικής µου εµπειρίας, που έχω συµπληρώσει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ησυχία!
Το άρθρο 98, όπως µε ενηµερώνουν και υπηρεσιακοί παράγοντες, κυρία συνάδελφε, αλλά και εκ της εµπειρίας των δεκαεννιά ετών που θητεύω σε αυτήν την Αίθουσα, δεν έχει εφαρµοσθεί
µέχρι τώρα ποτέ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει το άρθρο
98, που ορίζει ειδικούς αγορητές. Κατά την ίδια λογική, θα µπορούσε και η Νέα Δηµοκρατία να ορίσει πλέον του εισηγητή και
δύο ειδικούς αγορητές.
Η παράκληση η δική µου είναι η εξής: Να λύσουµε το θέµα της
ερµηνείας µε το να εισαχθεί αυτό στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Σήµερα δε, που ζητάτε να µιλήσουν οι ειδικοί αγορητές, να εγγραφούν κανονικά στον κατάλογο των οµιλητών και κατά παραχώρηση να τους δοθεί επιπλέον χρόνος. Τι διαφορά θα έχει;
Καµµία, επί της ουσίας, αλλά θα αποφανεί η Διάσκεψη των Προέδρων για την ερµηνεία του άρθρου 98. Προσωπικά, δεν µπορώ
να το κάνω, µια που το άρθρο 98 ουδέποτε έχει εφαρµοσθεί σε
αυτή την Αίθουσα, όχι µόνο κατά τα χρόνια της δικής µου θητείας, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι είναι περισσότερο από τριάντα χρόνια εδώ ισχυρίζονται -και προφανώς
γνωρίζουν- ότι το άρθρο 98 ουδέποτε έχει εφαρµοσθεί µε την
µορφή την οποία λέτε.
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Επί της ουσίας, κυρία συνάδελφε, οι ειδικοί αγορητές θα µιλήσουν περισσότερο χρόνο, αυτόν που δικαιούνται ως ειδικοί
αγορητές, µόνο που µέχρι να αποφανθεί η Διάσκεψη των Προέδρων -και αυτό είναι µία παραχώρηση- θα λέγονται οµιλητές και
όχι αγορητές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το άρθρο 98 είναι ρητό και έχει
αυτή την πρόβλεψη για τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες που έχουν
δύναµη µεγαλύτερη του ενός πέµπτου των Βουλευτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, έχων εβδοµήντα έναν Βουλευτές, έχει πάνω από τους εξήντα, πάνω από το ένα πέµπτο και
δικαιούται να ορίσει δύο ειδικούς αγορητές, πέραν εµού ως εισηγήτριας και γι’ αυτό σας διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας ο ορισµός του κ. Σταύρου Κοντονή και του κ. Αλέξη Μητρόπουλου ως ειδικών αγορητών.
Θα µου επιτρέψετε να πω το εξής: Υπάρχει ο ευπρεπής και
υπάρχει και ο απρεπής τρόπος διεκδίκησης κεκτηµένων δικαιωµάτων µε βάση την παλαιότητα. Εσείς µε τρόπο ευπρεπή επικαλεστήκατε την κοινοβουλευτική σας εµπειρία και αυτό είναι
σεβαστό. Με τρόπο απρεπή ο κύριος Υπουργός επικαλέσθηκε
τα βουλευτικά του χρόνια για να προσβάλλει τους νέους Βουλευτές που είναι πάρα πολλοί και είναι εν πολλοίς Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία Κωνσταντοπούλου, πυροδοτείτε τη συζήτηση κάθε φορά. Σας παρακαλώ πολύ,
επί του θέµατος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνω.
Εµείς διεκδικούµε το δικαίωµα και την αξίωση να εφαρµοστεί
ο Κανονισµός. Δεν µπορεί συναινούντων των κοµµάτων να παραβιάζεται το Σύνταγµα, ο Κανονισµός, οι διαδικασίες και όλο
αυτό να γίνεται ένα έθιµο. Σε αυτό το έθιµο εµάς δεν θα µας
βρείτε συµµάχους.
Εποµένως, εµείς διεκδικούµε το καθεστώς του ειδικού αγορητή για τη σηµερινή διαδικασία. Εφόσον µου λέτε ότι θα δοθεί
ο χρόνος στους συναδέλφους -και στον κ. Κοντονή και στον κ.
Μητρόπουλο- να αγορεύσουν µε τη διάρκεια του ειδικού αγορητή και θα περιληφθούν στους έξι οµιλητές που θα µιλήσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Όχι στους έξι, σε όσους
µιλήσουν. Έχετε δικαίωµα εγγραφής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στους εφτά, όπως προβλέπεται.
Αν οι επτά, λοιπόν, που θα µιλήσουν, περιληφθούν µε αυτήν τη
διαδικασία, δηλαδή επειδή έχουν δηλωθεί ως ειδικοί αγορητές
και µου δίνετε αυτήν τη διαβεβαίωση, από εκεί και πέρα καλοπίστως σας καλώ και στη Διάσκεψη των Προέδρων να το λύσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μάλιστα. Θα λυθεί το
θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όµως, να λέµε «τόσα χρόνια
το κάναµε έτσι», διότι, κύριε Πρόεδρε, τόσα χρόνια έγιναν πάµπολλα κακά σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …µε συνενοχή και ευθύνη
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελόνη,
για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΟΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι συµµετείχαµε στην επιτροπή κατά την επεξεργασία του πρώτου άρθρου του νοµοσχεδίου αυτού σίγουρα διατηρούµε κάποιες πολύ σοβαρές
επιφυλάξεις. Αν και αφορά ουσιαστικά σε µία µετάθεση προθεσµιών -αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2, που εισήχθη σαν τροπολογία- οι αλλαγές που δέχθηκε να κάνει το αρµόδιο Υπουργείο
και στις δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι δεν είναι τόσο γενναίες όσο
πράγµατι χρειαζόταν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ )
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Για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτή των ειρηνοδικείων,
είναι προφανές ότι η παράταση των έξι µηνών που δίδεται για τη
λειτουργία τους δεν επαρκεί. Όλοι όσοι έχουµε σχέση µε τα δικαστήρια -κι εγώ ως µάχιµη δικηγόρος επί είκοσι πέντε χρόνια
µπορώ να το επιβεβαιώσω από προσωπική εµπειρία- γνωρίζουµε
καλά πώς τα ειρηνοδικεία δεν είναι έτοιµα να δεχθούν την πρόσθετη δικαστική ύλη που προβλέπει ο ν. 40552012 για τη δίκαιη
δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στα θέµατα εκουσίας δικαιοδοσίας,
δηλαδή σωµατείων, διαθηκών και κληρονοµητηρίων. Οι λόγοι
είναι καθαρά αντικειµενικοί και σίγουρα δεν επιτρέπουν τη
έναρξη λειτουργίας των ειρηνοδικείων µε τις νέες αρµοδιότητες
µέσα στο επόµενο εξάµηνο, όπως αυτές προβλέπονται από το ν.
4055. Γι’ αυτόν, άλλωστε, το λόγο στην επιτροπή, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες αιτηθήκαµε τη µετάθεση των προθεσµιών κατά ένα
χρόνο, δηλαδή ως το Σεπτέµβριο του 2013. Επ’ αυτού επισηµαίνω ότι το ίδιο είχε αιτηθεί από τη Βουλή πολύ πρόσφατα ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης.
Όπως όλοι γνωρίζουµε, στις αρχές Αυγούστου 2012 ψηφίστηκε ο νόµος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Διαβάζω
από το περιεχόµενο της αιτιολογικής έκθεσης τι ειδικότερα πρότεινε για το άρθρο 13 το Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Προκειµένου,
λοιπόν…» -λέει- «…τα ειρηνοδικεία της χώρας να µπορέσουν να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά και να προετοιµαστούν τόσο σε
σχέση µε τις υποδοµές λειτουργίας τους, όσο και µε την επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού, που θα προκύψει από τη µεταφορά της ύλης σε αυτά, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1, 4,
5, 8, 7 και 20 του ν. 40552012, ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος των
ως άνω διατάξεων να µεταφερθεί χρονικά στις 16-9-2013». Συνεχίζει: «Με τον τρόπο θα καταστεί οµαλή η λειτουργία των ειρηνοδικείων και η ανταπόκριση της ανάγκης της ψηφισθείσας µε
το ν. 40552012 διάταξης που αφορά στη µεταφορά της δικαστικής ύλης από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία».
Τελικά, βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος απέσυρε όλες τις διατάξεις που δεν είχαν σχέση µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Γι’ αυτό το λόγο και δεν ψηφίστηκε η
συγκεκριµένη διάταξη µαζί µε το υπόλοιπο κείµενο του νόµου,
δηλαδή µε το ν. 4076 για τα πανεπιστήµια και όχι επειδή κρίθηκε
ως λανθασµένη. Το αντίθετο, µάλιστα, αφού επιχειρηµατολογούσατε για την ορθότητα της ετήσιας παράτασης µέχρι πριν από
λίγες ηµέρες. Σήµερα, όµως, αυτοαναιρούµενοι εξακολουθείτε
να επιµένετε για την εξάµηνη παράταση.
Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουµε αυτήν τη διάταξη, εξακολουθώντας, όµως, να διατηρούµε
σηµαντικές επιφυλάξεις, τις οποίες διατυπώσαµε και στην επιτροπή σε ό,τι αφορά την εξάµηνη µόνο παράταση, καθώς είναι
απολύτως βέβαιο ότι το θέµα αυτό θα µας απασχολήσει και πάλι
το 2013, καθώς θα κληθούµε να νοµοθετήσουµε για µια νέα αλλαγή των προθεσµιών του νόµου, που ψήφισε η Βουλή το Μάρτιο
που µας πέρασε. Δηλαδή, θα βρισκόµαστε σε ένα διαρκές –θα
µου επιτρέψετε να πω- «ράβε-ξήλωνε». Πρόκειται για µία εξέλιξη
που θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποτραπεί και αντ’ αυτού να προσπαθείτε να κάνετε πιο συστηµατικά βήµατα στο νοµοθετικό σας
έργο τουλάχιστον από εδώ και πέρα.
Όσον αφορά στα γενικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων για τα δικαστήρια είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδοµές, ιδιαίτερα στα ειρηνοδικεία. Τόσο η φωνοληψία,
όσο και η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και σχετικών εγγράφων της δικογραφίας απαιτούν οπωσδήποτε µηχανοργάνωση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση
όλων των υπαλλήλων και όσων εµπλέκονται σχετικά. Από αυτά
ελάχιστα έχουν γίνει µέχρι σήµερα, δηλαδή, µόλις είκοσι σχεδόν
µέρες πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων.
Δεν µπορούµε πραγµατικά να αντιληφθούµε σε τι εξυπηρετεί
αυτή η δήθεν επιτάχυνση, από τη στιγµή που όλα δείχνουν ότι
τα ειρηνοδικεία δεν θα είναι σε καµµία περίπτωση έτοιµα στις 16
Σεπτεµβρίου, ώστε να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες αυτές.
Βεβαίως, όλα αυτά τα οποία αναφέρω θα είχαν επισηµανθεί
από τους αρµόδιους φορείς αν είχε γίνει δεκτό το αίτηµα που
υποβάλαµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να κληθούν στην επιτροπή.
Προφανώς, δεν το θελήσατε και γι’ αυτό δεν καλέσατε κανέναν
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να πει την άποψή του.
Πιστεύουµε ακόµη ότι µε την ευκαιρία αυτή θα έπρεπε σε κάθε
περίπτωση να τροποποιηθούν και άλλες διατάξεις του ν.
4055 2012. Αναφέρω τελείως ενδεικτικά εκείνη που αφορά το δυσβάσταχτο παράβολο των 200 ευρώ που απαιτείται να καταβάλλεται στις αστικές διαφορές, προκειµένου να ασκηθεί το ένδικο
µέσο της έφεσης, όπως και το παράβολο των 300 ευρώ, που
είναι ακόµα µεγαλύτερο, για την άσκηση του ενδίκου µέσου της
αναιρέσεως.
Αυτή η διάταξη καθιστά την προσφυγή στη δικαιοσύνη εξαιρετικά δύσκολη, θα µου επιτρέψετε να πω ανέφικτη, κατά την
άποψή µου, µε τις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες
και εξαναγκάζει τους διαδίκους να µένουν στην πρωτόδικη απόφαση καταργώντας ουσιαστικά πλήρως το δεύτερο και τον τρίτο
βαθµό δικαιοδοσίας.
Επίσης, στον κατακερµατισµό της δικαιοσύνης οδηγεί η θέσπιση των λεγοµένων µονοµελών εφετείων, που αλλοιώνουν πλήρως το δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας.
Σε ό,τι αφορά τα ειρηνοδικεία, αναφερόµαστε σε εκείνα που
θα υποδεχθούν επιπλέον δικαστική ύλη, χωρίς, όµως, να ξέρουµε
για ποια και πόσα ειρηνοδικεία µιλάµε σήµερα. Ο Υπουργός κ.
Ρουπακιώτης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις εφηµερίδες,
προωθεί σχέδιο προεδρικού διατάγµατος µε στόχο να µειώσει
δραστικά τον αριθµό τους. Πέραν, όµως, αυτού δεν έχει γίνει
γνωστό τίποτα το συγκεκριµένο.
Ως εκ τούτου, µιλάµε για ένα άγνωστο ακόµη πλαίσιο λειτουργίας, το σύστηµα, δηλαδή, των νέων ειρηνοδικείων, το οποίο
τελεί ακόµα υπό διαµόρφωση. Καλό θα ήταν κάποια στιγµή να
ενηµερωθεί και η Βουλή για πόσα τέτοια δικαστήρια µιλάµε. Για
εκατό, για περισσότερα, για λιγότερα; Εδώ είναι σαφές ότι υπάρχει ένα κενό ενηµέρωσης από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι µεγάλο.
Το πρόβληµα δυσλειτουργίας των ειρηνοδικείων δεν είναι, βέβαια, αποκλειστικά ποσοτικό. Κατ’ αρχάς, ακούγεται σαφέστατα
λογικά να πάψουν να λειτουργούν ειρηνοδικεία, που δηµοσιεύουν πέντε αποφάσεις το χρόνο και να µεταφερθεί το προσωπικό τους εκεί που πραγµατικά θα ήταν χρήσιµο. Είναι, όµως,
µόνο θέµα ποσοτικής βελτίωσης της στελέχωσης των νέων ειρηνοδικείων ή µήπως υπάρχει και ανάγκη µιας ταχείας ποιοτικής
βελτίωσης τους εν όψει των νέων αρµοδιοτήτων που καλούνται
να αναλάβουν;
Εµείς δεν επιθυµούµε οι συγχωνεύσεις να ισοδυναµούν µε µεταφορά του ιδίου προβλήµατος από το ένα σηµείο στο άλλο,
απλώς για να λέµε ότι κάνουµε κάποιες µεταρρυθµίσεις και κάποιες αναδιοργανώσεις. Η δική µας πρόταση, η πρόταση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων –και νοµίζω ότι εδώ θα πρέπει να συµφωνήσει κάθε καλόπιστος- είναι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η
στελέχωση των νέων ειρηνοδικείων και η κατάρτιση του προσωπικού τους και στη συνέχεια να γίνει µεταφορά της πρόσθετης
δικαστικής ύλης. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα να
µεταθέτουµε το πρόβληµα από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία. Σηµασία έχει, εν προκειµένω, να µπορέσουµε να το
επιλύσουµε οριστικά.
Σηµαντικότατο είναι, επίσης και το θέµα του πού θα εδρεύουν
τα νέα ειρηνοδικεία. Συµφωνούµε ότι θα πρέπει να υπάρξουν
συγχωνεύσεις. Ποια θα είναι, όµως, εκείνα τα ειρηνοδικεία που
θα απορροφήσουν τα καταργούµενα και µαζί θα κληθούν να αναλάβουν το βάρος των νέων αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται;
Δίνω ένα παράδειγµα. Τα Ειρηνοδικεία Περιστερίου στην Αττική και το Ειρηνοδικείο Αθηνών σήµερα δίνουν δικασίµους µέχρι
το 2017, ενδεχοµένως και το 2019. Πώς, λοιπόν, αυτά τα ειρηνοδικεία θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα καθήκοντα που
καλούνται να αναλάβουν, αλλά και θα επιταχύνουν ταυτόχρονα
το ήδη συσσωρευµένο έργο που έχουν αναλάβει;
Εδώ τίθεται, επίσης, ένα συναφές ερώτηµα σε σχέση µε τον
τόπο λειτουργίας των νέων ειρηνοδικείων. Από ό,τι έχει δηµοσιευτεί στον Τύπο –γιατί επ’ αυτού δεν υπάρχει καµµία απολύτως
επίσηµη ενηµέρωση- το κριτήριο των συγχωνεύσεων θα είναι
αποκλειστικά και µόνο η εξοικονόµηση δαπανών.
Υπάρχει, όµως και το θέµα της προσβασιµότητας, που είναι
καθαρά ένα πρόβληµα τοποθέτησης των νέων ειρηνοδικείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ένα θέµα, το οποίο αγγίζει περισσότερο τις αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, όπως είναι τα νησιά και η ηµιορεινή περιφέρεια της πατρίδας µας. Ως Βουλευτής Μαγνησίας και
δικηγόρος γνωρίζω το πρόβληµα πρόσβασης στη δικαιοσύνη
πολλών συµπολιτών µας. Θεωρώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ
δεν µπορεί να είναι το αποκλειστικό κριτήριό σας το οικονοµικό.
Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο άρθρο, την τροπολογία του
Υφυπουργού κ. Ιωαννίδη για τις ενηµερότητες των ΠΑΕ, θα το
υπερψηφίσουµε, παρά το γεγονός ότι διατυπώνουµε µία κάθετη
αντίθεση στον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται σήµερα η συγκεκριµένη τροπολογία, δηλαδή µε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι παντελώς άσχετο.
Είναι προφανές ότι οι οµάδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να µπορέσουν να τακτοποιηθούν φορολογικά και ασφαλιστικά. Βέβαια, δεν πιστεύουµε ότι ο ένας µήνας θα µπορέσει να
λύσει όλα τα προβλήµατα. Και εδώ θα πρέπει, κύριε Υπουργέ,
να πάρετε θέση για το τι θα πράξετε εάν αυτός ο µήνας περάσει
άπρακτος, γιατί διαφορετικά θεωρώ ότι θα είστε εκτεθειµένος.
Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ -όπως έκανα και µε µια σειρά
επιστολών και ερωτήσεών µου προς τους αρµόδιους Υφυπουργούς, για τις οµάδες που αφορούσαν τη Μαγνησία, βεβαίως,
όπως είναι ο Ολυµπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου- ότι το πρόβληµα των οµάδων είναι σαφέστατα ευρύτερο.
Περιµένουµε, όµως, πολλές, περισσότερες πρωτοβουλίες από
το Υπουργείο σας, οι οποίες θα δίνουν οριστική λύση στα προβλήµατα των οµάδων ολόκληρης της Ελλάδας. Είναι βασικό,
κύριε Υπουργέ, να µπορεί µία κυβέρνηση να επανατοποθετείται
στα θέµατα, ιδιαίτερα όταν αυτά δεν προσδιορίζονται µόνο από
νόµους, αλλά κυρίως από την ίδια την πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Κούζηλος για δεκαπέντε λεπτά, ο
οποίος έχει δηλωθεί ειδικός αγορητής.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα έγινε κάποιο λάθος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Το είπε στην αρχή ο κ. Νάκος.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπε ο κ. Νάκος στην αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Απλώς για τα Πρακτικά αναφέρω ότι µε βάση το έγγραφό σας αναφέρεται ότι ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεώργιος Γερµενής
και ειδικός αγορητής ο κ. Κούζηλος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Προφανώς, θα έγινε κάποιο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εν πάση περιπτώσει,
το Προεδρείο δεν έχει αντίρρηση να µιλήσει ως ειδικός αγορητής ο κ. Γερµενής για δώδεκα λεπτά, αφού σας επεσήµανε,
όµως, τη σηµείωση που ήδη ανέγνωσα.
Ορίστε, κύριε Γερµενή, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς ως Χρυσή Αυγή δεν µπαίνουµε στη διαδικασία να κρίνουµε το ποια θα πρέπει να είναι η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του ν. 4055/2012, δηλαδή το αν αυτή η ηµεροµηνία θα
είναι η 16η Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους ή αυτή θα µεταφερθεί την 1η Μαρτίου 2013. Και αυτό γιατί κρίνουµε πως ο ν.
4055 είναι ένας κακός νόµος, ένας νόµος πρόχειρος που δεν βασίστηκε σε καµµιά σοβαρή διαβούλευση. Με ταχύτατες διαδικασίες και συντετµηµένες προθεσµίες πέρασε από την πρώτη
µνηµονιακή συγκυβέρνηση Παπαδήµου και µε τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο τώρα προτείνεται να πάρει νέα ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος.
Ο κακός αυτός νόµος δεν θα επιφέρει καµµιά ουσιαστικά θετική
µεταβολή στη δικαστική ζωή της χώρας. Σίγουρα δεν θα επιτύχει
την επιτάχυνση της δίκης και δεν θα λύσει κανένα πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν τα δικαστήρια της χώρας. Αντίθετα, πιστεύουµε
πως µπορεί να προσθέσει και άλλα στα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα.
Για εµάς η µεταφορά δικαστικής ύλης από τα πρωτοδικεία στα
ειρηνοδικεία δεν αποτελεί λύση στο πρόβληµα της καθυστέρησης απονοµής δικαιοσύνης στα ελληνικά δικαστήρια. Αυτό απαιτεί συντονισµένες, καλά µελετηµένες κινήσεις και βαθιές τοµές,
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όχι απλή µεταφορά ύλης. Η µεταφορά ύλης µπορεί να αποτελέσει απλή µεταφορά του προβλήµατος.
Από πού προκύπτει ότι τα ειρηνοδικεία της χώρας θα είναι σε
θέση να ανταπεξέλθουν στη νέα τους δικαιοδοσία; Πώς δεν θα
δηµιουργηθούν προβλήµατα στη λειτουργία τους; Εδώ το
Υπουργείο έρχεται και παραδέχεται ότι θα απαιτηθούν έξι µήνες
για να είναι έτοιµα να υποδεχθούν τον όγκο των νέων υποθέσεων
που προβλέπει ο ν. 4055/2012. Γιατί µόνο έξι µήνες τότε και όχι
ένας χρόνος; Γιατί όχι ακόµη περισσότερο; Από πουθενά δεν
προκύπτει ότι τα ειρηνοδικεία της χώρας ή έστω κάποια από
αυτά δεν θα καταρρεύσουν κάτω από τον αυξηµένο όγκο υποθέσεων. Ήδη κάποια ειρηνοδικεία, λόγω φόρτου εργασίας, παρουσιάζουν µεγάλη καθυστέρηση στην απονοµή δικαιοσύνης.
Δεν προβλέπεται τίποτα για την υλικοτεχνική αναβάθµιση των
ειρηνοδικείων, καµµιά ενίσχυση στο προσωπικό τους, για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στα νέα καθήκοντά τους. Λέτε ότι εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες που µόλις διορίστηκαν αποτελούν
ενίσχυση του προσωπικού τους και πως µετά το πέρας της τετράµηνης άσκησής τους θα επιτρέψουν στα ειρηνοδικεία να αντιµετωπίσουν τη νέα πραγµατικότητα που δηµιουργεί ο ν. 4055.
Δεν είναι ότι τα ειρηνοδικεία της χώρας «δούλευαν ρολόι» και
ήρθατε µε το διορισµό αυτών των εκατόν εξήντα νέων δικαστικών λειτουργών να ενισχύσετε αυτά τα δικαστήρια για να αντιµετωπίσουν µεγαλύτερο όγκο υποθέσεων. Οι εκατόν εξήντα νέοι
αυτοί ειρηνοδίκες έρχονται να καλύψουν τρύπες σε αυτά τα δικαστήρια και µια σειρά συνταξιοδοτήσεων ειρηνοδικών και δεν
αποτελούν καµµιά ουσιαστική ενίσχυση.
Επανέρχοµαι στο θέµα της διαβούλευσης, κάνοντας πιο συγκεκριµένη την άποψή µου περί προχειρότητας στη σύνταξη του
νοµοθετήµατος. Με ποιο θεσµικό φορέα συζητήσατε τη µεταφορά δικηγορικής ύλης από τα πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία,
όταν σύσσωµος ο δικηγορικός κόσµος διαχρονικά εκφράζει την
αντίθεσή του προς αυτό; Ξέρετε τι πρόκειται να συµβεί µε τους
δικηγόρους των µεγάλων πόλεων που θα οδηγηθούν στην
έσχατη ένδεια λόγω της αδυναµίας τους να καλύψουν αποστάσεις µεταξύ των ειρηνοδικείων και του πρωτοδικείου;
Μήπως ο σχεδιασµός σας εντάσσεται στην προσπάθειά σας
για υπαλληλοποίηση των ελεύθερων επαγγελµατιών σε µεγάλα
γραφεία µεγάλων συµφερόντων, ακόµα και ξένα, που θα αναλαµβάνουν όλες τις υποθέσεις λόγω της στελέχωσής τους µε
προσωπικό, αφήνοντας χωρίς δουλειά τους νέους δικηγόρους
που σωρηδόν βγαίνουν από τα πανεπιστήµια;
Ακόµη πιο σηµαντικό αρνητικό αυτού του νόµου αποτελεί φυσικά η δηµιουργία µονοµελών δικαστηρίων κακουργηµάτων. Η
καθ’ όλα σωστή και αναγκαία επιτάχυνση της δίκης στα ελληνικά
δικαστήρια δεν µπορεί να γίνει εις βάρος της προστασίας του κατηγορουµένου. Τα µονοµελή δικαστήρια κακουργηµάτων αποτελούν για µας µία άσχηµη εξέλιξη. Θεωρούµε πως δεν είναι
δυνατόν να δικάζονται κακουργήµατα, τόσο σοβαρά εγκλήµατα,
από δικαστήρια µε µονοµελή σύνθεση, έστω και σε πρώτο βαθµό.
Όπως αναφέραµε και στην επιτροπή, πιστεύουµε πως υπάρχουν άλλοι τρόποι να επιτευχθεί επιτάχυνση της δίκης και να
αποσυµφορηθούν τα πρωτοδικεία της χώρας. Αυτός ο τρόπος
δεν µπορεί να είναι αποσπασµατικές ρυθµίσεις σε πρόχειρα καταρτισµένα νοµοσχέδια που κακοποιούν τον Αστικό Κώδικα, τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κ.λπ. και µετατρέπουν αυτά τα σηµαντικά νοµοθετήµατα µέσω αυτής της πρακτικής σε κουρελόχαρτα δύσχρηστα και παρωχηµένα.
Ο πιο απλός τρόπος να αποσυµφορηθούν τα πρωτοδικεία της
χώρας και, γενικά, να επιταχυνθεί η δίκη, είναι η άµεση αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής των δικαστηρίων και η ενίσχυσή τους µε προσωπικό. Η αναδιάρθρωση των δικαστηρίων
της χώρας, αν δεν µπορεί να γίνει, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει η χώρα, µπορεί να γίνει, µετά από µια σοβαρή µελέτη µε µεταφορά οργανικών θέσεων και άλλες κινήσεις
υπηρεσιακές. Αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα της οικονοµικής
στενότητας που αντιµετωπίζει η χώρα.
Από εκεί και πέρα, µετά από σοβαρή διαβούλευση µε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς –όπως, για παράδειγµα, τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας- µπορούν να γίνουν αλλαγές σε
νοµοθετικό επίπεδο, όσον αφορά τη δικαιοδοσία των δικαστη-
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ρίων, κ.λπ.. Αυτές οι αλλαγές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
και πρέπει να γίνουν µε σχέδιο, ολοκληρωµένο πλάνο, µε λεπτοµερή ανάλυση των συνεπειών, µε κινήσεις ριζικές που θα µπορέσουν να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη δικαστηριακή πρακτική
της χώρας.
Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 75, παράγραφος 2, του Συντάγµατος, για τον ένα µήνα παράτασης που θα έχουν οι ΠΑΕ και οι
ΚΑΕ, η Χρυσή Αυγή είναι υπέρ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Πανούσης από τη Δηµοκρατική Αριστερά για
δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ως γνωστόν η άσκηση της δικαιοσύνης είναι η λεγόµενη «αριστοτελική
µεσότητα», δηλαδή ανάµεσα στο «αδικείν» και στο «αδικείσθαι»
να βρεις το µέσο δρόµο. Όµως, από την αδικία στο άδικο, η απόσταση δεν είναι συνήθως µεγάλη. Γι’ αυτό και χρειάζεται η επανορθωτική δικαιοσύνη, κρίσιµο στοιχείο της οποίας παραµένει η
ακριβοδικία.
Η δικαιοσύνη συνιστά µία πάγια έκφραση της ισότητας. Γι’
αυτό και οι νόµοι και οι θεσµοί πρέπει να εφαρµόζονται εξίσου,
δηλαδή µε τον ίδιο τρόπο. Η αποσυµφόρηση δεν θα γίνει µε τη
µεταφορά ύλης. Η αποσυµφόρηση θα γίνει µε την απονοµικοποίηση, την αποποινικοποίηση, την απεγκληµατοποίηση και, τελικά,
την αποφυλακοποίηση.
Το κράτος δικαίου πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώµατα και τις
νόµιµες προσδοκίες των πολιτών, ιδίως αυτών που βρίσκονται
σε µειονεκτική θέση. Η διοίκηση της δικαιοσύνης ιστορικά, φιλοσοφικά, συγκριτικά, συνάδει µε τη φύση της πολιτικής εξουσίας.
Μαγική εξουσία, εσωτερική και χαρισµατική δικαιοσύνη. Θρησκευτική εξουσία, θεοκρατική δικαιοσύνη. Ηθική εξουσία, δικαιοσύνη των αξιών. Λεγκαλιστική εξουσία, νοµική τυπική δικαιοσύνη.
Όµως, το κρίσιµο ερώτηµα παραµένει ανοικτό. Με ποιον
τρόπο η τυπική δικαιοσύνη θα γίνει και ουσιαστική; Ας µην ξεχνάµε, ο δικαστής µετατρέπει το δίκαιο σε δικαιοσύνη. Δεν είναι,
δηλαδή, ένας τυφλός εκτελεστής της νοµικής διάταξης, αλλά ο
ερµηνευτής ενός πολιτισµού. Σε κάθε περίπτωση, δικαιώµατα και
ελευθερίες, χωρίς µετριοπαθή χρήση της εξουσίας, χωρίς διάταξη των θεσµών τέτοια ώστε η εξουσία να σταµατά την εξουσία,
παύουν να περιβάλλονται µε εγγυήσεις.
Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αναποτελεσµατική λόγω καθυστερήσεων στην εκδίκαση, αλλά και λόγω µικρού προϋπολογισµού, ενώ η ανισότητα οφείλεται στο φόρτο εργασίας των
δικαστών, στην ανεπάρκεια της υποδοµής και των µέσων, στη
γραφειοκρατία, στο συχνά υψηλό κόστος. Η απονοµή της δικαιοσύνης πρέπει να είναι ταχεία, χωρίς όµως να παραβιάζονται βασικές αρχές του νοµικού πολιτισµού και της δικονοµίας, της
δίκαιης δίκης και της εµπιστοσύνης των πολιτών στις εκδιδόµενες αποφάσεις.
Σε σχέση µε το σχέδιο νόµου και χωρίς να υπεισερχόµεθα στις
επιµέρους διατάξεις του ν. 4055/2012 –άλλωστε, η δικαιοπολιτική
λογική πολλών εξ αυτών δεν µας βρίσκει σύµφωνους- εµείς προτείναµε παράταση µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2013, για να υπάρχει
πλήρες σύστηµα υποδοµής, εκπαίδευσης, ενηµέρωσης όλου του
νοµικού κόσµου, συγχωνεύσεις των ειρηνοδικείων µε προεδρικό
διάταγµα που θα συνεκτιµά τις γνώµες των δικηγορικών συλλόγων και των ενώσεων δικαστών, ειδική συζήτηση στην επιτροπή
της Βουλής για τη δυσλειτουργίες του ν. 4055/2012 µέσα στο
επόµενο εξάµηνο.
Θα µου επιτρέψετε τρεις αναστοχασµούς επ’ ευκαιρία του
νόµου. Πρώτον, η ιστορικότητα του τόπου πρέπει να επηρεάζει
τη συγχωνευτική διαδικασία και να µην επικρατεί µόνο το δηµοσιονοµικό στοιχείο. Δεύτερον, χωρίς δάσκαλο, δικαστή και κοινότητες λόγω συγχωνεύσεων, οι περιφέρειες θα αισθάνονται
πολύ µακριά από την πολιτεία. Τρίτον, οι δικαστές είναι κατά το
Μοντεσκιέ «το στόµα του νόµου», αλλά τούτο προφανώς δεν σηµαίνει ότι σε περιόδους κρίσης νοµιµοποίησης του κράτους δεν
οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγµατικότητα του νόµου.
Η αρχή της οικονοµίας της δίκης, χωρίς κίνδυνο βλάβης της
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ορθής απονοµής της δικαιοσύνης και των δικαιωµάτων των διαδίκων, περιορίζει τη σπατάλη χρόνου και χρήµατος, αλλά δεν
πρέπει να σταµατά το δηµόσιο συµφέρον της ολότητας στο
όνοµα των όποιων επιταχύνσεων που πολλές φορές αποκρύπτουν την κοινωνική αλήθεια.
Εµείς θα ψηφίσουµε «υπέρ» µε πολλές επιφυλάξεις. Όσον
αφορά την τροπολογία, θα την ψηφίσουµε για λόγους επείγοντος και αγωνίας φιλάθλων και όχι κοινοβουλευτικής τάξης.
Όµως, έτσι δεν εξυγιαίνεται ο αθλητισµός. Χρειάζονται τολµηρές
θεσµικές τοµές, ανεξάρτητα όργανα –ιδίως δικαιοδοτικά- και κυρίως σπάσιµο της διαπλοκής, του πολιτικοεργολαβικού, µιντιακού και αθλητικού συµπλέγµατος. Θα είµαστε στο πλευρό αυτών
που θα το τολµήσουν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο που
αφορά τη µεταφορά της ηµεροµηνίας για την έναρξη της αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, την
πιο επίσηµη παραδοχή ότι ο ν. 4055/2012 που αφορούσε µεταξύ
άλλων την επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης, όχι µόνο
δεν µπόρεσε να επιλύσει προβλήµατα σοβαρά που αφορούν την
ταχύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης, αλλά επί της ουσίας
δηµιούργησε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα.
Στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών του νοµοσχεδίου
αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά ότι η µεταφορά ύλης θα δηµιουργήσει πολλά σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία των ειρηνοδικείων, οι δικάσιµοι των οποίων προσδιορίζονται
µετά την πάροδο ετών µέχρι το 2017. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, όπου οι προθεσµίες, οι
δικάσιµοι, δίνονται µετά το 2017.
Η ουσία της συγκεκριµένης ρύθµισης αφορούσε κατά κύριο
λόγο µία τεχνικού χαρακτήρα µεταφορά δικαστικής ύλης από τα
πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία. Δηλαδή, για να το πούµε πιο
απλά, να ξεφορτωθούν τα πρωτοδικεία και να επιβαρυνθούν µε
δικαστική ύλη ακόµη περισσότερο τα ειρηνοδικεία.
Δεν µπαίνουµε στη διαδικασία να συζητήσουµε αν ορισµένες
υποθέσεις θα έπρεπε ή όχι να υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα των πρωτοδικείων ή των ειρηνοδικείων. Ενδεχοµένως
ορισµένες υποθέσεις θα έπρεπε να υπαχθούν στα ειρηνοδικεία
και καλώς να πήγαν στα ειρηνοδικεία, ιδιαίτερα ορισµένες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας. Το πρόβληµα όµως, δεν είναι εκεί.
Το πρόβληµα έχει να κάνει µε τη συνολικότερη πολιτική στο
χώρο της δικαιοσύνης που ελλείψει πόρων, ελλείψει προσωπικού, ελλείψει υλικοτεχνικής υποδοµής απλά µεταφέρει αρµοδιότητες από το ένα δικαστήριο στο άλλο, χωρίς κανένα άλλο µέτρο
στήριξης, µε αποτέλεσµα απλά τη µετάθεση του προβλήµατος,
την αποσυµφόρηση κάποιων δικαστηρίων µε κόστος, µε τίµηµα
την επιβάρυνση κάποιων άλλων.
Αυτή η πολιτική της διαχείρισης και ανακύκλωσης του προβλήµατος που ακολουθείται χρόνια στο χώρο της δικαιοσύνης, είναι
αυτή που αναγκάζει και σήµερα την Κυβέρνηση να µεταθέσει και
την έναρξη λειτουργίας της νέας ρύθµισης, επειδή ακριβώς αυτή
η πολιτική είναι αδιέξοδη και αναποτελεσµατική.
Ιδιαίτερα δε τα ειρηνοδικεία είναι ήδη επιβαρυµένα σε πολύ
µεγάλο βαθµό και λόγω όλων των νοµοθετικών αλλαγών που
έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα, ιδιαίτερα στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα, αλλά και λόγω της συνολικότερης κατάστασης που
υπάρχει, της κοινωνικής πραγµατικότητας που υπάρχει και που
εξαναγκάζει πολλούς πολίτες να προσφύγουν γενικά στα δικαστήρια και ιδιαίτερα στα ειρηνοδικεία.
Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγµα, το γεγονός -αναφέρθηκε και από άλλους οµιλητές- ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος των
υποθέσεων στα ειρηνοδικεία αφορούν διαφορές υπερχρεωµένων νοικοκυριών µε τις τράπεζες.
Αυτό θα αλλάξει το επόµενο διάστηµα; Θα µειωθεί δηλαδή, η
ανάγκη προσφυγής αυτών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών;
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Ίσα ίσα, µε τη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική, µε την αδυναµία
των νοικοκυριών να καταβάλουν δόσεις δανείων, αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήµερα θα οξυνθεί ακόµα περισσότερο και
αυτές οι υποθέσεις που είναι ζωτικής σηµασίας γι’ αυτά τα νοικοκυριά, θα παραπέµπονται για επίλυση µετά από έξι, επτά και
οκτώ χρόνια.
Ξέρει η Κυβέρνηση ότι η κατάσταση στα ειρηνοδικεία είναι
τραγική; Ξέρει η Κυβέρνηση ότι η συγκεκριµένη πολιτική, όχι
µόνο δεν θα αντιµετωπίσει, αλλά ούτε καν θα ανακουφίσει από
το συνολικό πρόβληµα;
Εµείς θεωρούµε ότι το ξέρει και το ξέρει πάρα πολύ καλά,
απλά είναι µία συνειδητή πολιτική επιλογή η υποβάθµιση των ειρηνοδικείων, είναι µία συνειδητή πολιτική επιλογή µία σειρά υποθέσεις µεγαλύτερης οικονοµικής στάθµης να διεκπεραιώνονται
γρήγορα και µία σειρά υποθέσεις που θεωρούνται –κακώς, κατά
τη γνώµη µας- ήσσονος σηµασίας να περάσουν σε δεύτερη
µοίρα. Αυτός είναι, κατά τη γνώµη µας, ο στόχος. Οι υποθέσεις
των ειρηνοδικείων να µετατραπούν σε υποθέσεις δεύτερης κατηγορίας. Δεν αναφερόµαστε βέβαια στην ποιότητα και στην επιστηµονική επάρκεια των δικαστών στα ειρηνοδικεία, αλλά στην
ταχύτητα και στη διεκπεραίωση των συγκεκριµένων υποθέσεων.
Σε σχέση λοιπόν, µε τη ρύθµιση του νοµοσχεδίου σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θεωρούµε ότι η παράταση που ζητείται
δεν θα λύσει το πρόβληµα. Δεν είµαστε αντίθετοι στο να δοθεί,
αλλά δεν θα λύσει το πρόβληµα. Πιθανότατα να χρειαστεί στο
µέλλον και νέα παράταση και αυτό γιατί το Μάρτη του 2013 που
προβλέπεται ως νέα ηµεροµηνία έναρξης της ρύθµισης, η κατάσταση θεωρούµε ότι θα είναι ακόµα χειρότερη λόγω και της συνολικότερης πολιτικής και των περικοπών που θα εξειδικευθούν
και στο χώρο της δικαιοσύνης.
Αναφέρεται, για παράδειγµα, στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι χρειάζεται χρόνος προετοιµασίας κι εµείς αναρωτιόµαστε το εξής: Τι θα προετοιµαστεί αλήθεια µέχρι το Μάρτη
του 2013; Θα έχουµε περισσότερες αίθουσες δικαστηρίων; Θα
προσληφθούν περισσότεροι δικαστικοί και δικαστικοί υπάλληλοι;
Δεν αναφέροµαι, βέβαια, στους εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες που
αυτοί έρχονται απλά να καλύψουν κενές οργανικές θέσεις. Θα
µειωθεί σε αυτό το µεσοδιάστηµα η ανάγκη ακόµα περισσότερων πολιτών, νοικοκυριών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη; Εµείς
θεωρούµε ότι θα συµβεί ακριβώς το αντίθετο. Ίσα ίσα που η κυβερνητική πολιτική προωθεί τη συγχώνευση ειρηνοδικείων.
Βέβαια, ο κύριος Υφυπουργός στη συζήτηση στην επιτροπή
αναφέρθηκε ότι αυτή η συγχώνευση, θα αφορά ορισµένα ειρηνοδικεία που εκδίδουν τέσσερις, πέντε, το πολύ δέκα υποθέσεις
το χρόνο, χωρίς βέβαια να αναφερθεί συγκεκριµένα για ποια ειρηνοδικεία πρόκειται, τη στιγµή που εδώ τα δηµοσιεύµατα λένε
ότι ο αριθµός των ειρηνοδικείων θα µειωθεί στο µισό.
Άρα, το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το επόµενο
διάστηµα θα οξυνθεί ακόµα περισσότερο και θα εντείνει την ταλαιπωρία του κόσµου, των δικηγόρων, όλων των ανθρώπων που
εµπλέκονται στο χώρο των δικαστηρίων.
Εµείς θεωρούµε ότι καµµία λύση δεν θα δοθεί µέσα από αυτήν
τη ρύθµιση. Θα είναι ακόµα πιο δύσκολη η κατάσταση. Με την
ευκαιρία της συζήτησης του σηµερινού νοµοσχεδίου, θέλουµε
για µία ακόµα φορά να εκφράσουµε τη ριζική µας διαφωνία στον
τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις στη χώρα µας διαχρονικά διαχειρίζονται το ζήτηµα της γρήγορης απονοµής της δικαιοσύνης.
Ποιες ήταν οι βασικές µορφές που επέλεξαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις στην αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος; Να χαρατσώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, που έχουν ανάγκη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη µε αποτέλεσµα να γίνει η δικαιοσύνη είτε
δυσπρόσιτη είτε τελείως απρόσιτη γι’ αυτούς και αυτό έγινε µε
την αύξηση δικαστικών εξόδων, µε την αύξηση παραβόλων, ενσήµων και όπως ακούγεται και γράφεται, αυτή η πολιτική δεν θα
σταµατήσει εδώ. Δηλαδή µιλάµε για ταξικούς φραγµούς στη δικαιοσύνη: πιο ακριβή δικαιοσύνη για τα λαϊκά στρώµατα που
αναγκάζονται να προσφύγουν σε αυτήν.
Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσονται και οι θεσµικές ρυθµίσεις για ιδιωτικοποίηση µέρους της ύλης των δικαστηρίων µέσα
από την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, οι διάφοροι θεσµοί
διαµεσολάβησης που επί της ουσίας επιβαρύνουν το αδύνατο
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µέρος της διαφοράς και βέβαια, σε αυτήν την κατεύθυνση προωθούνται λύσεις που θα οδηγήσουν σε νέα επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον χώρο των
δικαστηρίων µε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας και ούτω
καθ’ εξής.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι σήµερα ανάγκη
να υπάρξει δραστική µείωση των δικαστικών εξόδων, της δυσβάσταχτης οικονοµικής επιβάρυνσης των εργαζοµένων που αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, γιατί σήµερα για µία
σειρά διαφορές εργατικές, µισθωτικές, υπερχρεωµένων νοικοκυριών, η δικαιοσύνη είναι ένα αποκούµπι. Δεν θεωρούµε εµείς
βεβαίως ότι µόνο µέσα από την προσφυγή στη δικαιοσύνη λύνονται τα λαϊκά προβλήµατα. Όµως, δεν πρέπει ο λαϊκός κόσµος,
ο φτωχός κόσµος να εµποδίζεται, να µην µπορεί να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη είτε λόγω κόστους είτε λόγω καθυστερήσεων, που καθιστούν τη δικαστική προστασία επί της ουσίας
χωρίς αντίκρισµα.
Βέβαια, χρειάζεται να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις σε
δικαστικό προσωπικό, σε δικαστικούς υπαλλήλους, να λυθούν τα
προβλήµατα της υλικοτεχνικής υποδοµής. Δεν λέµε ότι δεν χρειάζονται και θεσµικές αλλαγές, όµως οι όποιες θεσµικές αλλαγές
χωρίς υλικοτεχνική στήριξη και στήριξη σε προσωπικό µοιάζουν
µε την προσπάθεια να τετραγωνιστεί ο κύκλος.
Χρειάζεται να εξασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα των δικαστικών υπαλλήλων, να µην παραταθεί το
ωράριο λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων, να καταργηθούν
οι νόµοι που ποινικοποιούν -και οι νόµοι που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια ποινικοποιούν- εργατικούς, λαϊκούς αγώνες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές εντάσσεται και η τροπολογία που έχουµε καταθέσει σαν Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και αφορά
την παύση των ποινικών διώξεων σε βάρος αγροτών που διώχθηκαν ή καταδικάστηκαν το προηγούµενο διάστηµα για τη συνδικαλιστική τους δράση, για τη συµµετοχή τους σε αγώνες και
κινητοποιήσεις.
Βεβαίως, το ζήτηµα δεν είναι δικαστικό. Είναι συνολικό πολιτικό ζήτηµα κι έχει να κάνει µε την ένταση της καταστολής και
του αυταρχισµού των διώξεων σε βάρος των λαϊκών αγώνων που
πάει χέρι χέρι µε την αντιλαϊκή πολιτική.
Ιδιαίτερα δε όσον αφορά τους αγρότες στους οποίους αναφέρεται και η συγκεκριµένη τροπολογία, στις περισσότερες περιπτώσεις οι αγώνες τους αντιµετωπίστηκαν και εξακολουθούν να
αντιµετωπίζονται µε ποινικές διώξεις, µε καταδίκες, µε αποτέλεσµα εκατοντάδες µικροµεσαίοι αγρότες είτε να έχουν καταδικαστεί είτε να οδηγούνται κατηγορούµενοι στα δικαστήρια. Και
τούτο, παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται
στα πλαίσια συνδικαλιστικής δραστηριότητας, µε σκοπό την υπεράσπιση του δικαιώµατος των µικρών και µεσαίων αγροτών να
ζήσουν µε ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, να µην ξεκληριστούν από
τη γη τους, να αντιµετωπίσουν τα οξυµένα προβλήµατά τους.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να µπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση και πρέπει η Κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου, να
πάρει την ευθύνη να κάνει δεκτή την τροπολογία που κατέθεσε η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
έτσι ώστε να λυθεί το πρόβληµα των διώξεων, των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος αγωνιζόµενων αγροτών. Άλλωστε,
υπάρχει και προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση µε το ν. 2721/1999.
Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε σχέση µε την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και αφορά τα
ζητήµατα των ΠΑΕ, καταρχάς θέλουµε να πούµε ότι οι ενστάσεις
που διατυπώθηκαν και αφορούν τη διαδικασία έχουν βάση. Βεβαίως, υπήρχε η βιασύνη της έναρξης του πρωταθλήµατος,
όµως το τελευταίο διάστηµα και από την προηγούµενη κοινοβουλευτική θητεία έχουµε γίνει µάρτυρες µιας κοινοβουλευτικής
πρακτικής που έκανε την κατάθεση τέτοιων τροπολογιών επί της
ουσίας τον κανόνα και όχι την εξαίρεση της κοινοβουλευτικής
διαδικασίας.
Για την ουσία της ρύθµισης εµείς δεν έχουµε σοβαρή αντίρρηση στην παράταση της προθεσµίας για την προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, µε την προϋπόθεση,
κύριε Υπουργέ, ότι µέσα σε αυτή την προθεσµία δεν θα υπάρξει
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οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση από τη µεριά της Κυβέρνησης
για ρύθµιση των χρεών των ΠΑΕ. Πρέπει εδώ και εσείς, σας αρµόδιος Υπουργός να δεσµευτείτε ότι δεν θα υπάρξει µέσα σε
αυτή την προθεσµία καµµία τέτοια ρύθµιση χρεών ΠΑΕ που επί
της ουσίας είναι πρόκληση για χιλιάδες νοικοκυριά που σήµερα
ασφυκτιούν κάτω από τις δόσεις των δανείων της υπερχρέωσης
στις τράπεζες κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς θεωρούµε και διαβεβαιώνουµε ότι
το πρόβληµα είναι υπαρκτό και θα είναι πιο οξυµένο µετά από
ένα µήνα, γιατί αφορά τα ίδια τα σάπια θεµέλια, πάνω στα οποία
είναι φτιαγµένο το ποδόσφαιρο στη χώρα µας. Αυτό αφορά και
τη λειτουργία των ΠΑΕ και τη διαδικασία αδειοδότησης των οµάδων, για την οποία, κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει παρασκήνιο. Αυτό
αφορά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα που διοικούν, διαχειρίζονται, λυµαίνονται τις ΠΑΕ και το ποδόσφαιρο και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει ο φίλαθλος κόσµος της χώρας µας να
στοιχηθεί πίσω από τέτοιου είδους επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Για εµάς η λύση είναι, αυτό το σάπιο οικοδόµηµα να γκρεµιστεί
και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Διαφορετικά, το πρόβληµα θα
αναπαράγεται, θα ανακυκλώνεται µε ακόµη πιο έντονο τρόπο.
Υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα απλήρωτων αθλητών, ιδιαίτερα στις µικρότερες κατηγορίες, ανεξόφλητων φορολογικών
υποχρεώσεων, ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών. Θεωρούµε ότι αυτή η κατάσταση θα οξυνθεί ακόµη περισσότερο το
επόµενο διάστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Παυλόπουλο, ο Υφυπουργός Αθλητισµού θέλει να κάνει µια διευκρίνιση.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι πρώτα απ’ όλα
στους καινούργιους συναδέλφους, στους οποίους έχω πλήρη
σεβασµό. Στην καριέρα µου χρησιµοποίησα τους καινούργιους
όπου κι αν δούλεψα και έφερα αποτελέσµατα. Αναφέρθηκα
απλώς και µόνο στην κ. Κωνσταντοπούλου και το τονίζω, η οποία
παρ’ όλο που είναι καινούργια συνάδελφος, µπορεί να είναι διάνοια, να έχει καταπληκτικές σπουδές κ.λπ., αλλά µιλάµε περί εµπειρίας. Η εµπειρία λοιπόν είναι ένα θέµα, το οποίο όσο πιο πολύ
µένεις σε ένα µέρος τόσο πιο µεγάλη εµπειρία έχεις.
Δεύτερον, στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο
οποίο έρχεται µια τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, πράγµατι δεν έχει καµµία σχέση. Αυτό είναι αυτονόητο. Το ότι όµως
ξεκινάει ένα πρωτάθληµα, είναι κλειστή η Βουλή όλο αυτό το διάστηµα και δεν µπορούµε να φέρουµε ένα νοµοσχέδιο βλέπετε
ότι επειδή τα προνόµια των αθλητών, τα οποία θα αλλάξω προς
το καλύτερο, έστειλα σε όλα τα κόµµατα και σε όλους τους φορείς…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός από εµάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, έστειλα και σε εσάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκτός από εµάς. Το είπατε και
στην αρχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Παντού το έστειλα γιατί
ζητάω την εµπειρία και το τι θέλει κάθε κόµµα. Το έστειλα, λοιπόν, και σε εσάς και περιµένω τις απαντήσεις, ώστε µετά από
αυτή τη διαβούλευση να µπορέσουµε να φέρουµε ό,τι καλύτερο
υπάρχει.
Είναι γνωστό, λοιπόν, ότι στις ανώνυµες εταιρίες και στα τµήµατα των αµειβοµένων αθλητών, δηλαδή στις επαγγελµατικές
οµάδες, δώσαµε παράταση ενός µηνός ώστε να προσκοµίσουν
την ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Όπως είναι γνωστό στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του αθλητικού νόµου
2725/1999, όπως αυτό ισχύει σήµερα, προβλέπεται η εκ µέρους
των αθλητικών ανωνύµων εταιριών και των ταµείων αµειβοµένων
αθλητών, υποχρέωση προσκόµισης στην οικεία διοργανώτρια
αρχή και πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, πι-
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στοποιητικού που εκδίδει η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού περί τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν τον αθλητικό νόµο. Μεταξύ αυτών των εγγράφων η Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού απαιτεί τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε στη χώρα µας τα τελευταία
χρόνια έχει επηρεάσει δυσµενώς όλες τις εταιρίες που ασκούν
δραστηριότητα και φυσικά και τις αθλητικές και είναι δύσκολο
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Υπάρχει, λοιπόν, αδήριτη
ανάγκη οµαλής έναρξης και εύρυθµης λειτουργίας όλων των
επαγγελµατικών πρωταθληµάτων και γι’ αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητο να διευκολυνθούν οι οµάδες που συµµετέχουν
στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, παρέχοντας παράταση ενός
µηνός στην προθεσµία προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Η προτεινόµενη διάταξη άλλωστε δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, όπως προκύπτει από την
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την
προς ψήφιση τροπολογία.
Επισηµαίνω, λοιπόν, και στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν
χαρίζεται ούτε ένα ευρώ στις οµάδες που συµµετέχουν στα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα και συµφωνώ µε το ότι εντός του
µηνός δεν υπάρχει περίπτωση –δεσµεύοµαι σε αυτό- να έρθει
καµµία ρύθµιση η οποία θα είναι υπέρ των οµάδων. Απλώς και
µόνο χρονικά δώσαµε αυτό το µήνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Επειδή υπάρχουν ερωτήµατα επισηµαίνουµε το αυτονόητο
κατά τον Κανονισµό, ότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µιλούν
µετά τους εισηγητές και µετά τον Υπουργό. Αυτό προβλέπει ο
Κανονισµός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι ευχής
έργο και χαίροµαι πραγµατικά γιατί στην αρχή των εργασιών
αυτής της περιόδου δηµιουργήθηκε το θέµα µε την τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας. Και εσείς που υπήρξατε στο παρελθόν
εδώ και όσοι από τους συναδέλφους ήταν στις προηγούµενες
περιόδους, θα θυµούνται ίσως ότι µονίµως διατύπωνα τη διαφωνία µου και τη διαµαρτυρία µου για την έλλειψη σεβασµού στον
Κανονισµό και στο Σύνταγµα µε τις περιπτώσεις των ασχέτων
τροπολογιών.
Είναι γεγονός ότι η γραφειοκρατία κινείται πολλές φορές και
εκπροθέσµως και αναγκάζονται πολλές φορές αρµόδιοι Υπουργοί να έρχονται εδώ να καταθέτουν τροπολογίες και να έρχεται
σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το Σώµα.
Κύριε Πρόεδρε, επί της Προεδρίας µου είχαµε διατυπώσει και
είχαµε συµφωνήσει όλοι σε µια αρχή που νοµίζω ότι πρέπει και
στη Διάσκεψη των Προέδρων –όπως ελέχθη συζητώντας το
θέµα- να τη θέσω εκεί, αλλά ας ακουστεί και από τους συναδέλφους εδώ.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, εφόσον συµφωνούν όλα
τα κόµµατα, τότε µπορούµε καθ’ οικονοµίαν να κάνουµε αυτή τη
διάκριση. Το τονίζω. Όχι, όµως, όπως ήρθαν και στην προηγούµενη περίοδο και στην αµέσως προ αυτής, πράγµατι αυτό που
ελέχθη ότι ολόκληρα πακέτα, ολόκληρα νοµοσχέδια. Και δυστυχώς, νοµίζω ότι τέτοιου είδους παρεκβάσεις από τη λειτουργία
του Κανονισµού και του Συντάγµατος, βοηθούν όσους, ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, έχουν ως
επίµονο στόχο τους την απαξίωση του κοινοβουλευτικού θεσµού.
Και νοµίζω ότι οι πρώτοι που έχουµε καθήκον εκ του Συντάγµατος να τον προασπίσουµε είµαστε εµείς οι εντολοδόχοι και γι’
αυτό του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς για την επισήµανση ότι πράγµατι η Διάσκεψη των Προέδρων οµόφωνα επισηµαίνει την ανάγκη η εξαίρεση να µη γίνεται
κανόνας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και θα συµφωνήσει µε την
πείρα του, διότι και οι δυο µας παραβιάσαµε τον Κανονισµό ως
Υπουργοί.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο, όχι γιατί έχω κάποια αντίρρηση στο νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίζουµε. Και το νοµοσχέδιο
το ψηφίζω και επιπλέον την τροπολογία. Αλλά ακριβώς όσα διηµείφθησαν τις τελευταίες µέρες στη Βουλή, ο τρόπος που ετέθησαν ορισµένα ζητήµατα για τον Κανονισµό, αλλά και το ίδιο το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, νοµίζω µου επιβάλλουν να πω ορισµένα πράγµατα τα οποία, για µένα τουλάχιστον, αποτελούν θέµατα αρχής. Και το τονίζω για µένα. Εδώ δεν διδάσκει κανένας
κανέναν και όλοι κατέχουν τα ζητήµατα, όπως πρέπει να τα κατέχουν. Αυτό είναι το τεκµήριο της ετυµηγορίας του Ελληνικού
Λαού για κάθε συνάδελφο ο οποίος έρχεται στο Κοινοβούλιο.
Σε ό,τι αφορά την ουσία, ψηφίζω τη διάταξη γιατί το να οµολογεί η Πολιτεία ότι δεν είναι έτοιµη ακόµη να δώσει την αρµοδιότητα σε ένα δικαστήριο να δικάσει, αλλά να δικάσει µε δίκαιη
δίκη, αυτό δεν είναι λάθος. Λάθος θα ήταν να ενέµενε όταν τα
Ειρηνοδικεία είναι ανέτοιµα ακόµα να δικάσουν τέτοιες διαφορές, απλά διότι ο αριθµός των ειρηνοδικών που έπρεπε να προσληφθούν, δεν πρόλαβε να προσληφθεί, ακριβώς επειδή υπήρξε
αυτή η µακρά διαδικασία δύο εκλογικών αναµετρήσεων. Τι
έπρεπε να γίνει δηλαδή; Να εµµείνει το Υπουργείο σε µια ρύθµιση προηγουµένως, χωρίς να ευθύνεται δε και η σηµερινή πολιτική ηγεσία γι’ αυτό το οποίο συµβαίνει;
Τι σηµαίνει δίκαιη δίκη τελικά; Ίσως εδώ πρέπει να σκεφτούµε
ορισµένα πράγµατα. Τον τελευταίο καιρό και µέσα από τη δίνη
της οικονοµικής κρίσης, µέσα από τις σε ορισµένα πράγµατα,
απαράδεκτες και από πλευράς εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε,
επιδιώξεις της τρόικας, όπως είναι και το θέµα της δικαιοσύνης,
θεωρήθηκε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης αποτελεί per se
ένα αγαθό συγκεκριµένο. Δεν είναι έτσι. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης δευτερογενώς επιδρά στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Επιβάλλεται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου θα φτάναµε στο
όριο της αρνησιδικίας. Υπ’ αυτήν την έννοια υπάρχει και ως θεσµός και εισήχθη στην Ελλάδα ως διεθνής υποχρέωση από το
άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Άρα, λοιπόν, κάθε φορά που επιδιώκουµε την επιτάχυνση πρέπει να κοιτάµε το εξής: Το δικαστήριο το οποίο δικάζει να είναι
αυτό που λέµε στη νοµική ορολογία forum conveniens, να είναι
το κατάλληλο δικαστήριο. Εκεί πρέπει να δώσουµε τη µάχη, στο
αν ο δικαστής είναι κατάλληλος να δικάσει. Και αν από εκεί και
πέρα καθυστερεί, τότε παίρνουµε τα µέτρα για την ταχύτερη
απονοµή της δικαιοσύνης. Έτσι τίθεται και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου το θέµα
της δίκαιης δίκης από πλευράς επιτάχυνσης. Και ο όρος «δίκαιη
δίκη» στα ελληνικά, αν θέλετε, δεν είναι απολύτως ακριβής. Μεταφέραµε έτσι τον όρο fair trial από πλευράς ερµηνείας του άρθρου 6, ενώ είχαµε πολλούς άλλους όρους που µπορούσαµε να
χρησιµοποιήσουµε.
Τονίζω, λοιπόν, ότι ψηφίζω τη σχετική διάταξη, γιατί ορθώς θα
έπρεπε να ετοιµασθούν τα ειρηνοδικεία, που παίρνουν αυτήν την
αρµοδιότητα, για να µπορέσουν να δικάσουν τις σχετικές διαφορές και όχι να µείνει σε ένα λάθος ή σε µία ολιγωρία ή σε µια αντικειµενική αδυναµία ή ανωτέρα βία, αν θέλετε, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Ούτε έχει καµµία σηµασία η συγχώνευση των ειρηνοδικείων. Το ζήτηµα δεν είναι αν έχουµε πολλά ειρηνοδικεία,
αλλά αν αυτά έχουν αρκετό προσωπικό για να δικάσουν. Αυτό
έχει σηµασία. Γιατί το ίδιο πάθαµε και µε τα πανεπιστήµια. Σπείραµε όλη την Ελλάδα πανεπιστήµια, αλλά δεν µπορούν να διδάξουν.
Και το ζήτηµα είναι- γιατί ετέθη από την κ. Κωνσταντοπούλου
το ζήτηµα αυτό- αν είναι κατάλληλο το ειρηνοδικείο να δικάσει
αυτές τις διαφορές. Ορθώς πήγαν αυτές οι διαφορές εκεί; Κατά
την εκτίµησή µου ναι. Γιατί; Διότι αν κοιτάξετε αυτές τις διαφορές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ή σχεδόν όλες, είναι διαφορές όπου ισχύει το συζητητικό σύστηµα, δηλαδή, είναι
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διαφορές εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες ισχύει η ελεύθερη
διάθεση του αντικειµένου της δίκης. Δηλαδή, στην ουσία ο δικαστής εδώ, επειδή όλα γίνονται µέσω των προτάσεων των διαδίκων, στο πλαίσιο ιδίως της εκούσιας διαδικασίας, απλώς και µόνο
βλέπει τη δικονοµική ορθότητα των πραγµάτων. Άλλο αν είχαµε
το ανακριτικό σύστηµα. Εδώ δικάζεται τονίζω ο δικαστής, secundum allegata et probata. Άρα, είναι οιονεί διαιτητικός ο ρόλος
του δικαστή, γι’ αυτό είναι forum conveniens, για να χρησιµοποιήσω πάλι τον όρο που επισήµανα προηγουµένως, το ειρηνοδικείο σε τέτοιες περιπτώσεις.
Και δεν ενοχλεί αυτό. Αντιθέτως, µε ενόχλησε πολύ και αυτό
έπρεπε να το δούµε και το τόνισα από αυτό το Βήµα ως εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στο ν.3900 και στο ν. 4055, τότε που
δεχτήκατε κακώς, κάκιστα, και µε τη συναίνεση, δυστυχώς, του
Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ετοίµασε το σχετικό νοµοσχέδιο, τεράστιες επεµβάσεις στο χώρο του δικαιώµατος της
δικαστικής προστασίας. Μειώσεις και σε επίπεδο οριστικής και
σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας. Εκεί έχουµε,
κατά την εκτίµησή µου, προσβολή της δίκαιης δίκης. Ή που δεχτήκαµε παραδείγµατος χάριν µονοµελείς συνθέσεις δευτεροβάθµιων δικαστηρίων, όταν ο ορισµός της δευτεροβάθµιας δίκης
είναι ότι θα πρέπει να είναι πολυµελής η σύνθεση για να µπορεί
να ελέγξει την ορθότητα του δικανικού συλλογισµού σε πρώτο
βαθµό. Αυτά έπρεπε να δούµε.
Ή όπως επίσης, το ανακριτικό σύστηµα στις περιπτώσεις που
µειώσαµε τροµερά την έκταση του ελέγχου του δικαστή, όταν
υπάρχει το ανακριτικό σύστηµα, όπως έγινε µε το ν. 3900 σε ορισµένες περιπτώσεις. Σήµερα ο διοικητικός δικαστής ελέγχει µονάχα την παράβαση δεδικασµένου και όχι άλλες µορφές ελέγχου
νοµιµότητας που ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν τεράστια σηµασία
για την έννοια του κράτους δικαίου, που είναι η πεµπτουσία της
διοικητικής δίκης.
Εδώ δεν έχουµε καµµιά διοικητική δίκη. Εδώ είναι ιδιωτική δίκη
και το τονίζω, ισχύει η ελεύθερη διάθεση του αντικειµένου. Δεν
µε ενοχλεί το ειρηνοδικείο και δέχοµαι ο ειρηνοδίκης να ετοιµαστεί για να πάρει αυτές τις διαφορές, για να ασχοληθούν τα πρωτοδικεία και άλλα δικαστήρια, µονοµελή και τριµελή, µε τα
αντικείµενα που πραγµατικά είναι εξαιρετικά σηµαντικά γιατί δεν
υπάρχει ελευθερία της διάθεσης του αντικειµένου της δίκης.
Αυτό σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτηµα.
Και λέω, κύριε Υπουργέ -ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχετε παραλάβει και από πλευράς δικονοµικής ύλης- ότι µερικές διατάξεις, µε την εµπειρία του χρόνου, που αφορούν ιδίως το δικαίωµα
δικαστικής προστασίας και τους περιορισµούς που έχουν τεθεί,
όπως, επίσης, τον περιορισµό του ανακριτικού συστήµατος και
της ανακριτικής δικαιοδοσίας του διοικητικού δικαστή, όπως, επίσης, και τις συνθέσεις, το τονίζω, των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων, καλό είναι να τα ξαναδούµε. Δεν είναι κακό και εκεί να
οµολογήσουµε κάποια στιγµή ότι το σύστηµα δεν πέτυχε και
πρέπει να πάµε πίσω. Αυτά πρέπει να δούµε. Και δεν τα λέω για
πρώτη φορά, τα έχω πει πολλές φορές µε αφορµή τους δύο νόµους, το ν. 3900/2010 και το ν. 4055/2012.
Σε δύο άλλα θέµατα θα έρθω πάρα πολύ γρήγορα τα οποία
είναι καθαρά διαδικαστικά. Το ένα όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας.
Κύριοι συνάδελφοι, µια είναι η αλήθεια: Η τροπολογία δεν έχει
τίποτα το σκανδαλώδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόµη το συνοµολογεί.
Έπρεπε να βρεθεί τρόπος να υπάρξει παράταση του χρόνου µε
τον οποίο υποβάλουν οι ΠΑΕ, φορολογική ενηµερότητα ενόψει
έναρξης του πρωταθλήµατος, που ξέρουµε ότι επί της ουσίας
έχει αρχίσει το πρωτάθληµα φέτος στην Ελλάδα, ξέρουµε πώς
τελείωσε πέρυσι και ξέρουµε πώς ξεκινάει φέτος. Έτσι τους δίνει
τη δυνατότητα να καταθέσουν τη φορολογική ενηµερότητα και
να πληρώσουν, κάτι το οποίο γίνεται σήµερα και µε κάθε Έλληνα
πολίτη ως προς αυτές τις διευκολύνσεις. Ε, ας το δώσουµε σε
ένα ποδόσφαιρο το οποίο βολοδέρνει και που στο κάτω-κάτω
χρήµατα θα δώσει στο δηµόσιο.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το διαδικαστικό ζήτηµα του Κανονισµού,
κύριοι συνάδελφοι, σας το λέω κι εγώ είµαι υπέρ της τήρησης
του Κανονισµού. Υπάρχουν, όµως στιγµές που ισχύει το λατινικό
summum jus summa injuria. Γιατί; Γιατί όταν τον εφαρµόζουµε
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στα άκρα του, από τη µια πλευρά τον έχουµε παραβιάσει και τον
έχουµε κάνει «κουρέλι» στο παρελθόν και µετά ερχόµαστε και
µένουµε στο γράµµα πολλές φορές, χωρίς να δούµε τη συγκυρία.
Σας καλώ όλους σε αυτήν τη Βουλή να δούµε κάθε φορά τι
συγκυρία ζούµε και να προσαρµόσουµε τον κανόνα δικαίου του
Κανονισµού στο πώς µπορεί αυτήν τη συγκυρία να την πλαισιώσει. Γιατί ακούστε τι θα συνέβαινε αν θέλαµε να τον εφαρµόσουµε. Γιατί έχετε δίκιο, άσχετη είναι η τροπολογία, τώρα µην
αυταπατώµεθα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί δεν νοµοθετούσαµε καλά
όταν δεν ψηφίζαµε τροπολογίες. Παραβιάζαµε πλαγίως το Σύνταγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παυλόπουλε,
πάντως προσπαθήστε να τελειώσετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Λέω στους συναδέλφους το εξής: Εάν θελήσουµε να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό κατά γράµµα και επειδή δεν προλαβαίνει
ο Υπουργός να το φέρει σε άλλο νοµοσχέδιο, όταν θα έρθει και
να έχει ψηφιστεί -δεν προλαβαίνουµε, είναι βέβαιο- δύο πράγµατα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο: Ή να φέρει νοµοσχέδιο µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος -εσείς οι ίδιοι θα λέγατε: «Πάλι
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για µια διάταξη;» Τότε είναι
ο ευτελισµός του κοινοβουλευτισµού, νοµοσχέδιο ολόκληρο µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ή να φέρουµε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε το 44 παρ.1 του Συντάγµατος επειδή συντρέχουν έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικώς επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης. Πάλι προχθές κυρώναµε, προχθές λέγαµε ότι δεν µπορεί να πηγαίνουµε σε αυτές τις διαδικασίες. Κατ’
ανάγκη εδώ παραβιάζουµε τον Κανονισµό, για να µην τον παραβιάσουµε χειρότερα µε άλλες διαδικασίες που τότε θα αποτελούσαν ευτελισµό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ως
ολιγότερο κακό -το µη χείρον βέλτιστον- το δέχοµαι, αλλά πρέπει
να το βλέπουµε και έτσι.
Και µια τελευταία παρατήρηση, µία φράση µόνο, επειδή ετέθη
το θέµα του άρθρου 98 για τους ειδικούς αγορητές. Θα ήθελα
να δείτε παρακαλώ πολύ ότι το άρθρο 98 παράγραφος 1 είναι
µία διάταξη που δεν έχει τροποποιηθεί ποτέ από το 1974 που είχαµε τον πρώτο Κανονισµό. Στο µεταξύ τροποποιήθηκε πολλές
φορές ο Κανονισµός στην πορεία για εισηγητές κ.λπ., αλλά αυτό
δεν τροποποιήθηκε ποτέ. Είναι ένα υπόλειµµα της εποχής εκείνης που τώρα δεν µπορεί παρά να ερµηνευθεί ως εξής: Όταν µιλάει σήµερα για ειδικούς αγορητές ο Κανονισµός, οµιλεί µόνο
για τις περιπτώσεις που έχουµε οργανωµένη συζήτηση είτε
επειδή την αποφασίζει η Βουλή είτε επειδή τη λέει ο ίδιος ο Κανονισµός ή το Σύνταγµα, όπως είναι ο προϋπολογισµός ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί έχουµε µόνο ειδικό αγορητή, εκεί µπορεί να
οριστεί ειδικός αγορητής. Γιατί θα έλεγα στην κ. Κωνσταντοπούλου, εάν δει το άρθρο 98, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισηγητή. Εποµένως,
δεν τίθεται θέµα ειδικού αγορητή, παρά µόνο στις περιπτώσεις
εκείνες όπου έχουµε οργανωµένη συζήτηση και νοµίζω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων –γνώµη µου είναι- αυτό πρέπει να αποφασίσει. Ότι δηλαδή η έννοια των ειδικών αγορητών και του
δεύτερου ειδικού αγορητή, όταν µία Κοινοβουλευτική Οµάδα
έχει πάνω από το ποσοστό το οποίο ορίζει το άρθρο 98 του Κανονισµού, αφορά τις οργανωµένες συζητήσεις. Όπου δεν υπάρχει οργανωµένη συζήτηση, δεν νοείται ο ειδικός αγορητής. Γιατί
ειδικός αγορητής σηµαίνει αυτός που ορίζει το κόµµα και όχι
αυτός που βάζει την κάρτα του για να µιλήσει ελευθέρως. Νοµίζω ότι αυτή η ερµηνεία θα µπορούσε να λύσει πολλά προβλήµατα. Οποιαδήποτε άλλη θα περιπλέξει τον ορισµό.
Και να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Όλοι όσοι εισηγούνται ένα νοµοσχέδιο, ανεξάρτητα από τη δύναµη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας είναι εισηγητές. Κακώς, κατά την εκτίµησή µου, µετά το
δεύτερο έχουµε αρχίσει να µιλάµε για ειδικούς αγορητές. Εγώ
δεν το βγάζω πουθενά από τον Κανονισµό και αυτό είναι εκείνο
το οποίο έχει δηµιουργήσει το πρόβληµα που βλέπουµε µέχρι
σήµερα.
Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την υπέρβαση του χρόνου.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Σταύρος Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν περίπου ένα µήνα η Κυβέρνηση έφερε διά του Υπουργείου Δικαιοσύνης µία τροπολογία στο
συζητούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η τροπολογία αυτή αφορούσε την παράταση του χρόνου εφαρµογής του
ν. 4055 όσον αφορά τα ειρηνοδικεία. Σε αυτήν την τροπολογία
προεβλέπετο ότι ο απαιτούµενος χρόνος για να τύχει σωστής
εφαρµογής για τα ειρηνοδικεία θα ήταν ο Σεπτέµβριος του 2013,
δηλαδή ένας χρόνος και πλέον. Μετά από δύο µέρες εξαιτίας
της αντίδρασης του ΣΥΡΙΖΑ να µη συζητηθεί µία άσχετη τροπολογία σε ένα παντελώς άσχετο νοµοσχέδιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανέφερε µε σχέδιο νόµου τη συγκεκριµένη διάταξη και
εκεί -ω, του θαύµατος- διαπιστώνουµε µετά από δύο µέρες ότι ο
αναγκαίος χρόνος εφαρµογής δεν είναι ο ένας χρόνος, είναι οι
έξι µήνες. Εύλογο δεν είναι το ερώτηµα, κύριοι συνάδελφοι, τι
µεσολάβησε στις δύο αυτές µέρες, που ενδεχοµένως να ήταν
και αργία και να φωτίστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον
έναν χρόνο να τον περιόρισε στους έξι µήνες;
Εµείς νοµίζουµε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ότι το καθ’ ύλην
αρµόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νοµοθετεί πρόχειρα και αυτό δεν αποδεικνύεται µε τη διαφοροποίηση εντός
δύο ηµερών του αναγκαίου χρόνου εφαρµογής του νόµου για τα
ειρηνοδικεία, αποδεικνύεται πρωτίστως µε διάταξη την οποία
κατά λάθος ψήφισε η Βουλή και την έφερε τη δεύτερη φορά,
κατά τη δεύτερη ανάγνωση στην αρµόδια επιτροπή το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ξεψηφιστεί. Αυτό δεν είναι προχειρότητα, κύριοι Βουλευτές; Έτσι δεν ευτελίζεται ο κοινοβουλευτικός
βίος; Και το χειρότερο αυτής της προχειρότητας είναι πάνω απ’
όλα ότι, ενώ ο κύριος Υφυπουργός στην αρµόδια επιτροπή είχε
δεσµευθεί ότι δεν θα φέρει καµµία τροπολογία, παρά ταύτα ήρθε
η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες των αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών. Εποµένως, εδώ βλέπουµε µία προχειρότητα, ένα άνευ
προηγουµένου αλισβερίσι, που άλλα λέµε και άλλα κάνουµε, νοµοθετούµε «στο πόδι» και µε αυτό τον τρόπο νοµίζουµε ότι κάνουµε και το καθήκον µας. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ της
Δικαιοσύνης, ότι αυτά τα πράγµατα δεν τιµούν το Υπουργείο.
Το δεύτερο που θέλω να πω, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
είναι το εξής: Στην έκθεση η οποία µας έχει διανεµηθεί αναφέρεται ότι η εκούσια δικαιοδοσία, η σύσταση σωµατείων, η δηµοσίευση διαθηκών, η έκδοση κληρονοµητηρίων η οποία
µεταφέρεται στα ειρηνοδικεία επαυξάνει την καθ’ ύλην αρµοδιότητα τους και τις τρέχουσες ανάγκες των ειρηνοδικείων σε υλική
υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό. Πρόκειται η Κυβέρνηση να
διορθώσει αυτά τα δύο κενά και µε ποιον τρόπο; Το ρωτήσαµε
σε δύο συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής και απάντηση δεν
λάβαµε. Τι σηµαίνει ότι «θα βελτιωθεί η κατάσταση στις υποδοµές και στο ανθρώπινο δυναµικό»; Ουδεµία απάντηση πήραµε.
Και δεν πήραµε καµµία απάντηση, διότι δεν θα γίνει καµµία ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και εδώ θέλω να πω το εξής, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι. Οι
εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες τους οποίους η Κυβέρνηση διατυµπανίζει ότι θα διοριστούν στο αµέσως επόµενο τετράµηνο δεν
είναι ειρηνοδίκες, οι οποίοι θα αυξήσουν τον υφιστάµενο αριθµό
ειρηνοδικών, είναι ειρηνοδίκες οι οποίοι έρχονται να καλύψουν
οργανικά κενά, τα οποία αυτήν την ώρα των ειρηνοδικών µόνο
είναι περί τα διακόσια πενήντα, κύριε Υφυπουργέ. Σας ρωτήσαµε
και γι’ αυτό στην επιτροπή και ούτε σε αυτό µας απαντήσατε.
Εποµένως, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι τα οργανικά κενά των ειρηνοδικείων αυτήν τη στιγµή είναι περί τα διακόσια, για να µην
σας πω εγώ διακόσια πενήντα, έρχεστε εσείς και διορίζεται εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες. Εποµένως, όχι µόνο δεν καλύπτετε τα
ήδη υφιστάµενα κενά, αλλά το χειρότερο, την αύξηση της καθ’
ύλην αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων είναι αδιανόητο, αδύνατον
και πέραν της ανθρωπίνου λογικής να την καλύψουν αυτοί οι ειρηνοδίκες τους οποίους άµεσα θα διορίσετε. Εποµένως, κύριε
Υπουργέ, δεν αναβαθµίζετε τα ειρηνοδικεία. Δεν γίνεται αναβάθµιση των ειρηνοδικείων µε αυτόν τον τρόπο. Τα υποβαθµίζετε και
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τα υποβαθµίζετε συστηµατικά, αφού τους αυξάνετε κάθε τρεις
και λίγο την καθ’ ύλην αρµοδιότητα.
Και είναι µόνο αυτά εδώ τα οποία σας ανέφερα και τα οποία
αναφέρει και η εισηγητική έκθεση; Όχι, κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι. Το πρόβληµα µε τα ειρηνοδικεία και τα δικαστήρια είναι ότι
στα ειρηνοδικεία έχει αυξηθεί σε 20.000 ευρώ η καθ’ ύλην αρµοδιότητα -τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί- και έχει
πέσει και στα ειρηνοδικεία η επίλυση των διαφορών µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Εποµένως, είναι αδιανόητο, µε αυτές τις
υποδοµές που υπάρχουν και µε αυτούς τους δικαστές που πρόκειται εσείς να διορίσετε, να λυθεί το πρόβληµα.
Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές, της γρήγορης απονοµής της δικαιοσύνης µπορεί να λυθεί µε έναν
τρόπο, µε τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών και πάνω
απ’ όλα µε το διορισµό δικαστών και υπαλλήλων. Διότι αυτό,
κύριε Πρόεδρε, που συµβαίνει είναι αδιανόητο, να αυξάνεται ο
όγκος της δικαστικής ύλης και από την άλλη µεριά να µένουν
στάσιµα όλα τα άλλα µεγέθη.
Θα σας φέρω το παράδειγµα του νησιού µου. Η Ζάκυνθος,
κύριε Υπουργέ, το 1953 απασχολούσε έναν πρόεδρο πρωτοδικών και τρεις πρωτοδίκες. Το 2013 θα απασχολεί τον ίδιο αριθµό
πρωτοδικών.
Είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι δικαστές να µπορούν να ανταποκριθούν στο φόρτο που έχει δηµιουργήσει ο σύγχρονος βίος; Είναι ποτέ δυνατόν να µπορούν να ανταποκριθούν
στις δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις -που ήταν αδιανόητο να σκεφθεί κανείς το 1953- όσον αφορά εταιρείες, αυτοκίνητα, αύξηση
του τουρισµού, τεράστια εµπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, εµπορικές διαφορές; Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, η δουλειά δεν γίνεται έτσι.
Δεύτερον, το δικαστήριο της Ζακύνθου έχει γίνει «το γεφύρι
της Άρτας». Επί πέντε χρόνια είναι το µισό γιαπί και συσσωρεύονται όλες οι υπηρεσίες στο µισό του κτηρίου. Μα, πώς είναι δυνατόν έτσι, κύριε Υπουργέ, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη;
Σας είπαµε και στην Επιτροπή ότι περιµέναµε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης άλλη προσέγγιση στο πρόβληµα. Περιµέναµε
να φέρει ένα σχέδιο για να καταργήσει τα µονοµελή εφετεία, τα
µονοµελή κακουργιοδικεία, τα χαράτσια που επιβάλλονται σήµερα στο λαό δια µέσω όλης αυτής της εισπρακτικής διαδικασίας.
Με το πρόσχηµα, κύριε Υπουργέ, της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, σήµερα στην ουσία καταργείται η δίκαιη δίκη. Σήµερα
µπαίνουν ταξικοί φραγµοί στην απονοµή της δικαιοσύνης. Οι
φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Φανταστείτε, κύριε Υπουργέ, έναν απολυµένο που είναι και
απλήρωτος. Με τι χρήµατα θα µπορέσει να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, για να βρει το δίκιο του; Από πάνω, του βάζετε και ένα
σωρό χαράτσια και στο δεύτερο βαθµό και στις καταθέσεις των
µηνύσεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απόλυτη εµπιστοσύνη στους ειρηνοδίκες. Κακώς από ορισµένους οµιλητές αναφέρθηκε ότι εµείς δεν εµπιστευόµαστε τους ειρηνοδίκες. Οι
τελευταίες αποφάσεις των ειρηνοδικών στην Αθήνα που αφορούν στην ιστορία των πρόωρων απολύσεων, αποδεικνύουν ότι
είναι και καταρτισµένοι και έχουν τεράστιες νοµικές δυνατότητες, αλλά πρέπει να ενισχύονται µε κάθε τρόπο.
Τέλος, σας λέµε να ακούσετε τη φωνή των φορέων της δικαιοσύνης. Ακούστε τους δικηγορικούς συλλόγους, που µε οµόθυµο
τρόπο είχαν τοποθετηθεί εναντίον του εκτρωµατικού ν. 4055.
Ακούστε τη φωνή των πρωτοδικών και των ειρηνοδικών, εκεί που
χτυπάει η καρδιά της δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ και µην περιορίζεστε µόνο σε όσα σας λένε οι ανώτατοι δικαστές, τους οποίους προσφάτως τιµάτε και µε υπουργικά έδρανα, προφανώς για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κόµµα σας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κοντονή.
Το λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για επτά λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν, ούτε άλλωστε έχω κάποια
ιδιότητα ή ικανότητα η οποία να µου επιτρέπει να κρίνω τους άλλους, αλλά πιστέψτε µε, κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τα όσα συζητάµε σήµερα στην Αίθουσα και κυρίως έχοντας ακούσει τα όσα
συζητήθηκαν επ’ αφορµή αυτού του σχεδίου νόµου στην επιτροπή, µου έρχεται διαρκώς στο µυαλό αυτό που πολλές φορές
λέει ο κόσµος ότι «εδώ καίγονται τα σπίτια µας και υµείς άδοµεν,
τραγουδάµε».
Κύριε Πρόεδρε, η αναβολή επί έξι µήνες της εφαρµογής ενός
άρθρου ενός πολύ µεγάλου σχεδίου νόµου του Μαρτίου του
2012, νόµου του κράτους σήµερα, του ν. 4055/2012, δεν είναι το
πρόβληµα. Το πρόβληµα που η ελληνική πολιτεία έχει να αντιµετωπίσει και οι πολίτες της και η ίδια η πολιτεία υφίστανται, είναι
άλλο.
Μια και η συζήτηση έχει ανοίξει, αφού µπαίνουµε σε αυτόν τον
κόπο, αντί να συζητάµε άλλα -να χάνουµε µέρες στο ελληνικό
Κοινοβούλιο για µία διάταξη- αφού, λοιπόν, έτσι έχει επιλεγεί, ας
προσπαθήσουµε να επαναφέρουµε τη συζήτηση εκεί που πραγµατικά πρέπει να συνεχίσει να είναι, εκεί που ήταν και εκεί που
οπωσδήποτε πρέπει να παλέψουµε για να ξαναγυρίσει.
Κύριε Πρόεδρε, το πρόβληµα της χώρας, το πρόβληµα της δικαιοσύνης φυσικά δεν είναι αυτό που συζητιέται σήµερα εδώ. Το
πρόβληµα της χώρας, το πρόβληµα της δικαιοσύνης είναι αυτό
που σχετίζεται µε τη σηµερινή της κρίση, την κρίση της κοινωνίας, των πολιτών, του κράτους και στο οποίο η δικαιοσύνη συµβάλλει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος
να γνωρίζει τι ακριβώς συµβαίνει στη χώρα και να µην συµφωνεί
πως µία χώρα που αντιµετωπίζει κρίση δηµόσιου χρέους, µε ένα
ισοϋψές πρόβληµα, την κρίση ανταγωνιστικότητας, δεν έχει
µπροστά της να λύσει προβλήµατα σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο
της δικαιοσύνης κατά 50% και στο επίπεδο της διοικήσεως κατά
το άλλο 50%.
Αυτά είναι τα µεγάλα µας προβλήµατα. Αντ’ αυτού οι δηµαγωγίες διαδέχονται η µία την άλλη. Και είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει επενδυτική δραστηριότητα που να θέλει
οποιοσδήποτε να τη σταµατήσει και να µην προσφεύγει στη δικαιοσύνη, ξέροντας ότι η απάντηση στην αιτίασή του θα προκύψει µετά από τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει εχθρός
επενδύσεων, συνήθως άλλο αντιτιθέµενο συµφέρον, που να µην
µπορεί τα πάντα να σταµατήσει, στηριζόµενος στο ότι αυτή η Αίθουσα επί πάρα πολλά χρόνια, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, σε ό,τι
αφορά τη δικαιοσύνη, λειτουργεί όπως λειτουργούµε σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, ίσως όχι όσο εσείς, αλλά και εγώ στα δώδεκα
χρόνια που είµαι σε αυτήν την Αίθουσα έχω ακούσει πολύ σηµαντικούς νοµοµαθείς που έγιναν Υπουργοί Δικαιοσύνης, πολύ
σηµαντικούς δικηγόρους που έγιναν Υπουργοί Δικαιοσύνης ή
Βουλευτές, πολύ σηµαντικούς συνδικαλιστές –για να παραπέµψω και σε εσάς, κύριε συνάδελφε από τη Ζάκυνθο που προλαλήσατε- που ήρθαν και πήραν θέση στο Κοινοβούλιο ή στην
Κυβέρνηση, που πήραν θέση ως εκπρόσωποι φορέων για το όλο
θέµα, µε κέντρο βάρους των συζητήσεων την επί της ουσίας αρνησιδικία –αναφέροµαι στο πραγµατικό γεγονός. Αυτή η πολιτεία
δεν απονέµει δικαιοσύνη, δεν αναφέροµαι στο νοµικό όρο- και
που ο καθείς εξ αυτών όλων να µην ήταν και φορέας της λύσης.
Δώδεκα χρόνια έχουµε ψηφίσει πάνω από πέντε, έξι σχέδια
νόµου. Και το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Οι δίκες να αργούν όλο και
περισσότερο, η δικαιοσύνη να αργεί να αποδοθεί. Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, αν είχα κάτι επί του συγκεκριµένου να σας πω, είναι να
παραπέµψω στο συνάδελφο κ. Καπερνάρο, που σας είχε πει για
τις υποθέσεις που έχουν αριθµό πινακίου Μαρτίου και Απριλίου
του 2013. Θα φάνε κλωτσιά για το µέλλον ή έχετε φροντίσει γι’
αυτές; Ίσως, στην οµιλία σας πρέπει να συµπεριλάβετε µία απάντηση στο επιχείρηµα αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, ο ν. 4055 ψηφίστηκε µε πολύ µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, νοµίζω το Μάρτιο του 2012. Ο νόµος
αυτός προσπάθησε να απαντήσει. Και αν κάποιος µπει στο
πνεύµα και το γράµµα των διατάξεών του, ενδεχοµένως να βρει
και ατέλειες. Προφανώς θα βρει.
Το πρόβληµα, όµως, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι πρέπει να εφαρµοστεί, η πράξη να αποδείξει αν µπορεί να επιτύχει αυτή η φιλό-
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δοξη προσπάθεια να αποσυµπιεστεί η κατάσταση στη δικαιοσύνη, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που εντοπίζονται
σε διάφορα επίπεδά της και πάντως στο επίπεδο που αφορά την
οικονοµική κρίση –γιατί σας ξαναλέω ότι έχουµε κρίση χρέους,
αλλά έχουµε και την ισοϋψή κρίση ανταγωνιστικότητας. Αυτός
είναι φαύλος κύκλος στον οποίο έχει εισέλθει η χώρα και ταλανίζεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Πρέπει λοιπόν να αποδειχθεί αν, σε ό,τι αφορά το 50% του
προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας, που είναι η απονοµή της
δικαιοσύνης σε υποθέσεις σχετικές µε τη λειτουργία της οικονοµίας -εκεί που η δικαιοσύνη συναντά την οικονοµία- είναι ικανός
ο νόµος αυτός να διευκολύνει, εµπεριέχει τις λύσεις ή χρειάζεται
νέες παρεµβάσεις.
Αντί να επικεντρωθούµε εκεί, σε τι επικεντρωνόµαστε; Σε ενδεχόµενες καταστάσεις και σχέσεις που ρυθµίζει µε έναν τρόπο
πιο ισχυρό, µε έναν τρόπο που, ενδεχοµένως, σε κάποιους µπορεί να δηµιουργήσει αιτιάσεις.
Όµως, το πρόβληµα δεν είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι
να αναζητούµε το ενδεχόµενο σφάλµα ενός σχεδίου νόµου. Το
βασικό µας θέµα είναι, σαν µία Βουλή που λειτουργεί στην πιο
κρίσιµη περίοδο µετά τον Εµφύλιο πόλεµο στη χώρα, να µπορούµε να δούµε αν η απόπειρα που έκανε ο νοµοθέτης το Μάρτιο του 2012 έχει δυνατότητες επιτυχίας ή όχι. Τι πρέπει να
αλλάξει σε αυτήν;
Το να µεταφέρουµε στην Αίθουσα, συνδικαλιστικό τω τρόπω,
τα αιτήµατα του κάθε φορέα, δεν είναι η δουλειά µας. Αυτή είναι
δουλειά των συνδικαλιστών. Δεν µας εξέλεξαν προέδρους των
δικηγορικών συλλόγων εδώ οι πολίτες. Μας εξέλεξαν Βουλευτές.
Ούτε εκφραστές των δικαστών ούτε των πελατών των δικηγορικών γραφείων µάς εξέλεξαν.
Άρα, µε γνώµονα το τι συµφέρει την πατρίδα µας, το τι συµφέρει τους πολίτες της σ’ αυτήν την κρίσιµη φάση, ας δούµε την
εφαρµογή του ν. 4055, ας την αξιολογήσουµε στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και εκεί όπου θα δούµε ότι κάτι δεν πάει καλά,
γρήγορα να σπεύσουµε να το αλλάξουµε. Μέχρι εκείνη τη στιγµή
όµως που ο λόγος επί του συγκεκριµένου θα αρθρωθεί και θα
είναι πειστικός, οφείλουµε να εφαρµόσουµε αυτόν το νόµο που
η ελληνική πολιτεία µε τεράστια πλειοψηφία πριν από λίγους
µήνες είχε ψηφίσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, από την Χρυσή Αυγή και συγκεκριµένα από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Χρήστο Παππά πήραµε µια επιστολή, η
οποία λέει το εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, σας ενηµερώνουµε ότι κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012» ορίζουµε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον Νικόλαο Κούζηλο και ειδικό αγορητή τον Γεώργιο Γερµενή».
Το λόγο έχει η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα για επτά λεπτά.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον κ. Λοβέρδο να καταφέρεται εναντίον όλων µας εδώ για την κατάσταση όπου έχει οδηγηθεί η ελληνική δικαιοσύνη, για το ύψος του χρέους, για την κρίση χρέους
που έχει δηµιουργηθεί, για το ότι η χώρα έχει οδηγηθεί σε κρίση
ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Εσείς, το κόµµα
σας, κύριε, έφερε την πατρίδα µας σ’ αυτήν την κατάσταση κι
είναι ντροπή να επικαλείστε ότι ένας παράγων που οδήγησε την
πατρίδα µας σ’ αυτήν την κατάσταση είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει ελλείψεις, έχει προβλήµατα, τα οποία όµως τα δηµιούργησαν τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν µέχρι σήµερα και
κανένας άλλος.
Επανέρχοµαι τώρα στο νόµο αυτόν που καλούµεθα σήµερα να
ψηφίσουµε. Ο ν. 4055 ψηφίστηκε µεν από πολύ µεγάλη πλειοψηφία Βουλευτών, δύο κοµµάτων όµως που ανίερα είχαν συνενωθεί
στην Κυβέρνηση Παπαδήµου και ψήφιζαν οτιδήποτε τους ζητούσε η τρόικα. Ήταν κι εξακολουθεί και σήµερα η κυβερνητική
«τρόικα» να είναι υπηρέτες της τρόικας κι εποµένως θα πρέπει

582

να είναι πιο συνεσταλµένοι όταν αναφέρονται σε τέτοια θέµατα
κι αγορεύουν µε τον τρόπο που αγόρευσε ο κ. Λοβέρδος.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, σ’ αυτό το θέµα. Ο ν. 4055 είναι ένας από
τους πλέον επονείδιστους νόµους που έχω συναντήσει στα
τριάντα οκτώ χρόνια που ασχολούµαι µε τη δικαιοσύνη. Τι να
πρωτοδείς σ’ αυτόν τον νόµο; Τα µονοµελή εφετεία κακουργηµάτων, τα µονοµελή εφετεία γενικά; Αυτά είναι πρωτοφανή σε µία
χώρα που θέλουµε να λέµε ότι έχει ένα δίκαιο σύστηµα και αυτό
να ονοµάζεται µάλιστα και δίκαιη δίκη, να λέγεται δηλαδή ότι
αυτός ο νόµος έγινε για τη δίκαιη δίκη. Όµως ας περιοριστούµε
στο τελευταίο, σ’ αυτήν τη µοναδική διάταξη που έρχεται, για την
παράταση ενάρξεως της λειτουργίας των ειρηνοδικείων.
Διερωτώµαι: Είναι δυνατόν άραγε αυτό το εξάµηνο που δίνεται
να µπορέσει να καλύψει τα τροµακτικά κενά που υπάρχουν στα
ειρηνοδικεία αυτήν τη στιγµή, µε την τεράστια αυτή µεταφορά
ύλης που γίνεται σ’ αυτά, όταν ακόµη δεν έχουν προσληφθεί οι
ειρηνοδίκες που θα καλύψουν ένα µέρος των αναγκών που έχουν
προκύψει από τις συνταξιοδοτήσεις; Δηλαδή υπάρχουν οργανικά
κενά και φορτώνουµε µία µεγάλη ύλη, που είναι εκουσίας βασικά
δικαιοδοσίας, σε δικαστήρια που είναι όµως υπερφορτωµένα απ’
όλες τις άλλες υποθέσεις που είχαν, µετά την αύξηση της καθ‘
ύλην αρµοδιότητας από τα 12.000 στα 20.000 ευρώ και κυρίως
µετά τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Είναι δυνατόν αυτά τα ειρηνοδικεία να µπορέσουν να
καλύψουν αυτήν την ύλη; Κι αυτό θα έκανε την δίκη να γίνει δίκαιη, δηλαδή θα διευκόλυνε την ταχύρρυθµη διεξαγωγή των
δικών; Όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω αυτό.
Αυτό που χρειάζεται για να φτιάξει κάπως, για να βελτιωθεί
κάπως η δικαιοσύνη µέσα στο χάος αυτό που έχουµε δηµιουργήσει στο κράτος µας είναι το να αυξήσουµε τον αριθµό των δικαστών και να ανεβάσουµε τους δικαστές στο ύψος που τους
αξίζει. Και δεν τους ανεβάζουµε ασφαλώς στο ύψος που τους
αξίζει και που προβλέπεται από το Σύνταγµα όταν λέµε ότι θα
τους µειώσουµε κι άλλο, κατά 20% τις αποδοχές τους, γιατί
«έχουν πολύ υψηλές αποδοχές αυτοί οι δικαστές, πάρα πολύ
υψηλές αποδοχές, και πρέπει να κατέβουν κι άλλο οι αποδοχές
τους!» παρ’ όλο που οι αποδοχές τους έχουν µειωθεί µέχρι σήµερα κατά 40%.
Πρέπει, λοιπόν, να τους ανεβάσουµε εκεί που τους πρέπει, δηλαδή να γίνουν ισότιµοι και ισόβαθµοι µε τους Βουλευτές και µε
τους Υπουργούς. Αυτό προβλέπει το Σύνταγµα και αυτό επιτάσσει και η κοινή λογική. Κι αυτό δεν γίνεται µε το να τους υποβιβάζουµε συνέχεια µισθολογικά και µε το να µην τους δίνεται
καµµία υλικοτεχνική υποδοµή και καµµία βοήθεια στο έργο τους.
Επί παραδείγµατι, ο σύλλογος εισαγγελέων είχε ζητήσει να δίνεται τουλάχιστον στις δύο µεγάλες εισαγγελίες της χώρας στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη µία πλειάδα συµβούλων διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως για παράδειγµα οικονοµολόγων ειδικών περί
τα χρηµατοοικονοµικά κι ένα σωρό άλλων συµβούλων, όπως έχει
ο κάθε Υπουργός κι ο κάθε Βουλευτής. Και δεν τους δίνεται αυτή
η δυνατότητα.
Διερωτώµαι, λοιπόν, εγώ το εξής: Ψηφίζοντας σήµερα αυτήν
τη διάταξη που µας έρχεται, µε την οποία ζητάµε να τους δοθεί
µία παράταση χρόνου έξι µηνών για να ξεκινήσουν αυτές οι αρµοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί περαιτέρω στα ειρηνοδικεία, βοηθάµε τη δικαιοσύνη; Αναµφισβήτητα δεν τη βοηθάµε.
Γι’ αυτό κι εγώ θα καταψηφίσω αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Μανιάτης και Θεόδωρος Παραστατίδης ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης για επτά λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµφωνήσω απόλυτα µε την αγόρευση του κ. Ανδρέα Λοβέρδου υπό την εξής έννοια. Νοµίζω ότι αυτές τις κρίσιµες ώρες που ζούµε καλό θα είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η κοινωνία µας να αναλογιστεί τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια. Καθόλου δεν θεωρώ ότι δεν έχει δίκιο η κυρία συνάδελφος
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ Προφανώς το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για πάρα πολλά, όπως κι η Νέα Δηµοκρατία, ενδεχοµένως, για λιγότερα ασφαλώς. Όµως αν πούµε
ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι άσπιλοι και αµόλυντοι, θα έχουµε κάνει
τεράστιο λάθος, κυρία συνάδελφε. Και βεβαίως εσείς έρχεστε
εδώ µετά από πολλά χρόνια δικαστικής καριέρας κι έχετε δικαίωµα να προασπίσετε το χώρο στον οποίο ανήκατε µέχρι πρόσφατα αλλά δεν είναι η δικαιοσύνη εκτός κριτικής. Κάνετε λάθος
σ’ αυτό. Είναι κι η δικαιοσύνη εντός κριτικής και σε πολλά επίπεδα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευτυχώς που δεν είστε
λάθος τότε εσείς!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ µη διακόπτετε τον οµιλητή. Αν θέλετε και
υπάρξει προσωπικό θέµα, θα µπορέσετε να ζητήσετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο προσωπικό θέµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ανέφερα κανένα προσωπικό θέµα. Διαφορά απόψεων έχουµε, µε τη δικαιοσύνη.
Εκτός αν είναι η δικαιοσύνη η κυρία συνάδελφος µόνη της, οπότε
εντάξει.
Επί της ουσίας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χάνουµε
τόσο πολύ χρόνο σήµερα και ζήσαµε την προηγούµενη στιγµή
ενός –θα µου επιτρέψετε την έκφραση- κοινοβουλευτικού ακτιβισµού.
Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να µην περάσει η τροπολογία για τις ΠΑΕ. Μάλιστα. Μια τροπολογία, η οποία έχει περάσει
στην κοινή γνώµη ως µια χαριστική ρύθµιση των χρεών των ΠΑΕ
και έτσι γίνεται η συζήτηση στον Τύπο, στα κανάλια, τα social
media και δεν έχει κάνει τον κόπο ένας να τη διαβάσει. Γιατί η
τροπολογία σε κανένα σηµείο δεν έχει καµµία διαγραφή χρέους
παρά µόνο αναβολή κατά ένα µήνα της προθεσµίας προσκοµίσεως φορολογικής ενηµερότητας. Δεν έχει καµµία ρύθµιση µέσα
πράγµα, το οποίο µάλιστα θα τολµούσε να πει κάποιος ότι αν δεν
το έκανε η πολιτεία και άφηνε τις ΠΑΕ αυτές να πτωχεύσουν, να
πάνε στη Δ’ Εθνική και αν θα επιστρέψουν µετά από τρία χρόνια
µε ένα νέο ΑΦΜ, θα έχανε το ελληνικό δηµόσιο δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ. Τότε πράγµατι, θα έπρεπε να έρθετε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο και να πείτε ότι «πάτε διά της πλαγίας οδού να χαρίσετε στους φίλους σας στις ΠΑΕ δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Εδώ το κράτος κάνει το εντελώς ανάποδο. Τους δεσµεύει να
µπουν στο πρωτάθληµα, άρα να έχουν συµφέρον να πληρώσουν
και τους λέει: «Θα µπείτε. Και πλέον αν µπείτε, θα χάσετε όλα τα
λεφτά που είναι να πάρετε αν δεν πληρώσετε το κράτος».
Τι ήθελε να µας πει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τι ήθελε να µας πει µε όλο εκείνο
το σόου που έγινε προηγουµένως; Να χάσει το κράτος λεφτά;
Γι’ αυτό ήρθατε εδώ; Γι’ αυτό σας έφεραν οι πολίτες: για να µάχεστε να µην πληρώνεται το κράτος τους φόρους του;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάντα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και
για όλα.
Και ως προς το νοµοσχέδιο τώρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τη φοροδιαφυγή ο ΣΥΡΙΖΑ
την …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θα αρχίσουµε διάλογο εδώ πέρα και αντεγκλήσεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι το νοµοσχέδιο σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, δεν θα απευθύνεστε στην Αντιπολίτευση, αλλά στον
Υπουργό, στο Προεδρείο, οπουδήποτε αλλού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνοµαι σε εσάς και λέω ότι πάντα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
δεν µας προσβάλλει. Περί όνου σκιά χάνουµε τόση ώρα. Δηλαδή,
χάνουµε τόση ώρα για να διαφωνούµε στο αυτονόητο. Τι λέει το
νοµοσχέδιο; Ότι δεν είναι έτοιµα τα ειρηνοδικεία, όπως είχαµε
πιθανολογήσει στο νόµο ότι θα είναι.
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Υπάρχει κάποιος στην Αίθουσα που είπε -και δεν άκουσα- ότι
όχι είναι έτοιµα; Όχι, όλοι συµφωνούµε ότι δεν είναι έτοιµα.
Αφού όλοι συµφωνούµε απ’ όλες τις πτέρυγες ότι δεν είναι
έτοιµα, δεν είναι εύλογο να πούµε ότι θα δώσουµε µια εξάµηνη
παράταση για να προετοιµαστούν; Αυτό θα λυνόταν σε ένα επίπεδο πενταµελούς µαθητικού συµβουλίου σε πέντε λεπτά. Στη
Βουλή των Ελλήνων πρέπει να υποστούµε έναν κοινοβουλευτικό
ακτιβισµό που δήθεν αντιπολίτευση είναι να κάνουµε, τι; Να διαφωνούµε στα αυτονόητα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Η Αντιπολίτευση κατά τον κ.
Γεωργιάδη κυβερνάει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ε, δεν είναι αυτό αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να βρούµε τον τρόπο να λειτουργήσει η Κυβέρνηση καλύτερα. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό
να συµβεί, Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που προσπαθήσατε να
κάνετε σήµερα.
Κοντολογίς, κύριε Υπουργέ, σε ένα απολύτως αυτονόητο νοµοσχέδιο δεν µπορούµε παρά να δώσουµε θετική ψήφο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Τσαβδαρίδης Λάζαρος, για επτά λεπτά.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καθώς φαίνεται «η δικαιοσύνη είναι τετράγωνη, σε
όλα τα µέρη ίση και όµοια», έλεγε ο περίφηµος φιλόσοφος Πυθαγόρας.
Σήµερα σε αυτόν εδώ το χώρο ανακαλύπτουµε δυστυχώς, ότι
για τους συναδέλφους µας του ΣΥΡΙΖΑ η δικαιοσύνη µπορεί να
είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης ανούσιας και άσκοπης µε
στόχο µάλλον να τετραγωνίσουν τον κύκλο της καθολικής αντιπολιτευτικής τους στάσης απέναντι σε οτιδήποτε γόνιµο, ορθό
και λογικό προτείνεται από την νέα διακυβέρνηση.
Αυτή η στρατηγική βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να δηµιουργεί πρόσκαιρες εντυπώσεις και να καλλιεργεί ένα
αίσθηµα στιβαρής δήθεν αντιπολίτευσης, πολύ γρήγορα όµως,
θα αποδειχθεί πόσο στείρα και απόλυτα ασύµβατη είναι µε την
κοινή λογική, µε την ουσιαστική παραγωγή προτάσεων και
έργου, καθώς και µε την υπηρέτηση του κοινωνικού αγαθού, το
οποίο και υποτίθεται ότι προασπίζεται.
Το παρόν σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε έρχεται να
προτείνει το αυτονόητο: Τη χρονική µετάθεση για τη 1η Μαρτίου
του 2013, αντί της 16ης Σεπτεµβρίου του 2012 της έναρξης
ισχύος των διατάξεων του ν. 4055/12 που αφορούν τη µεταφορά
δικαστικής ύλης από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία
της χώρας.
Αυτή η ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να δοθεί ο
αναγκαίος χρόνος στα ειρηνοδικεία να ανταποκριθούν ικανοποιητικά, προετοιµαζόµενα καταλλήλως από άποψη υλικοτεχνικής
υποδοµής όσο και από άποψη επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού τους, δικαστών και υπαλλήλων, στις αυξηµένες ανάγκες
που θα προκύψουν από την εν λόγω µεταφορά, που πρόκειται
να συντελεστεί.
Είναι γεγονός ότι ο ισχύον νόµος αν και προχώρησε στη µεταφορά προς τα ειρηνοδικεία σηµαντικού µεγέθους δικαστικής
ύλης, δεν εστάθη δυνατόν να προνοήσει τη σηµαντική έλλειψη
κατάλληλης προετοιµασίας των ειρηνοδικείων να ανταποκριθούν
στις διογκούµενες υποχρεώσεις τους.
Ως συνέπεια τούτου, η εφαρµογή του νόµου ως είχε θα δηµιουργούσε πολύ σοβαρά θέµατα στην καθηµερινή λειτουργικότητα τους. Με τη µεταφορά του χρονικού ορίζοντα όµως, για τη
1η Μαρτίου του 2013 το πρόβληµα αυτό µειώνεται δραστικά,
καθώς µέχρι τότε, πέραν της ουσιαστικής βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδοµών των ειρηνοδικείων, θα έχουν ενταχθεί πλήρως στις υπηρεσίες αυτών και εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες που
προσλήφθηκαν και ήδη άρχισε η τετράµηνη άσκηση τους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξάµηνη.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Είναι φανερό ότι η αποφυγή των
διαφαινόµενων δυσλειτουργιών στα ειρηνοδικεία αλλά και η µεταφορά ύλης από τα υπερφορτωµένα πρωτοδικεία, θα επηρεάσει ευεργετικά τη διαδικασία πρωτοβάθµιας απονοµής της
δικαιοσύνης ευνοώντας σε σηµαντικό βαθµό τα εύλογα συµφέ-
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ροντα των διαδίκων, των δικαστών, των δικηγόρων, αλλά και των
δικαστικών υπαλλήλων.
Λυπούµαι ειλικρινά που ένα τέτοιο σχέδιο νόµου, το οποίο είναι
όχι µόνο καλών προθέσεων, αλλά και απολύτου πρακτικής αναγκαιότητας, χαρακτηρίστηκε από τους συναδέλφους τους ΣΥΡΙΖΑ ως εκτρωµατικό.
Προφανώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αδυνατώντας να κατανοήσει τη σηµαντικότητα του θεσµικού της ρόλου δεν προβαίνει απλά σε λεκτικές ακρότητες, αλλά πολύ περισσότερο
προχωρά µε µεγάλη ευκολία και σε παρερµηνεία και αλλοίωση
της ουσίας των ρυθµίσεων. Υποστηρίζει ότι η µεταφορά του χρονικού ορίζοντα των ρυθµίσεων έγινε µε προχειρότητα.
Είµαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απαραίτητη χρονική
µετάθεση θα εγκαλούσε την Κυβέρνηση ότι εθελοτυφλεί και ότι
αδυνατεί να ανταποκριθεί νοµοθετικά στις διογκούµενες δυσχέρειες στην απονοµή της δικαιοσύνης.
Υποστηρίζει ότι τα ειρηνοδικεία έχουν ήδη µεγάλο φόρτο δικαστικής ύλης και ότι η µεταφορά επιπλέον ύλης θα δυσχεράνει
έτι περαιτέρω την κατάσταση. Δεν αναφέρει όµως, ότι για το
λόγο αυτό έχουν προσληφθεί εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες, ούτε
αναφέρει ότι ο ίδιος µεγάλος φόρτος ύλης υπάρχει ήδη και στα
πρωτοδικεία, τα οποία µε το παρόν σχέδιο νόµου ελαφρύνονται
εντυπωσιακά.
Υποστηρίζει επιπλέον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι η επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης, την οποία προσπαθεί
να επιτύχει το παρόν νοµοσχέδιο, θα αποβεί σε βάρος της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων. Ξεχνά όµως, να αναφέρει
ότι η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων δεν τέθηκε ποτέ υπό
αµφισβήτηση κατά το παρελθόν, αφού οι δικαστικοί µας λειτουργοί υπήρξαν πάντοτε, παρά τις δυσκολίες και τα εµπόδια, άριστα
καταρτισµένοι, απόλυτα ευσυνείδητοι και άµεµπτοι, στο µέγιστο
ποσοστό τους. Το έντονο πρόβληµα υπήρχε στην ταχύτητα της
απονοµής της δικαιοσύνης και µόνο σε αυτό.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
δεν θα έπρεπε να ξεχνάτε ότι η επιτάχυνση στην απονοµή της
δικαιοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ποιότητας αυτής,
καθώς και ότι η ποιότητα ενός πολιτικού συστήµατος διαφαίνεται, αλλά και αναγνωρίζεται και από την ταχύτητα µε την οποία
λαµβάνει και υλοποιεί αποφάσεις.
Είναι, λοιπόν, κρίµα για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να είναι
ακριβή στα πίτουρα και φθηνή στο αλεύρι. Αντί να αντιµετωπίζει
µε απαξίωση τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να σκεφθεί το απλούστατο, το οποίο και αυτό ξέχασε να αναφέρει στην τοποθέτηση
της: ότι η µεταφορά δικαστικής ύλης από τα πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία εκτός των άλλων, σηµαίνει πρακτικά για τους διαδίκους λιγότερα έξοδα λόγω µικρότερων παραβόλων και αµοιβών
δικηγόρων.
Και αυτό σε µία περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε συνάδελφε..
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ εάν θέλετε να µην
πετάγεστε και να µη µε διακόπτετε. Καταλάβατε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήρεµα, κυρία
συνάδελφε.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Αυτό καταδεικνύει την ποιότητα
του πολιτικού σας πολιτισµού. Να είστε καλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούµε για την αξιολόγηση!
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Και αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, σε µία περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης -αυτό
που µόλις προανέφερα- είναι µία αξιοσηµείωτη ανάσα που δυστυχώς όµως δεν συµπεριλαµβάνεται στην επιχειρηµατολογία
των κατά τα άλλα υπερασπιστών των αδυνάτων και των µη εχόντων.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ιρλανδός
συγγραφέας και ποιητής Ρίτσαρντ Σέρινταν έλεγε: «Γίνε δίκαιος
πριν γίνεις γενναιόδωρος». Αυτά τα λόγια θα επιθυµούσα ειλικρινά να δω να ασπάζονται οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να αναγνωρίσουν το δίκαιο των ρυθµίσεων που
προτείνονται στο σχέδιο νόµου, που σήµερα καλούµαστε να ψηφίσουµε, πριν αποφασίσουν να γίνουν γενναιόδωροι σε αντιπο-
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λιτευτική διάθεση και επιχειρηµατολογία άνευ ουσίας που µόνο
κακές υπηρεσίες προσφέρει στον τόπο µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε για την ακριβή τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινώς δεν είχα πρόθεση να συµµετάσχω στη συζήτηση
αυτή. Προεκλήθην όµως συνεπεία της τοποθετήσεως της πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, έχοντας υπηρετήσει ως δικηγόρος είκοσι
επτά χρόνια το λειτούργηµα αυτό και έχοντας ζήσει, καλή ώρα,
τα της δικαιοσύνης όχι όµως υπό την εκδοχήν του υποκριτικού
λόγου αλλά της πραγµατικότητος, της ζώσης πραγµατικότητος
δεν µπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι θα αναλώναµε όλες αυτές
τις ανθρωποώρες, όλη αυτήν την ενέργεια, όλη αυτήν την προσπάθεια, όλο αυτόν τον κόπο για ένα πράγµα οµολογουµένως
αυτονόητο που όχι όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «πενταµελές µαθητικό θα το είχε λύσει» αλλά αν µπορούσε αυτήν τη στιγµή ο
κόσµος να µας παρακολουθεί ή κυρίως οι συνάδελφοι και οι ειρηνοδίκες, που ουσιαστικά γι’ αυτούς γίνεται ο λόγος, φοβούµαι
ότι θα συγκατάνευαν σιωπούντες µε αποδοκιµασία.
Μία διάταξη µόνη, ένα άρθρο µόνον το οποίο έχει το µανδύα
του σχεδίου νόµου προκάλεσε συνεδριάσεις επιτροπών, εισηγητικές εκθέσεις, ελεγκτικών και δεν συµµαζεύεται. Και αυτό γιατί;
Γιατί δεν υπήρχε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο να έλθει αυτή η διάταξη σαν µία απλή τροπολογία.
Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, το θέµα της µεταφοράς
ύλης προς τα ειρηνοδικεία, µεταξύ µας οι δικηγόροι το κουβεντιάζουµε εδώ και οχτακόσια χρόνια. Το ότι αυτό θα έπρεπε να
υποστηριχθεί αναλόγως, ήταν αυτονόητο. Η ανάγκη της τοποθετήσεως των εκατόν εξήντα ειρηνοδικών, που µε χαρά άκουσαν
ότι προσλαµβάνονται και τοποθετούνται, είναι η αναγκαία και
ικανή συνθήκη για να ανταποκριθούν σε αυτό το ρόλο.
Δεν θα µπω στην ουσία άλλων πραγµάτων, το ότι έχουµε κάνει
τη δικαιοσύνη εισπρακτικό µηχανισµό, κυρία Γιαταγάνα…
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: … (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω αποφασίσει ακόµη γι’ αυτό, κυρία Γιαταγάνα. Όταν θα αρχίσω να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι διάλογοι,
κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ.
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν νοµίζω
να είχαµε διαφωνία και σε αυτό. Στο ότι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι διάλογος
είπα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ..ασφαλιστικών εισφορών ή επιταγών και πάει λέγοντας.
Αντί, λοιπόν, να συζητούµε για άλλα πράγµατα, πώς θα ελαφρύνουµε ύλη, πώς θα ελαφρύνουµε διαδικασίες, εµείς σήµερα
κυριολεκτικώς διυλίζουµε τον κώνωπα. Λυπούµαι που το λέω.
Είναι τραγικό αυτό.
Δεν ήµουν άµαθος. Έχω διατελέσει δώδεκα χρόνια σε νοµαρχιακά συµβούλια, άλλα δύο στο περιφερειακό. Αλλά, περίµενα
ότι η συνθήκη η αναγκαία και ικανή επιβάλλει µια κατεύθυνση
εξορθολογισµού των πραγµάτων, όχι ανορθολογισµού.
Και κάτι ακόµα απλό. Πάντα έλεγα -ειδικά τότε που δεν είχαµε
τις βάσεις των νοµικών δεδοµένων που να έχουµε τη δυνατότητα
αµέσως να ενηµερωνόµαστε για τις τροπολογίες που γίνονταν
ότι ψάχναµε διατάξεις δικονοµικές στα νοµοσχέδια περί πετρελαιοειδών. Είχε συµβεί και αυτό. Είµαι σαφώς, ξεκάθαρα κατά
της µεθοδολογίας των τροποποιήσεων και των τροπολογιών µε
µορφές και µε µεθόδους που τις έχουµε ακούσει, τις έχουµε δει,
τις έχουµε γευτεί ειδικά –λέει- σε κάτι µεταµεσονύκτιες ώρες.
Δηλαδή, ποιες; Αυτές που κάτι υπέκρυπταν και κάτι υποκρύπτουν.
Αλλά το ξέρουµε πολύ καλά όσοι ξέρουµε τα νοµικά, όσο τα
ξέρουµε ο καθένας. Αλλά τι λένε τα βασικά; Λένε ότι υπάρχουν
γενικές αρχές. Υπάρχει κατάσταση ανάγκης, κατάσταση αµύνης,
το σηµαντικό και το σπουδαίο ή και το απρόβλεπτο. Υπό τέτοια
λογική είναι αυτονόητη η προσέγγιση ότι όταν θέλουµε να διευ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κολύνουµε µία κατάσταση, ναι, θα τηρήσουµε ενδεχοµένως διαφορετικά τη διαδικασία αλλά υπό ποία εκδοχή; Την εκδοχή ότι ο
τύπος να υπηρετεί την ουσία.
Και η τροπολογία αυτή, για την οποία τόσος λόγος έγινε, η
οποία δεν υποκρύπτει απολύτως τίποτα –αναφέρθηκαν σε αυτά
άλλοι συνάδελφοι, δεν θα τα επαναλάβω- είναι τακτοποιητικού
χαρακτήρος που αντανακλά ουσία για ένα κοµµάτι της ελληνικής
κοινωνίας το οποίο είναι ευάριθµο, δηµιούργησε εδώ µέσα αυτόν
τον κολασµό.
Ειλικρινώς προστρέχω και στα όσα είπε ο κ. Παυλόπουλος. Να
εξορθολογήσουµε τα πράγµατα διότι έχουµε άλλα, πολύ πιο
σπουδαία, πολύ πιο σηµαντικά να αντιµετωπίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, τον κύριο συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την παρούσα
χρονική στιγµή η χώρα διέρχεται µία από τις κρισιµότερες περιόδους στην ιστορία της. Η παρατεταµένη ύφεση αλλά και η
συρρίκνωση της οικονοµίας επιτάσσουν το συγχρονισµό των
προσπαθειών µας, προσπαθειών, όµως, που πρέπει να γίνουν
από όλους τους εταίρους της παρούσας τρικοµµατικής Κυβέρνησης κατ’ αρχάς, αλλά και όλων των πολιτικών δυνάµεων αν
είναι δυνατόν σε αυτήν την Αίθουσα.
Είναι ανάγκη να εξέλθει η χώρα το γρηγορότερο δυνατό από
την κρίση και να πετύχει τους εθνικούς στόχους του φθινοπώρου. Στόχος πρώτος: Η εφαρµογή ενός δίκαιου προγράµµατος
περικοπών ύψους 11,5 δισεκατοµµυρίων. Στόχος δεύτερος: Η είσπραξη 31 δισεκατοµµυρίων από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Στόχος τρίτος: Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης των
τραπεζών. Στόχος τέταρτος: Η παράταση του χρόνου αποπληρωµής των δανειακών µας υποχρεώσεων. Τέλος, στόχος πέµπτος η προετοιµασία ενός δίκαιου, σταθερού, βελτιωµένου και
εφαρµόσιµου χωρίς διακρίσεις φορολογικού συστήµατος.
Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Σαµαράς,
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσµα. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι µία πρώτη απόδειξη της προσπάθειας αυτής, καθώς δείχνει εµπράκτως ότι λειτουργεί µε
γνώµονα τον εξορθολογισµό και την εύρυθµη λειτουργία του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ν.4055/2012 προβλέπει τη µεταφορά από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία όλης της
χώρας σηµαντικού µεγέθους της δικαστικής ύλης, γεγονός που
αποδεικνύει τις αυξηµένες ανάγκες των ειρηνοδικείων σε υλική
υποδοµή και φυσικά ανθρώπινο δυναµικό.
Επί της ουσίας ο ν.4055/2012 αποσυµφορίζει σηµαντικά το µονοµελές πρωτοδικείο χωρίς να επιβαρύνει υπέρµετρα το ειρηνοδικείο, επιταχύνει τις διαδικασίες της δίκαιης δίκης, εξυπηρετεί
και βελτιώνει τη ζωή των πολιτών κατ’ επέκταση.
Με τις τροποποιούµενες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου
παρέχεται ο κατάλληλος χρόνος προκειµένου να επιτευχθούν
επαρκώς και όχι µε προχειρότητα οι παραπάνω αλλαγές. Επιπλέον, µε το ν. 4055/2012 διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση των
συµπολιτών µας στη δικαιοσύνη.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να κάνω µια σηµείωση. Η κοινωνία, οι πολίτες στις µέρες µας θέλουν, απαιτούν, ζητούν δικαιοσύνη σε όλους τους τοµείς, δικαιοσύνη στη φορολογία,
δικαιοσύνη στα µέτρα που έρχονται, δικαιοσύνη στην εθνική προσπάθεια που ξεκινάει, αλλά πιο πολύ ζητούν δικαιοσύνη στο
χώρο της δικαιοσύνης και δεν µπορούν να ανεχθούν άλλο την
ατιµωρησία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο τίθεται στην ουσία ένα πρακτικό ζήτηµα βελτίωσης της λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος είναι η απονοµή της δικαιοσύνης και όχι η τυπολατρία. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι οµόφωνο αίτηµα των δικηγορικών συλλόγων της
χώρας και όλης της νοµικής κοινότητας και πραγµατικά δυσκολεύοµαι να καταλάβω τις ενστάσεις της Αντιπολιτεύσεως.
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Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν προβούµε σε µετάθεση χρόνου, θα δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα στην
καθηµερινή λειτουργία των ειρηνοδικείων. Καλό είναι να θυµηθούµε, όσοι δεν γνωρίζουν, όσοι δεν το έζησαν σε αυτήν την Αίθουσα, κατά το παρελθόν πόσες χιλιάδες υποθέσεις
εκκρεµούσαν, όταν πραγµατοποιήθηκε η µετάθεση πολλών αρµοδιοτήτων από το Συµβούλιο της Επικρατείας στα εφετεία, τα
οποία τότε δεν ήταν επαρκώς προετοιµασµένα. Γι’ αυτό, λοιπόν
και η χρονική µετάθεση ενός εξαµήνου είναι αναγκαία και κατά
την άποψή µου, επιβεβληµένη.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ και στις συγχωνεύσεις των ειρηνοδικείων στις οποίες τις τελευταίες µέρες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά. Είµαι απολύτως βέβαιος ότι η συγχώνευσή τους θα πρέπει
πραγµατικά να πραγµατοποιηθεί µε γνώµονα τον εξορθολογισµό
τους κράτους, την αποδοτικότητά τους και την προσφορά τους
στο κοινωνικό σύνολο, λαµβάνοντας όµως υπ’ όψιν και τα αιτήµατα, ενστάσεις, ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Δεν
µπορούµε και δεν πρέπει φυσικά να αγνοήσουµε τις τοπικές κοινωνίες.
Κύριε Υπουργέ, µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση, θα ήθελα
να κάνω µια αναφορά σε ένα ζήτηµα του Ηρακλείου, πιο συγκεκριµένα του Δήµου Βιάννου. Αυτό αφορά την κατάργηση του ειρηνοδικείου σε µία περιοχή που προσφάτως επλήγη από
πυρκαγιές. Η κατάργηση του ειρηνοδικείου, δηλαδή, µιας νευραλγικής υπηρεσίας για την περιοχή είναι βέβαιο πως θα συµβάλει επιπλέον στην ταλαιπωρία των ήδη ταλαιπωρηµένων
πολιτών του δήµου αυτού, οι οποίοι θα αναγκάζονται να µεταβούν αρκετά χιλιόµετρα πιο µακριά, στο ειρηνοδικείο του Καστελίου για να διευθετήσουν τις δικαστικές τους υποθέσεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, παρακαλώ πάρα πολύ -και είµαι βέβαιος
πως θα το κάνετε- να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις αντικειµενικές συνθήκες ανά περιοχή προτού
προβείτε σε οποιαδήποτε συγχώνευση.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µία µικρή αναφορά στην τροπολογία
του νοµοσχεδίου η οποία παρέχει στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες τη διευκόλυνση του ενός µήνα για την υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Είναι µία εξέλιξη η οποία
έδωσε µεν µία ανάσα στις ήδη ταλαιπωρηµένες αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, ωστόσο διευκολύνει τη διαδικασία να εισπραχθούν οφειλές προς το δηµόσιο και βεβαίως, διευκολύνει το
ξεκίνηµα επιτέλους της λειτουργίας του πρωταθλήµατος.
Πέρα, όµως, από το σκέλος της ρύθµισης αυτής η οποία γίνεται µε τη τροπολογία, είναι απαραίτητη και η ρύθµιση των δόσεων για τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές των
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών, που είναι βεβαίως αρµοδιότητα
του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι µία ρύθµιση που η Κυβέρνηση οφείλει να εισάγει και φυσικά, η Κυβέρνηση στη σηµερινή
δύσκολη οικονοµική δυσκολία οφείλει να συµβάλει µε αυτόν τον
τρόπο στη συνέχιση της λειτουργίας των αθλητικών ανωνύµων
εταιρειών. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αρκετές οµάδες της Super
Leaque -και όχι µόνο- ή του τόπου µας, του Εργοτέλη για παράδειγµα, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρικών σωµατείων περιµένουν πώς και πώς πλέον µια ρύθµιση και των οφειλών, του
αριθµού των δόσεων.
Παρακαλώ πολύ από το σηµερινό Βήµα της Βουλής τον αρµόδιο Υπουργό να εξετάσει διεξοδικά και αυτή τη διάσταση του
χρόνου και του αριθµού των δόσεων για την αποπληρωµή των
οφειλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφώς και υπερψηφίζω το
παρόν σχέδιο νόµου και την τροπολογία. Ασφαλώς δίνω θετική
ψήφο, δεδοµένου ότι χρειάζεται χρόνος προσαρµογής. Σκοπός
είναι να συνδράµουµε όλοι µαζί για να έχουµε θετικές εξελίξεις,
αλλά και ουσιαστικές αλλαγές και εµείς στηρίζουµε την προσπάθεια ενός νέου ενδυναµωµένου ειρηνοδικείου, που θα εξυπηρετεί πραγµατικά τους πολίτες, αλλά και θα µπορεί να ανταποκριθεί
στα αυξηµένα καθήκοντά του, όταν και εφόσον θα είναι κατάλληλα προετοιµασµένο για το σκοπό αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αυγενάκη.
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Κύριε Υπουργέ, θα µιλήσετε τώρα; Τελείωσαν οι οµιλητές και
θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μάλιστα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δικαιούστε να
µιλήσετε δεκαοκτώ λεπτά κατά τον Κανονισµό. Θα χρειαστείτε
όλο τον χρόνο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα φροντίσω
να είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει. Εγώ θα
σας δώσω δεκαπέντε λεπτά και βλέπουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να απαντήσω στην κριτική που µου έγινε
όσον αφορά την τροπολογία και τη δέσµευσή µου στην επιτροπή
ότι δεν θα δεχθώ οποιαδήποτε τροπολογία. Έγινε η ερώτηση
από τον κ. Παυλόπουλο.
Όντως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έφερε καµµία τροπολογία και συµφωνώ στη λογική που λέει ότι δεν µπορούν άσχετες
τροπολογίες να έρχονται στα νοµοσχέδια. Συµφωνώ, επίσης, στη
λογική του «το µη χείρον βέλτιστον». Το λέω, γιατί, όπως αποδείχθηκε σήµερα, υπήρξε ένα πρόβληµα υπερεπείγον και έπρεπε
να δοθεί λύση από το Σώµα. Νοµίζω ότι σε αυτό στην ουσία δεν
διαφωνεί καµµία από τις παρατάξεις. Τι θα κάνουµε, λοιπόν, σε
αυτήν την περίπτωση;
Επίσης, συνεπεία ότι η τροπολογία έγινε δεκτή µε την έγκριση
της Βουλής, θεωρώ ότι το σχέδιο νόµου πρέπει να αλλάξει, ώστε
να είναι και τυπικά εντάξει. Κατ’ αρχάς στον τίτλο: «Μετάθεση
χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012» θα πρέπει
να προστεθεί το «και άλλες διατάξεις», ως άρθρο 1 να περιλαµβάνει την παλιά ρύθµιση 1 και 2 και να γίνει Α’ και Β’, το άρθρο 2
να περιλαµβάνει την τροπολογία και το άρθρο 3 ότι η ισχύς του
παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε τη δυνατότητα στην επιτροπή να συζητήσουµε τα όσα αφορούν το συζητούµενο σχέδιο
νόµου, όπου και επισηµάναµε τόσο την αναγκαιότητα όσο και τη
σπουδαιότητα της διάταξης την οποία φέραµε προς ψήφιση.
Προς ενηµέρωση του ελληνικού Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, θα ήθελα συνοπτικά να επαναλάβω για ποιο λόγο µεταθέτουµε χρονικά τη µεταφορά της αρµοδιότητας και κατ’
επέκταση, της δικαστικής ύλης από τα µονοµελή πρωτοδικεία
στα ειρηνοδικεία, µε χρόνο έναρξης την 1η Μαρτίου του 2013,
µεταφορά που θα επαναλάβω και εγώ ότι ζητά ολόκληρη η νοµική κοινότητα.
Με σειρά διατάξεων του ν. 4055/2012 µεταφέρεται από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία της χώρας σηµαντικό µέγεθος δικαστικής ύλης η οποία προβλέπεται στα άρθρα 1, 4, 5,
17 και 20 του ν. 4055/2012, εκούσια δικαιοδοσία, σύσταση σωµατείων, δηµοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονοµητηρίων. Είναι
ένα γεγονός που επαυξάνει τις τρέχουσες ανάγκες των ειρηνοδικείων σε υλική υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό.
Η αξιολόγηση της σηµερινής κατάστασης καταδεικνύει την έλλειψη κατάλληλης προετοιµασίας των ειρηνοδικείων εν όψει της
επικείµενης µεταφοράς ύλης. Κατά συνέπεια, η µεταφορά ύλης
στις 16 Σεπτεµβρίου 2012, όπως προβλέπει η τροποποιούµενη
µεταβατική διάταξη του ν. 4055/2012 θα δηµιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία των ειρηνοδικείων, η δικάσιµη των οποίων προσδιορίζεται και µέχρι σήµερα
µετά την πάροδο ετών, από το 2013 έως και το 2017 και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν, το
2018 και το 2019.
Με την εισαγόµενη ρύθµιση δίνεται στα ειρηνοδικεία ο αναγκαίος χρόνος για την κατάλληλη προετοιµασία τους τόσο από
την άποψη υλικοτεχνικής υποδοµής όσο και από την άποψη της
επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού τους, των δικαστών και
των υπαλλήλων εν όψει των αυξηµένων αναγκών που θα προκύψουν µε σειρά διατάξεων του ν. 4055/2012, που αφορά µετα-
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φορά δικαστικής ύλης από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία της χώρας.
Επιπλέον, µέχρι την 1η Μαρτίου 2013 θα έχουν ενταχθεί πλήρως στις υπηρεσίες των ειρηνοδικείων οι εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες, η πρόσληψη των οποίων ολοκληρώθηκε και άρχισε ήδη η
εξάµηνη άσκησή τους. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αφορά
άµεσα σε όλους τους παράγοντες της διαδικασίας απονοµής της
δικαιοσύνης από τα ειρηνοδικεία της χώρας, διαδίκους, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους. Η αποφυγή των διαφαινόµενων δυσλειτουργιών στα ειρηνοδικεία θα επηρεάσει
ευεργετικά τη διαδικασία της πρωτοβάθµιας απονοµής της δικαιοσύνης, ευνοώντας τα εύλογα συµφέροντα του συνόλου των
ανωτέρω παραγόντων.
Με την προτεινόµενη προς ψήφιση διάταξη δεν προκαλείται
οικονοµική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, απεναντίας θα επαναλάβω ότι η αποφυγή των απειλούµενων δυσλειτουργιών των ειρηνοδικείων και η διασφάλιση οµαλών συνθηκών
στην εκτέλεση του δικαιοδοτικού τους έργου µόνο ευνοϊκές συνέπειες θα έχει για την οικονοµία.
Η εξασφάλιση οµαλών συνθηκών πρωτοβάθµιας απονοµής
της δικαιοσύνης και η αποφυγή δυσλειτουργιών στα ειρηνοδικεία, που θα επιτευχθεί µε την εύθετη µεταφορά δικαστικής ύλης
σε αυτά, αναµένεται να επιφέρει θετικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για τους διαδίκους.
Η επαρκής και κατάλληλη προετοιµασία των ειρηνοδικείων της
χώρας στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την 1η Μαρτίου του 2013 θα διασφαλίσει την πλήρη ετοιµότητά τους σε επίπεδο υποδοµής, αλλά και ανθρωπίνου δυναµικού, ώστε η
σκοπούµενη και αναγκαία µεταφορά ύλης από τα υπερφορτωµένα µονοµελή πρωτοδικεία να συντελεστεί µε οµαλό και
ασφαλή τρόπο χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ή να δυσχεραίνει το δικαιοδοτικό τους έργο.
Όπως αντιλαµβάνεστε, υπάρχει αναγκαιότητα να ψηφιστεί η
διάταξη αυτή, αφού, όπως προείπα, στις 16 Σεπτεµβρίου ξεκινά
το νέο δικαστικό έτος και υπό την έννοια αυτή θα υπάρξει πρόβληµα στα ειρηνοδικεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου µε αφορµή τη
συζήτηση αυτή να σας δώσω περισσότερα στοιχεία για τη δράση
του Υπουργείου, η οποία ως στόχο έχει τη γρηγορότερη, αλλά –
επαναλαµβάνω- και ποιοτικότερη απονοµή της δικαιοσύνης, διότι
και η διάταξη αυτή σ’ αυτό το σκοπό αποσκοπεί, αυτό το σκοπό
εξυπηρετεί. Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα πάρουµε το
επόµενο διάστηµα καλύπτουν το σύνολο του δικανικού µας συστήµατος και ως στόχο έχουν τη γρήγορη και εύρυθµη λειτουργία αυτού.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των γενικότερων διορθωτικών αλλαγών, που καλείται να
εφαρµόσει η ελληνική Κυβέρνηση, βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης.
Η βελτίωση της ποιότητας και λειτουργικότητας του δικαστικού συστήµατος µε την επιφύλαξη πάντοτε των συνταγµατικών
αρχών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι ουσιώδης σηµασίας, όχι µόνο για την επανεκκίνηση µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης πολίτη και δικαστικού συστήµατος και την εµπέδωση
του αισθήµατος δικαίου στην κοινωνία, αλλά κατ’ επέκταση για
την ορθή και δίκαιη λειτουργία της αγοράς και της οικονοµίας,
που για µένα είναι πάρα πάρα πολύ σηµαντικό.
Βασικό προαπαιτούµενο προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί
η ύπαρξη ενός σύγχρονου, άµεσα προσβάσιµου και αποτελεσµατικού δικαιοδοτικού συστήµατος, ενός εύρυθµου, σύγχρονου και
λειτουργικού δικαστικού µοντέλου, που να µην αποτρέπει, αλλά
αντίθετα να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις παρέχοντας τα
εχέγγυα αµερόληπτης και ταχείας δικαστικής κρίσης, ενός συστήµατος που θα διορθώσει τις εγγενείς δυσλειτουργίες και αδικίες του, θα δώσει ευκαιρίες στους νέους επιχειρηµατίες
-Έλληνες και ξένους- θα καταπολεµήσει τη διαφθορά, θα αµβλύνει τις ανισότητες και θα ενισχύσει τη δηµιουργική αναµόχλευση
της οικονοµίας, δηµιουργώντας ασφάλεια δικαίου –επαναλαµβάνω- και αποκαθιστώντας το αίσθηµα της δικαιοσύνης στη συνείδηση του πολίτη.
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Στο πλαίσιο αυτό στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι
ως το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ
να έχει πραγµατοποιηθεί το όραµα του νοµικού κόσµου και να
εφαρµόζεται στην καθηµερινή δικαστηριακή πρακτική η ηλεκτρονική δίκη, δηλαδή η διεξαγωγή της διαδικασίας να πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία εγγράφων -paperless δηλαδή- αλλά
µόνο µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.
Παράλληλα, λοιπόν, µε τις νοµοπαρασκευαστικές και διοικητικές ενέργειές του το Υπουργείο έχει εκπονήσει και υλοποιεί
πρόγραµµα έργων για την ψηφιακή δικαιοσύνη, το e-justice, µε
δύο κύριους άξονες: τη διοικητική αναδιοργάνωση και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη δικαιοσύνη έχει καθυστερήσει σηµαντικά στην
Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σηµαντική εµπειρία από
επιτυχείς εφαρµογές στο εξωτερικό, ενώ οι υποστηρικτικές τεχνολογίες έχουν φτάσει σε υψηλό βαθµό ωριµότητας.
Παράλληλα, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες µπορούν να µεταφερθούν στη χώρα, ώστε να λύσουν µακροχρόνια
προβλήµατα, όπως οι καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης και οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Απώτερος στρατηγικός στόχος του Υπουργείου αποτελεί –θα
το επαναλάβω- η διεξαγωγή των δικών χωρίς τη χρήση εγγράφων. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει καταρτίσει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα έργων, το οποίο περιλαµβάνει έναν αριθµό από
παρεµβάσεις διοικητικής βελτιστοποίησης. Τα έργα αυτά περιλαµβάνουν τόσο βραχυπρόθεσµες, όσο και µεσοµακροπρόθεσµες δράσεις και παρεµβάσεις. Το σχέδιο δράσης που έχει
εκπονηθεί για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και τη διοικητική αναβάθµιση αποτελεί την αποτύπωση των προσπαθειών του Υπουργείου για την εκτέλεση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στα πεδία δραστηριότητάς του.
Το συνολικό κόστος των υλοποιούµενων και σχεδιαζόµενων
παρεµβάσεων ανέρχεται περίπου στα 100 εκατοµµύρια ευρώ και
θα καλυφθεί κατά κύριο λόγο από πόρους του ΕΣΠΑ µέσω των
επιχειρησιακών προγραµµάτων «Ψηφιακή σύγκληση και διοικητική µεταρρύθµιση».
Πολύ συνοπτικά ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο έργο
της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων δια της χρήσης προηγµένων ηλεκτρονικών υπογραφών, που ήδη υλοποιείται µε επιτυχία στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, ενώ προβλέπεται η επέκτασή
του και στα λοιπά δικαστήρια της επικράτειας.
Ήδη εξασφαλίσαµε σε συνεργασία µε τον κ. Βολουδάκη άλλες
σαράντα χιλιάδες ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες σταδιακά
θα δοθούν στους δικηγόρους. Αλλά και η υλοποίηση της δυνατότητας της ηλεκτρονικής κατάθεσης των προτάσεων και των
σχετικών της δίκης εγγράφων στο µείζον θέµα της αποϋλοποίησης των ενσήµων, που ήδη έχει νοµοθετηθεί από το Υπουργείο
µας, είναι στις πρωτοβουλίες που έχουµε αναλάβει για την ηλεκτρονική επίδοση δικαστικών εγγράφων, την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, τη διοικητική δίκη, αλλά και την ηλεκτρονική
υποβολή της µήνυσης.
Ο σχεδιασµός αυτός συνδέεται άµεσα µε την ανάγκη για την
υλοποίηση έργων κεντρικού κυβερνητικού σχεδιασµού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διασύνδεσης των διαφόρων µητρώων
του δηµόσιου τοµέα.
Σηµαντικό για τη δράση στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η έγκριση
του έργου σχετικά µε τη σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, µέσω ΣΔΙΤ δηλαδή, για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων. Το έργο αφορά
στην επέκταση της τήρησης πρακτικών µε τη µέθοδο της µαγνητοφώνησης-αποµαγνητοφώνησης σε όλα τα πρωτοδικεία και τα
εφετεία της χώρας, την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, την εφαρµογή τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής και την παροχή εξωστρεφών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους δικηγόρους, πολίτες,
αλλά και δικαστές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοµβικό σηµείο αποτελεί σε συνάρτηση µε τη σηµερινή διάταξη που φέρνουµε προς ψήφιση η
ενίσχυση και ανάδειξη των ειρηνοδικείων σε πυλώνες απονοµής
πρωτοβάθµιας δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη σας ανέφερα, µε το ν. 4055/2012
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σηµαντικός αριθµός υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας θα ανήκει στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις –και αυτό το υπογραµµίζω- ειδικά για την κήρυξη
ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας, για την έκδοση κληρονοµητηρίου και για την εγγραφή του σωµατείου στα βιβλία των σωµατείων δεν θα απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης, αλλά
αντίθετα η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται µε πράξη ή διάταξη του ειρηνοδίκη προς το σκοπό της επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης.
Τι θα έχει πρακτικά αυτό ως αποτέλεσµα; Ο πολίτης θα εξυπηρετείται άµεσα και αποτελεσµατικά χωρίς να περιµένει ενάµιση και δύο χρόνια για να πάρει δικάσιµο, αλλά η υπόθεσή του
θα διεκπεραιώνεται σε µια µόνο µέρα. Αυτό δίνει απάντηση και
στο ερώτηµα του αξιότιµου συναδέλφου του κ. Λοβέρδου. Μεγάλος αριθµός υποθέσεων που είχαν ορισµένη δικάσιµο θα φύγουν πολύ νωρίτερα και σίγουρα θα έρθουν πολύ νωρίτερα σε
δικάσιµο.
Παράλληλα, ο θεσµός των ειρηνοδικών ενισχύεται µε ένα σηµαντικό αριθµό νέων δικαστών. Ήδη πρόσφατα προσελήφθησαν,
όπως είπαν όλοι οι συνάδελφοι, εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες,
ογδόντα παραπάνω απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί, προκειµένου
να ανταποκριθούν τα ειρηνοδικεία στις αυξηµένες κατά τα ως
άνω αρµοδιότητές τους, οι οποίοι κατόπιν της δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγµατος της
τοποθέτησής τους στα ειρηνοδικεία της χώρας ξεκινούν την
άσκησή τους.
Τέλος, είναι σε εξέλιξη µια σηµαντική προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε
σκοπό τη συγχώνευση σηµαντικού αριθµού ανενεργών ή υπολειτουργούντων ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια. Οι συγχωνεύσεις αυτές και η συνεπακόλουθη ενίσχυση των διατηρούµενων
ειρηνοδικείων µε ειρηνοδίκες και υπαλλήλους, πέραν της εξοικονόµησης πόρων, θα έχουν ως αποτέλεσµα τα ειρηνοδικεία της
χώρας -και αυτό είναι το σηµαντικότερο- να µπορέσουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά τόσο σε σχέση µε τις υποδοµές λειτουργίας του όσο και µε την επιµόρφωση του ανθρωπίνου
δυναµικού τους, εν όψει των αναγκών που θα προκύψουν από τη
µεταφορά δικαστικής ύλης σε αυτά, µε κριτήρια –επαναλαµβάνω- αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και κυρίως προ-
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σβασιµότητας, αφού λαµβάνουµε υπ’ όψιν και τη νησιωτική Ελλάδα.
Σας ενηµερώνω ότι µε τη συγχώνευση των ειρηνοδικείων θα
γλιτώσουµε ενοίκια και λειτουργικό κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας φορολογούµενος, χωρίς καµµία ανταποδοτικότητα, διατηρώντας ειρηνοδικεία, όπως ήδη έχει λεχθεί
από συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για δύο και
τέσσερις και δέκα υποθέσεις το χρόνο.
Αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -επειδή έγινε σχετική επίκληση από την κ. Κωνσταντοπούλου ότι δήθεν η Κυβέρνηση «µαρτύρησε» στην τρόικα για ακόµη µία οδηγία και ακόµη
µία κακή επιταγή την οποία θα πρέπει να εφαρµόσουµε- αν πρέπει να µας πει η τρόικα ότι δεν πρέπει να ακολουθούµε τις ίδιες
λογικές και τις ίδιες πρακτικές κατασπατάλησης των χρηµάτων
του ελληνικού λαού. Έχουµε ανάγκη να µας το πει κανένας ξένος
αυτό; Δεν το καταλαβαίνουµε µόνοι µας; Εκτός αν συµφωνείτε
µε τέτοιες λογικές, τότε να µας τις πείτε. Δεν νοµίζω ότι είναι
αυτό που συµφέρει τον ελληνικό λαό και δεν νοµίζω ότι είναι
αυτό που δίνει απάντηση στα προβλήµατα σήµερα του ελληνικού
λαού.
Το Υπουργείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αναλάβει την
ευθύνη που του αναλογεί και προχωρεί µε αποφασιστικότητα και
ταχύτατους ρυθµούς στην αναµόρφωση και το συνολικό εκσυγχρονισµό του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης, υλοποιώντας τη ρητή δέσµευση που έχει αναληφθεί πρωτίστως ενώπιον
της ελληνικής κοινωνίας. Θα µείνουµε πιστοί στο στόχο αυτό και
θα αναζητήσουµε συµµάχους σε όλα τα πολιτικά κόµµατα.
Χαίροµαι, γιατί µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση –που βοηθά, επαναλαµβάνω, στη γρήγορη και αποτελεσµατική και ποιοτική απονοµή της δικαιοσύνης- συµφωνεί η Πλειοψηφία της Αίθουσας.
Μέσα στη λογική, λοιπόν, αυτή ζητώ την υπερψήφιση του εν
λόγω νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δεν είµαστε και τόσο παράξενοι όταν λέµε να εφαρµοστεί ο Κανονισµός σε ένα πάρα πολύ κρίσιµο θέµα που άπτεται της σωστής λειτουργίας της Βουλής. Φανταστείτε, δηλαδή,
να έχουµε άρθρο 1 εδώ –γιατί ένα άρθρο έχουµε- και να αρχίσουν να πέφτουν βροχή οι τροπολογίες την Παρασκευή στη µία
παρά δέκα, µία παρά εννιά, µία παρά οκτώ σε άσχετα πράγµατα
και να εισάγονται εδώ και να µη µιλά κανείς σε αυτήν την Αίθουσα και να λέµε «Μπράβο! Τι ωραία που γίνονται!», ενώ ρητά
λέει το αντίθετο ο Κανονισµός.
Ο Κανονισµός δεν αλλάζει δι’ εγέρσεως. Όσες φορές και να
σηκωθείτε τα ελληνικά µένουν ελληνικά, κύριε Βορίδη, δεν τα αλλάζουµε. Αν ξέρετε, δι’ εγέρσεως δεν µπορείτε να τροποποιείτε
και το Σύνταγµα, δεν µπορούν να τροποποιούνται και οι νόµοι.
Όταν λέει κάτι ο Κανονισµός, πρέπει να το εφαρµόζουµε και να
το σέβονται αυτοί που εγείρονται κάθε φορά και αυτοί που δεν
εγείρονται και να σκέφτονται τι κάνουν.
Το άρθρο 88 παράγραφος 3, λέει µε σαφήνεια, κυρίες και κύριοι, ότι οι τροπολογίες πρέπει να σχετίζονται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου. Πείτε µου εσείς
κάποια σχέση που µπορεί να έχει αυτή η ρύθµιση που µας εισήγαγε ο κ. Ιωαννίδης µε το νοµοσχέδιο. Όταν ήµουν µικρός, τον
έβλεπα και τον θαύµαζα, ήταν παίκτης του Άρη στο µπάσκετ,
ήταν ίνδαλµά µου τότε. Τώρα, όµως, αφού µας διάβασε για δύο
λεπτά το περιεχόµενο, τη δικαιολογητική βάση της τροπολογίας
του, έφυγε.
Είδατε µε τι άνεση εισάγουµε πια διά τροπολογιών τα νοµοσχέδια; Δεν ήρθε ο κ. Ρουπακιώτης. Φαντάζοµαι ότι θα έχει πάρα
πολλές ενασχολήσεις. Είναι σεβαστό. Ο Υφυπουργός είναι εδώ.
Έχει την υποµονή –µάλιστα και στην επιτροπή, αλλά και στην
Ολοµέλεια- να µας ακούει όλους. Είναι πάρα πολύ σεβαστό. Το
εκτιµούµε αφάνταστα. Δεν ήρθε ο κ. Ρουπακιώτης, βεβαίως και
ο κ. Ιωαννίδης άρον-άρον διάβασε εκεί πέρα κάτι, αλλά τον αντίλογο δεν θα τον ακούσει. Έχουµε να πούµε ορισµένα πράγµατα
και επί της τροπολογίας του. Νοµίζω ότι είναι αξιόλογα.
Ορίστε, τι συµβαίνει, όταν νοµοθετούµε µε αυτόν τον τρόπο.
Αντιλαµβάνεστε ότι δεν θέλουµε να αλλάξουµε παλιές συνήθειες. Αναφέροµαι σε όλους. Αν θέλετε, να µην εξαιρέσω και τη
δική µας παράταξη στο µέρος που έχει και αυτή µία ευθύνη. Πρέπει να αλλάξουν, όµως, κάποιες συνήθειες. Πρέπει να αλλάξουν.
Δεν γίνεται να µην πονέσουµε και να βγάλουµε τα πράγµατα από
την κρίση στην οποία έχουµε περιέλθει. Πρέπει κάτι να πονέσει,
κάτι να αλλάξει, κάποιος να καταλάβει ότι πρέπει να δουλεύει
διαφορετικά η Βουλή, η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί, όχι µε την
παλιά πεπατηµένη «δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, θα τους πάω µία
Παρασκευή απόγευµα την τροπολογία –µε το ζόρι το κάναµε Παρασκευή, άλλες φορές το φέρναµε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο- θα τους τη φέρω και -τι θα κάνουν;- θα την ψηφίσουν,
αναγκασµένοι οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, εν ονόµατι της
πειθαρχίας –ας πούµε- και της καλής πορείας της συγκυβέρνησης να µην εγερθούν, θα περάσει, εγώ θα διαβάσω κάτι και θα
φύγω». Δεν γίνεται έτσι, όµως. Δεν γίνεται έτσι. Αυτή η λειτουργία είναι µία από τις αιτίες –δεν λέω η µόνη, µπορεί να µην είναι
και η βασικότερη- που παίζουν σηµαντικό ρόλο.
Θα πω, όµως, δυο λόγια και για την ουσία της τροπολογίας,
διότι το θέµα είναι πελώριων διαστάσεων και δεν είναι απλό.
Κάθε χρόνο ακούµε τα ίδια, ότι πρέπει να σώσουµε το πρωτάθληµα. Και επειδή πρέπει να σωθεί το πρωτάθληµα, κάνε αβαρίες
από εδώ, κάνε αβαρίες από εκεί, κάνε ρυθµίσεις, έκτακτες νοµοθετικές παρεµβάσεις. Δεν γίνεται, όµως, έτσι να συντηρούνται
πρωταθλήµατα, διότι βλέπετε πηγαίνουν και µε αυτόν τον τρόπο
από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέτε όλοι σας. Νοµίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση.
Κατ’ αρχάς, µια και µιλάµε για τη δικαιοσύνη, κύριε Υφυπουργέ, τι θα γίνει µε τα ειδικά µισθολόγια; Μπορείτε να µας δώσετε µία θέση επ’ αυτού; Είναι µία παρέµβαση που θέλετε να
κάνετε την οποία περιφέρετε από εδώ και από εκεί, τη συζητάτε
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σε όλα τα πεδία µεταξύ των τριών κοµµάτων, ανά δύο, ανά τρεις,
τη συζητάτε µε την τρόικα, στα εσωτερικά σας κ.λπ.. Τι θα γίνει;
Θα κάνετε αυτό το κουτσούρεµα των ειδικών µισθολογίων κατά
12%, όπως ήδη έχετε προδιαγράψει; Αυτό θα είναι ταφόπετρα
για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν τα ειδικά µισθολόγια, αλλά και για τους δικαστικούς. Θα ήθελα να το έχετε
υπ’ όψιν σας αυτό, ότι έτσι υποβαθµίζετε µέχρι διαλύσεως την
ελληνική δικαιοσύνη. Και το κάνετε εσείς οι οποίοι ρουσφετολογήσατε αγρίως στο πεδίο της δικαιοσύνης.
Ήµουν σε αυτό το Βήµα τότε που είχατε φέρει επί Αλογοσκούφη την περίφηµη αυτή ρύθµιση που έδινε κάποιες αυξήσεις
–φυσιολογικό να δοθούν αυξήσεις- αρκετά ικανοποιητικές –θα
έλεγα- ειδικές αυξήσεις για τους δικαστικούς. Δεν σταµατήσατε,
όµως, εκεί. Φέρατε και µία «ρυθµισάρα» η οποία έδινε ένα δώρο
αναδροµικών πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και το ψηφίσατε
διακοµµατικά. Φωνάζαµε τότε «εντάξει οι αυξήσεις, αλλά, ρε παιδιά, µήπως είναι πολλά τα αναδροµικά; Μήπως είναι πάρα πολλά;
Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ευρώ;». Όµως, τότε ήταν η περίοδος των λεγόµενων «παχιών αγελάδων» για τις ειδικές κατηγορίες, για αυτούς µε τους οποίους θέλουµε να έχουµε µία ειδική
σχέση και όλοι σπεύδουν τότε να εξυπηρετούν.
Τώρα, βεβαίως, πρέπει να πέσει βαρύς ο πέλεκυς και να πάµε
σε ακραίες καταστάσεις, όπου δεν θα επιβιώνουν άνθρωποι
πλέον και θα έχουµε δικαστές που θα πένονται κυριολεκτικά. Φοβάµαι ότι δεν θα είναι αυτό το τελευταίο που θα γίνει. Μιλάµε για
δικαστικούς, µιλάµε για γιατρούς, µιλάµε για αξιωµατικούς, µιλάµε για τα Σώµατα Ασφαλείας, µιλάµε για πανεπιστηµιακούς.
Τι θα γίνει επ’ αυτού; Θα περιµένουµε πότε θα τελειώσουν οι
διαπραγµατεύσεις; Έχετε άποψη; Έχετε θέση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριε Λαφαζάνη, αυτός ο οποίος θα
απαντήσει τι θα γίνει µε τους πανεπιστηµιακούς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά τι να κάνω
εγώ τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα απαντήσει
για τους δικαστές ενδεχοµένως. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αλλά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφού τώρα καταλαβαίνετε τι λέω!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επί των οικονοµικών…
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τα καταλαβαίνουµε
πολύ καλά!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως τα καταλαβαίνετε! Και
εσείς ως δικαστικός νοµίζω ότι δείχνετε µία ιδιαίτερη κατανόηση
σ’ αυτό το θέµα πάνω στο οποίο µιλώ.
Η δικαστική ύλη, λοιπόν, µετατίθεται έξι µήνες για τα ειρηνοδικεία. Κατ’ αρχάς, το «έξι µήνες» δεν πιστεύω να το πιστεύετε.
Θα είναι έτοιµα τα ειρηνοδικεία να δεχθούν αυτού του είδους τη
δικαστική ύλη σε έξι µήνες; Κοιτάξτε, σε έξι µήνες θα έχουν πάκο
τις υποθέσεις µε τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, οι οποίες πληθύνονται αστραπιαία, ταχύτατα. Και όσο περνάνε οι µέρες, αυτός
ο όγκος θα πολλαπλασιάζεται. Πνίγονται τα ειρηνοδικεία! Και
είναι και υποθέσεις λεπτές, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις
φέρει κανείς σε πέρας και είναι πολύ κρίσιµες γιατί αφορούν τη
ζωή και το µέλλον οικογενειών! Εδώ πρέπει να κάνετε ειδικές παρεµβάσεις στις ρυθµίσεις και για την ταχύτητα της απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και να αλλάξετε και τις ίδιες τις ρυθµίσεις, όσον
αφορά τη διευκόλυνση των νοικοκυριών, για να µπορέσει να ανασάνει ο κόσµος! Τα ειρηνοδικεία, λοιπόν, µόνο µ’ αυτές τις υποθέσεις δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν.
Βεβαίως, το πρόβληµα είναι τεράστιο. Αυτό που αναφέρω
τώρα, δηλαδή η αδυναµία των νοικοκυριών να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δεν αφορά µόνο τα ειρηνοδικεία. Βουλιάζει το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο το ενισχύετε
µε πακτωλούς χρηµάτων! Απίστευτο! Το µεγαλύτερο οικονοµικό
και κοινωνικό σκάνδαλο που έχει γίνει σ’ αυτήν τη χώρα, είναι ότι
έχουν πάρει πάνω από ένα ΑΕΠ οι τράπεζες και αντί να διευκολύνουν τους δανειολήπτες, τους παραπέµπουν στα ειρηνοδικεία.
Τρέχουν στα ειρηνοδικεία, µπας και βρουν το δίκιο τους! Και
είναι θετικό ότι αρκετοί ειρηνοδίκες βλέπουν µε καλό τρόπο τη
δουλειά τους και βοηθούν κόσµο! Πράγµατι βοηθούν κόσµο!
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Όµως, σας λέω ότι ο όγκος είναι τεράστιος! Δεν µπορούν αυτά
τα πράγµατα να υλοποιηθούν. Πολύ περισσότερο που ένα µέρος
απ’ αυτήν, τη δικαστική ύλη πάει στα ειρηνοδικεία και αυτήν την
ώρα δεν µπορούν να ανταποκριθούν τα ειρηνοδικεία! Δεν είναι
η αποστολή τους, δεν είναι η φύση τους, για να ασχοληθούν µ’
αυτήν τη δικαστική ύλη!
Όµως, πέραν αυτού, σας είπα ότι υπάρχει αυτό το µείζον
θέµα, διότι και τώρα µ’ αυτήν τη ρύθµιση που κάνετε στις τράπεζες –το είχαµε πει τότε, ήµουν εισηγητής, αν θυµάµαι καλάπαραπέµψατε πάλι τεράστια ύλη στα δικαστήρια, στα ειρηνοδικεία. Ενώ έπρεπε οι ρυθµίσεις να ήταν απλές και να γινόταν αυτόµατα, δυστυχώς τώρα, για να γίνουν αυτές οι ρυθµίσεις,
πρέπει να ταλαιπωρούνται τα ειρηνοδικεία, δηλαδή πάλι τα δικαστήρια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πολύ κακώς, λοιπόν, φέρνετε αυτήν τη ρύθµιση, την οποία δεν
θα µπορέσετε να φέρετε σε πέρας. Αυτό που χρειάζεται η δικαιοσύνη αυτήν τη στιγµή είναι αναβάθµιση, αναπροσανατολισµό,
ανεξαρτησία, στήριξη και όχι πολιτικές υποβάθµισης και διάλυσης σαν και αυτές τις οποίες εφαρµόζετε!
Θα ήθελα να πω δυο λόγια, κύριε Πρόεδρε –επιτρέψτε µου για
ένα λεπτό µόνο από το χρόνο µου- για το θέµα της τροπολογίας,
παρ’ όλο που λείπει ο αρµόδιος Υπουργός. Τι γίνεται µε τις ΠΑΕ;
Τι γίνεται µ’ αυτές τις ΠΑΕ, τέλος πάντων; Εδώ θα πάµε στη λογική της «προεδράρας»; Διότι αυτές είναι οι αλλεπάλληλες ρυθµίσεις! Η «προεδράρα»! Δεν είµαι ειδικός, δεν ασχολούµαι πολύ
µ’ αυτά τα θέµατα αθλητισµού, αλλά λόγω και των οικονοµικών
ενασχολήσεων, βλέπω τα έσοδα που έχουν οι ΠΑΕ. Ε, δεν είναι
τα έσοδα των ΠΑΕ τόσο µικρά, όσο λέγεται! Μιλάµε για ΠΑΕ οι
οποίες έχουν έσοδα εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο! Είναι και
επαρχιακές ΠΑΕ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να έχει µία ΠΑΕ επτά, οκτώ, δέκα,
δεκαπέντε, είκοσι εκατοµµύρια έσοδα –δεν µιλώ για τις πιο µεγάλες- και να χρωστά τη µάνα της και τον πατέρα της; Πώς γίνεται αυτό; Δεν είναι λίγα τα έσοδα για να ανταποκριθεί στο ρόλο
της και στον κόσµο της και να εµφανίσει και καλό θέαµα και να
κάνει µία καλή προσπάθεια! Όµως, γιατί; Διότι υπάρχει η «προεδράρα», αυτή η διοίκηση η οποία αρχίζει και ξοδεύει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε περάσει προ πολλού το χρόνο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνει παιχνίδι σε βάρος των φιλάθλων, µε νοσηρές καταστάσεις, µε νοσηρές πελατειακές σχέσεις, οι οποίες καµµιά φορά υποκρύπτουν και άλλες αµαρτωλές
δουλείες!
Και ερχόµαστε εδώ, λοιπόν, και αντί να ελέγξουµε αυτά τα
πράγµατα και να µπει ένα φρένο, κάθε χρόνο αυτήν την εποχή
έχουµε την ειδική ρύθµιση! Θα τελειώσει κάποτε; Ελπίζετε ότι θα
τελειώσει, όσο συνεχίζετε µ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν θα τελειώσει
ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα τελειώσει ποτέ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μα, δεν είναι ρύθµιση αυτό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς δεν είναι ρύθµιση, κύριοι;
Αν δεν είναι ρύθµιση, τότε γιατί την εισάγετε; Μας δουλεύετε κιόλας; Με συγχωρείτε! Εισάγετε µία ρύθµιση, η οποία είναι φωτογραφική, απαράδεκτη και δίνει τη δυνατότητα αυτά τα οποία
έπρεπε να έχουν γίνει εγκαίρως, να παραπεµφθούν στο µέλλον,
πέραν του γεγονότος ότι έχουν γίνει διάφορες παρανοµίες, προκειµένου να φθάσουν οι ΠΑΕ για να παίρνουν επαγγελµατικό
πρωτάθληµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε προ πολλού ξεπεράσει το χρόνο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είµαστε υπέρ των ΠΑΕ, παρ’ όλο
που έχουµε διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. Είµαστε υπέρ των φιλάθλων, υπέρ των οµάδων, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφα-
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ζάνη, γιατί αγνοείτε την υπόδειξη της Έδρας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει η
κ. Χριστοφιλοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να µην εξαντλήσω το χρόνο µου και να
µείνω στην ουσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή, η Ολοµέλεια συνεδριάζει σήµερα για να διευκολύνει την εφαρµογή ενός νόµου και,
µάλιστα, µίας σειράς διατάξεων και όχι συνολικά του νοµοθετήµατος.
Έχουν ακουστεί πολλά και διαφορετικά. Έχουµε συζητήσει και
διαδικαστικά και για άλλα θέµατα και για θέµατα µείζονα της
χώρας, όπως η πολύ σηµαντική προσπάθεια που γίνεται αυτήν
τη στιγµή από µία κυβέρνηση συνεργασίας να αυξηθεί η αξιοπιστία της χώρας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Εκφράζουµε, πραγµατικά, τη λύπη µας που έχει χαθεί τόσο
πολύτιµος χρόνος για µία τόσο αυτονόητη ρύθµιση!
Εξηγούµαι και ερωτώ το Σώµα για το εξής: Ο ν. 4055/2012
είναι πανάκεια; Όχι βέβαια, κατά τη γνώµη µας! Ούτε αυτός ο
νόµος ούτε κανένας άλλος νόµος είναι πανάκεια και λύνει τα
πάντα! Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ένα σοβαρό νοµοθέτηµα, ένας νόµος που προσπαθεί να
φέρει ουσιαστικές εκσυγχρονιστικές αλλαγές στο σύστηµα της
δικαιοσύνης στη χώρα µας, ένας νόµος που µπορεί γι’ αυτόν το
λόγο να έχει επιπτώσεις και στην εξυπηρέτηση του πολίτη που
θέλει να βρει το δίκιο του, άρα στην εµπέδωση ενός κράτους δικαίου καλύτερου, ουσιαστικότερου, ποιοτικότερου εν µέσω οικονοµικής κρίσης αλλά βεβαίως και στην όλη προσπάθεια της
χώρας να πάει ταχύτερα, αποτελεσµατικότερα και χωρίς εµπόδια
καθυστερήσεων σε µία οικονοµική ανάκαµψη.
Ο ν. 4055/2012 εισήγαγε, πράγµατι, νέους θεσµούς, αλλά και
ενίσχυσε καινοτοµίες, όπως την καινοτοµία της πρότυπης δίκης,
µε όσες ενστάσεις και αν έχει κανείς γι’ αυτό. Και είναι σηµαντικοί οι θεσµοί, κύριε Υπουργέ, µεταξύ άλλων και της δικαστικής
µεσολάβησης, αλλά βεβαίως και της ηλεκτρονικής κατάθεσης
δικογράφων.
Σας άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή και ένας από τους λόγους που µιλώ, είναι για να πω ότι τα όσα είπατε και τα όσα κατέγραψα, θέλουµε να τα παρακολουθήσουµε στενά, θέλουµε να
ασκήσουµε δηµιουργική κριτική και έλεγχο, ζητώντας από εσάς
να επισπεύσετε κατά το δυνατόν τις διαδικασίες προετοιµασίας
και τελικής έναρξης του µεγάλου εγχειρήµατος της ηλεκτρονικής δίκης που αυτό µαζί µε τη µεταφορά της δικαστικής ύλης θα
δώσει µία ανάσα.
Και δεν διαφωνούµε, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά από τον
οµιλητή της ΔΗΜΑΡ, κ. Πανούση, να µιλάει για διαδικασίες απλοποίησης, αποποινικοποίησης. Βεβαίως και αυτές είναι πολύ ουσιαστικό σκέλος να γίνει το δικαστικό µας σύστηµα πιο
αποτελεσµατικό στην υπηρεσία του πολίτη και της ανάπτυξης.
Αν θέλετε, υπάρχει ένα πλέγµα, υπάρχουν διαφορετικοί άξονες.
Ο στόχος είναι ο ίδιος.
Κι ερχόµαστε σήµερα εδώ σε ένα νοµοθέτηµα που όπως είπα,
δεν είναι µεν πανάκεια, αλλά βεβαίως εισάγει σηµαντικές καινοτοµίες, να διευκολύνουµε µία εφαρµογή, µία εφαρµογή της µεταφοράς δικαστικής ύλης προς τα ειρηνοδικεία, για τα οποία
ακούστηκαν εδώ πολλές απόψεις -δεν θέλω να κουράσω κι εγώγια το πώς και γιατί µπορεί να διευκολυνθεί αυτή µέσω της επιµόρφωσης των νέων ειρηνοδικών, µέσω της δυνατότητας να
έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό έγκαιρα σε έξι µήνες από τώρα.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Λαφαζάνη
που σας άκουσα να λέτε ότι δεν θα γίνει. Εγώ λοιπόν λέω να
γίνει. Κι εγώ θα ασκήσω µαζί σας κριτική.
Θα συµφωνήσω κάπου αλλού µαζί σας. Είπατε να φύγουµε
από την πεπατηµένη. Ξέρετε κάτι όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και
γενικότερα κύριοι συνάδελφοι; Το να φύγουµε από την πεπατηµένη δεν είναι µόνο θέµα διαδικαστικό. Είναι και θέµα ουσίας να
φύγουµε από την πεπατηµένη. Μία από τις «πεπατηµένες» του
ελληνικού µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος ήταν η µεν
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αντιπολίτευση να λέει «όχι» σε όλα και η εκάστοτε συµπολίτευση
να λέει «ναι» σε όλα και να ωραιοποιεί. Μήπως πρέπει να µην το
κάνουµε αυτό πια;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Κωνσταντοπούλου δεν µπορείτε αν δεν µιλήσετε. Τι να κάνουµε;
Μήπως κατ’ εξοχήν αυτή η συγκυρία είναι η συγκυρία που
επιβάλλει να µην το κάνουµε τώρα αυτό; Εµείς µεν να
ωραιοποιούµε τα πάντα, οι οποίοι στηρίζουµε την Κυβέρνηση,
αλλά κι εσείς να έχετε την απόλυτη λογική του µηδενισµού των
πάντων και του να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα;
Εγώ θα συµφωνήσω ότι κακώς και είναι µη συναφές το
αντικείµενο της τροπολογίας, αλλά δεν αποτελεί ρύθµιση χρεών
των ΠΑΕ. Άρα πηγαίνοντας στην ουσία, απολύτως στην ουσία -η
Εισηγήτριά µας κ. Τζάκρη το είπε νοµίζω ξεκάθαρα- εφόσον
πρόκειται για ένα µήνα και µόνο παράτασης της υποχρέωσης να
είναι εντάξει φορολογικά οι ΠΑΕ, ο ένας µήνας αυτός παράτασης
σε τίποτα δεν αποτελεί ρύθµιση χρεών ή κάποια άλλη χαριστική
ρύθµιση των ΠΑΕ ή των ΚΑΕ, τουλάχιστον κατά τη δική µου
ανάγνωση.
Άρα γιατί συζητήσαµε τόσο πολύ; Συµφωνώ ότι κακώς ήρθε.
Μπορούσε να έρθει σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει όµως άλλο
νοµοθέτηµα. Είναι πολύ σηµαντικό να έρθει τώρα. Κανείς δεν
θέλει βεβαίως, κύριε Λαφαζάνη να έρθουν οι δέκα τροπολογίες
την Παρασκευή. Κι εµείς µαζί σας θα είµαστε. Δεν µπορεί να
έρθουν Παρασκευή δέκα διαφορετικές τροπολογίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµοσχέδιο ολόκληρο ήρθε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όµως έχουµε φάει
τουλάχιστον µία ώρα και έχουµε παραβεί και τον Κανονισµό για
τον οποίο κόπτεστε. Γι’ αυτό λέω να µην κάνετε a la carte
χρησιµοποίηση των θεσµών, του Κανονισµού, της Βουλής, της
δηµοκρατίας όπως σας βολεύει κάθε φορά, γιατί συζητήσαµε
επί µία ώρα και πήρατε το λόγο επανειληµµένα και εκτός
Κανονισµού. Ζήτησα κάποια στιγµή το λόγο, κύριε Πρόεδρε,
δεν µου δόθηκε, δεν ήσασταν εσείς στην Έδρα. Δεν το θέτω
προσωπικά. Δεν έκανα θέµα. Ξέρετε γιατί δεν έκανα θέµα; Γιατί
τούτο εδώ το Βήµα δεν είναι Βήµα για να εντυπωσιάζουµε τους
πολίτες, ούτε για να λέµε ωραία λόγια ούτε για να απευθύνω κι
εγώ στον κ. Καραγκούνη εφ’ όλης της κυβερνητικής ύλης.
Μίλησε ο Πρόεδρος µας, κ. Βενιζέλος, σήµερα το πρωί για την
ανάγκη µίας συνολικής στρατηγικής εξόδου από την κρίση, για
την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου για το οποίο θα συζητήσει
αύριο µε τον Πρωθυπουργό µαζί µε τον κ. Κουβέλη και την
ένταξη τόσο της παράτασης, την οποία παράταση θυµίζω την
έχουµε προβλέψει ήδη στη δανειακή σύµβαση στην περίπτωση
που οι δείκτες και ιδιαίτερα οι δείκτες της ύφεσης επιδεινωθούν.
Θα µπορούσα, λοιπόν, κι εγώ επί ώρα να µιλώ γι’ αυτό και να
ρωτώ τον Υπουργό εδώ ποια είναι η θέση του για τα ειδικά
µισθολόγια των δικαστικών των πανεπιστηµιακών και άλλων.
Γιατί; Για να κερδίσω τις εντυπώσεις; Όχι βέβαια.
Ας µείνουµε στην ουσία. Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να
υπερψηφιστεί η διάταξη, η οποία δίνει την ανάσα εκείνη στη
διοίκηση, στην Κυβέρνηση εν προκειµένω που πρέπει να
εφαρµόσει το νόµο, των έξι µηνών για να προετοιµαστούν τα
ειρηνοδικεία. Βεβαίως µπορούµε να ανεχθούµε. Όµως παρακαλώ
πολύ µέσα από τον Υφυπουργό να περάσει αυτό το µήνυµα, ότι
ούτε εµείς θέλουµε κάθε τόσο και λιγάκι να αναγκαζόµαστε. Ήταν
η ανοχή µας, δεν είναι ατελείωτη, δεν πρέπει να υπάρχουν
τροπολογίες παρά µόνο σε ήσσονος τυπικά ζητήµατα όπως αυτό.
Εµείς το βάζουµε ως τυπικό ζήτηµα, τυπικό διαδικαστικό ζήτηµα
και κυρίως ένας από τους λόγους που µας κάνει να το ανεχθούµε
αυτό, είναι ότι αυτό είναι υπέρ της εισπράξεως χρήµατος από το
δηµόσιο, χρήµατος το οποίο αλλιώς µπορούσε και να χαθεί και να
έχουµε σηµαντικές δυσλειτουργίες από αυτό και µόνο.
Άρα λοιπόν υπερψηφίζουµε και το κοµµάτι της τροπολογίας
και παρακαλούµε, κύριε Υπουργέ να είµαστε εξαιρετικά φειδωλοί
σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
Τελειώνοντας, νοµίζω ότι τόσο η συζήτηση σήµερα όσο και τις
επόµενες ηµέρες που έχουµε και επερωτήσεις και
κοινοβουλευτικό έλεγχο ας υπάρχει µία δυνατότητα να υπάρχει
φειδώς κάθε φορά στα όσα λέµε. Να µην τα λέµε απλώς για να
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µας ακούσουν κάποιοι να λέµε ωραία λόγια ή για να µας
ακούσουν να λέµε µηδενιστικές απλοποιήσεις και γενικότητες.
Ας είναι αυτή η Βουλή η πιο ουσιαστική Βουλή, η Βουλή η οποία
θα κάνει συστηµατική δουλειά και θα έχει λιγότερα επικοινωνιακά
πυροτεχνήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή αυτή η Βουλή πρέπει να
είναι όπως είπε η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
θα αναφερθώ σε ορισµένα σηµεία τα οποία δεν εθίγησαν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µη µου χρεώνετε το χρόνο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Έχω θυµώσει διότι…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί θυµώσατε; Δεν
κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
λόγος να συζητάµε και µάλιστα µε ένταση εδώ µέσα. Έχω δώσει
το λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Περιµένω να δω ποια θα νικήσει,
κύριε Πρόεδρε, αλλά µη µου χρεώνετε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, δεν υπάρχει
θέµα, κύριε Καπερνάρο. Σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
Ήρξασθε των χειρών αδίκων.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καπερνάρο,
παρακαλώ συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος γιατί σέβοµαι την καταπόνηση των
αξιότιµων συναδέλφων µου σε αυτήν την Αίθουσα λόγω και του
αργού της ώρας αλλά και γιατί πολλοί από εµάς είµαστε από τις
9.30 η ώρα το πρωί στην Επιτροπή Δηµόσιας Τάξης.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ κατά πρώτον στο
νοµοθέτηµα υπό τον τίτλο «Προσθήκη- τροπολογία» που αφορά
τον Υπουργό Αθλητισµού κ. Ιωαννίδη και έχω να πω το εξής: Σε
µία έξαρσή του είπε ο κύριος Υπουργός Αθλητισµού ότι ο κ.
Βορίδης κάλυψε το θέµα, κάλυψε τα πάντα και τους πάντες.
Δεν κάλυψε ούτε τα πάντα, ούτε τους πάντες. Ο κ. Βορίδης ως
κοινοβουλευτικός συνήγορος κάλυψε µόνο τον κ. Ιωαννίδη. Αυτό
γιατί το λέω; Δεν θα αναφερθώ στη σκοπιµότητα ή µάλλον αν
θέλετε σε αυτά που αναφέρθηκαν από άλλους συναδέλφους, ότι
δεν είναι ρύθµιση χρεών κ.λπ. και γι’ αυτό ακριβώς δεν ενοχλεί και
το γεγονός ότι λείπει ο κύριος Υπουργός. Ευτυχώς που είναι εδώ
ο κ. Βορίδης διότι το θέµα είναι καθαρά νοµικό. Γιατί; Διότι,
αιτιολογική έκθεση: Δεδοµένου ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη
οµαλής έναρξης και εύρυθµης λειτουργίας των επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, κρίνεται απαραίτητο να διευκολυνθούν οι οµάδες
που συµµετέχουν στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, παρέχοντάς
τους παράταση ενός µηνός στην προθεσµία προσκόµισης
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Για ποιο λόγο το θέµα είναι καθαρά νοµικό; Διότι η αιτιολογική
έκθεση, δηλαδή η πεµπτουσία αυτού του νοµοθετήµατος όπου
αποσκοπεί στο να ψηφίσουµε να παραταθεί κατά ένα µήνα η
προσκόµιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
ενώ θα έχει αρχίσει το πρωτάθληµα, αποπνέει όχι νοµιµότητα
αλλά αποπνέει νοµιµοφάνεια.
Γιατί; Διότι κατ’ αρχάς δεν έχει καµµία νοµική έννοια η λέξη
«εύρυθµη» σε νοµοθέτηµα.
Δεν έχουµε να κάνουµε µε κανονισµό εύρυθµης λειτουργίας
στον εσωτερικό κανονισµό µίας επιχείρησης αλλά έχουµε να κάνουµε µε νόµο. Εδώ θα έπρεπε να µπουν οι λέξεις «οµαλής έναρξης και νόµιµης λειτουργίας», διότι έχουµε καθαρά το θέµα εάν
η λειτουργία των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων είναι νόµιµη
ή όχι, γιατί το νοµοσχέδιο για να γίνει νόµος διέπεται από την
αρχή της νοµιµότητας. Δεν µπορούµε λοιπόν, να λέµε εύρυθµη
λειτουργία παρά νόµιµη λειτουργία και να διευκολυνθούν οι οµάδες.
Κατ’ αρχάς, πόσες οµάδες; Όλες οι οµάδες; Ποιες οµάδες;
Διότι εάν πούµε ότι είναι όλες οι οµάδες, εδώ υπάρχει ένα ζή-
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τηµα. Εάν όµως, είναι µερικές οµάδες πρέπει να γνωρίζουµε
ποιες οµάδες. Γιατί όταν αφήνουµε να δηµιουργούνται εξαρτηµένοι αντανακλαστικοί συνειρµοί, δηλαδή όλες οι οµάδες, τότε
εντάξει. Όταν όµως, είναι λίγες οµάδες, ποιες οµάδες; Το ρωτώ
γιατί εµένα το µυαλό µου πάει στο ρουσφέτι. Όταν δε λέµε «διευκόλυνση», πάλι δεν έχουµε νοµική έννοια, διότι η αρχή της νοµιµότητας δεν διευκολύνει. Ή ψηφίζουµε ένα νόµο που ισχύει για
όλους, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας, της ισοπολιτείας, της
ισονοµίας, ή δεν ισχύει.
Πολύ σωστά, λοιπόν, ακούστηκαν ορισµένες απόψεις. Μιας
και είπαµε ότι ας είναι αυτή η Βουλή τέτοια –ακούσαµε και τις
νουθεσίες της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ- ώστε
να µην γίνονται τα ίδια, δεν πρέπει να γίνονται τα ίδια που να αποπνέουν τέτοιες µαραζιάρικες εκδοχές, ότι σ’ ένα µήνα θα προσκοµίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ξέρετε
που είναι η έλλειψη νοµιµότητας; Στο ότι οι άλλες οµάδες που
θα συµµετέχουν στο πρωτάθληµα, θα έχουν πληρώσει εµπροθέσµως και θα έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα, δηλαδή αυτοί θα πορεύονται νοµίµως και οι άλλοι µε ένα τέτοιο νοµοθέτηµα -που
επαναλαµβάνω αποπνέει νοµιµοφάνεια- θα αγωνίζονται χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτεί ο νόµος. Για παράδειγµα,
δεν µπορεί να πάρει ταυτότητα άδειας ασκήσεως λειτουργίας ή
να ανανεώσει την ταυτότητά του ο δικηγόρος, εάν δεν προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Η οµάδα εκείνη
όµως, θα παίζει µπάλα, θα συµµετέχει στο πρωτάθληµα µε το ενδεχόµενο και να µην προσκοµίσει τα έγγραφα και άρα, τότε θα
υποβιβαστεί.
Συνεπώς, εµείς ψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε, αυτό το νοµοθέτηµα όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι γιατί διέπεται από την αρχή
την νοµιµότητας, αλλά για να διευκολύνουµε αυτές τις οµάδες.
Κακώς εισάγονται τέτοια νοµοθετήµατα προς ψήφιση, κακώς εισάγονται τέτοια σχέδια νόµου για να γίνονται νόµοι του κράτους,
διότι σηµαίνει ότι δεν γυρίσαµε σελίδα. Εν πάση περιπτώσει, το
ψηφίζουµε αυτό για να µην είστε καλοί εσείς και κακοί εµείς που
δεν το ψηφίζουµε.
Πάµε τώρα στο δεύτερο θέµα όσον αφορά τα ειρηνοδικεία,
που είναι η µετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του
ν.4055/2012. Εδώ είµαι υποχρεωµένος, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
να επισηµάνω, το γεγονός ότι εµείς εισάγουµε νέα ήθη. Αυτό εις
απάντηση αυτών που είπε η κυρία Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ. Και εισάγουµε νέα ήθη, διότι η κ. Γιαταγάνα είπε ότι
θα το καταψηφίσει, ενώ ο οµιλών θα το ψηφίσει. Και αυτό ευρισκόµενοι σε καταπληκτική κοµµατική σύµπνοια. Δεν έχουµε διαφορετικές στρατηγικές εµείς. Δεν αναφέροµαι ούτε σε
πρόσωπα, ούτε σε γεγονότα, ούτε σε κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε.
Οµιλείτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που σηµαίνει ότι οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες θα το ψηφίσουν και αυτό. Η κ. Γιαταγάνα
ήταν οµιλήτρια που εξέφρασε την προσωπική της άποψη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εµείς έχουµε πει ότι ψηφίζουµε
κατά συνείδηση, χωρίς τον κίνδυνο διαγραφής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, να το
διευκρινίσετε αυτό. Ψηφίζετε κατά συνείδηση, εποµένως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, το έχουµε πει ήδη στην επιτροπή. Εµείς ψηφίζουµε κατά συνείδηση χωρίς τον κίνδυνο διαγραφής και επαναλαµβάνω εν πλήρη κοµµατική σύµπνοια. Να,
τα νέα ήθη που λέµε.
Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο οµιλών, η ταπεινότητά µου,
το ψηφίζει µε επιφύλαξη είναι γιατί είχα ζητήσει από τον αξιότιµο
κύριο Υφυπουργό, να παραταθεί ο χρόνος του εξαµήνου. Και
αυτό γιατί; Διότι µπορεί να µην έχουµε την εµπειρία σ’ αυτή την
Αίθουσα, ίσως να µην την αποκτήσω ποτέ, ούτε θα βάλω στοίχηµα πολιτικής εµπειρίας. Θα βάλω όµως, στοίχηµα δικηγορικής
εµπειρίας και πιστεύω ότι θα το κερδίσω. Γι’ αυτό και επέµενα
εξαρχής στον αξιότιµο κύριο Υφυπουργό να παραταθεί ο χρόνος
του εξαµήνου, για να βοηθήσουµε την κατάσταση. Γιατί τριάντα
πέντε χρόνια µόνο δικηγόρος των ακροατηρίων, από τους λίγους, γνωρίζω ποια ήταν η κατάσταση, όταν µεταφερθήκαµε από
το Αµπασαντέρ ως εφετείο και πήγαµε στα καινούργια κτήρια
όπου βγαίνοντας από την αίθουσα ή και µέσα στην αίθουσα την
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ίδια ώρα που δικάζαµε ο µαρµαράς έτριβε τα µάρµαρα. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσµα οποιοδήποτε χρώµα κι αν είχε το κουστούµι µας όταν µπαίναµε, να βγαίνουµε µε λευκό κουστούµι.
Εάν αυτή είναι µια κατάσταση που πρέπει να επαναληφθεί, τότε
την ευθύνη την έχετε εσείς, εάν εµείς διαψευσθούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ποιο είναι το θέµα; Έχει ωφελιµιστική πρακτική αυτό το νοµοθέτηµα; Δηλαδή, θα καλύψει µια ενδεχοµένως κατάσταση που
θα δηµιουργηθεί όντας µεταφέροντας αρµοδιότητες από το µονοµελές στο ειρηνοδικείο µέσα στην καρδιά του χειµώνα, µέσα
στον πυρήνα της δικαστικής περιόδου; Δηλαδή, ποιος δικηγόρος
θα δικάσει στις 28 Φλεβάρη και την 1η Μαρτίου θα φύγει από το
ειρηνοδικείο να πάει να δικάσει στο Λαύριο; Δεν πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τους δικηγόρους; Ούτως ή άλλως αποτελούν εν
ευτελεία, τουλάχιστον οι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο
κ. Κανελλόπουλος πιστεύω ότι δεν θα µε διαψεύσει. Δεν είναι ότι
θα πάµε µια υπόθεση και σε ένα λεπτό θα τελειώσει. Είναι η επιβάρυνση. Έχετε µιλήσει µε το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ας
πούµε, όπου για ρύθµιση χρεών δανειοληπτών -το αναφέραµε
αυτό, κυρία Πρόεδρε- η δικάσιµος είναι τέσσερα χρόνια; Έχουµε
ασφαλιστικά ας πούµε εµείς στο ειρηνοδικείο Περιστερίου. Κατ’
αρχάς το ειρηνοδικείο Περιστερίου θα συγχωνευθεί και µε ποιο;
Έχετε διαπιστώσει την ύλη του ειρηνοδικείου Περιστερίου σε
σχέση µε το ειρηνοδικείο Νίκαιας; Ποιο µε ποιο θα συγχωνευθεί,
για να πούµε και εµείς την πρότασή µας, για να δούµε τι γίνεται;
Αυτά δεν τα έχετε ρυθµίσει.
Εν όψει αυτού, λοιπόν, και λόγω της ελλείψεως εµπειρίας, τι
σηµασία έχει εάν είναι εκατόν εξήντα ή εκατόν σαράντα; Ο κ.
Παυλόπουλος νωρίτερα είπε για το αν είναι κατάλληλος ο δικαστής να δικάζει. Είναι κατάλληλος να δικάσει ο δικαστής που θα
διοριστεί τώρα, ο ειρηνοδίκης, σε σχέση µε τον έµπειρο, ο
οποίος έχει δεκαπέντε, είκοσι χρόνια στο ειρηνοδικείο; Θα είναι
αυτή δίκαιη εκδίκαση της υποθέσεως για να πούµε ότι υπάρχει
δίκαιη απόφαση και άρα συνολικά έχουµε δίκαιη δίκη;
Είπα µερικά πράγµατα, κυρία Πρόεδρε, για να ληφθούν υπ’
όψιν, διότι αναφερθήκαµε περισσότερο στην επιβαρυντικότητα
των πινακίων. Δεν είχαµε κανένα άλλο λόγο, γι’ αυτό και σας είπαµε το εξάµηνο, για λόγους πρακτικής επαναλαµβάνω ωφελιµιστικής: να µην ταλαιπωρηθεί ο κόσµος, να µην καταπονείται,
διότι είναι βέβαιο θα πάει να δικάσει στις 28 του µηνός στην
Ευελπίδων και µετά θα φύγει να πάει στο Καπανδρίτι ή στο Ίλιον
ή στην Καλλιθέα στα ειρηνοδικεία, για να δικάσει.
Η συνάδελφός µου κ. Κωνσταντοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ είπε
ότι δεν θα το ψηφίσουν διότι δεν θέλουν να νοµιµοποιήσουν τον
ν.4055. Εµείς θα ψηφίσουµε όπως ακριβώς είπαµε, αλλά επ’ ουδενί νοµιµοποιούµε, κυρία Πρόεδρε –να µε ακούει και ο κύριος
Υφυπουργός, τα είπαµε και προχθές- αυτό το νόµο τον ν. 4055.
Και το λέω µε πολύ σεβασµό στην Αίθουσα και κυρίως στα πρόσωπα της Αιθούσης -ο οµιλών έχει κάθε λόγο να το λέει και λυπάµαι που έφυγε ο συνάδελφός σας, γιατί είχα να αναφερθώ σε
αυτόν- διότι είναι ένας νόµος ντροπή, ένας νόµος όνειδος, ένας
νόµος καταισχύνη, ένας νόµος που προσβάλλει το νοµικό µας
πολιτισµό, ένας νόµος που ευτελίζει και εξευτελίζει την προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη. Είναι ένας νόµος που δεν κατοχυρώνει τη δίκαιη δίκη, είναι ένας νόµος του οποίου ο σκοπός είναι
όχι η απονοµή δικαίου, αλλά βιαζόµαστε για να κονοµήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί το λέω αυτό; Ήθελα να πω στον κ. Μαρκογιαννάκη νωρίτερα το εξής: Κύριε Μαρκογιαννάκη, σε κοιτάζω στα µάτια και
λέω ότι αυτός ο νόµος είναι τρισάθλιος, διότι σε καµµία χώρα
της υποσαχάριας Αφρικής δεν θα βρούµε κράτος µε µονοµελές
εφετείο κακουργηµάτων, δεν θα βρούµε κράτος να έχει µονοµελές εφετείο κακουργηµάτων, ενός ανδρός δικαστήριο που θα
βάζει µέχρι και είκοσι χρόνια κάθειρξη. Είκοσι χρόνια στον έµβιο
τάφο από ένα άτοµο. Δεν υπάρχει ευνοµούµενη πολιτεία, δεν
υπάρχει τεταρτοκοσµική πολιτεία να έχει αυτή τη διάταξη. Είναι
ντροπή, είναι εξευτελισµός!
Και να σας πω κάτι που αν το ακούσει πρωτοετής φοιτητής
Νοµικής φοβάµαι πώς θα αντιδράσει. Είπε κάποιος -µακριά από
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εδώ εκεί που είναι- ότι θα µας πάρουν µε τις πέτρες. Μακάρι να
πάρουν αυτόν, αλλά φοβάµαι ότι θα πάρουν κι εµάς, αν δεν επαναφέρουµε το νόµο αυτό να τον διορθώσουµε. Σας εκτιµώ πολύ,
κύριε Υφυπουργέ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέµα και θα
σας πω γιατί. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή, είναι θέµα αρµοδιότητας της χλεύης να πάµε και να πούµε στο δικαστή ή στη δικαστίνα ότι υποβάλλω αίτηση εξαιρέσεως στο µονοµελές
εφετείο κακουργηµάτων, και την αίτηση εξαιρέσεως να την δικάσει η ίδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Παρακαλώ, θα ήθελα ένα λεπτό
ακόµα.
Δηλαδή, είναι σαν κάποιος να έχει ένα σπίτι στη Μύκονο και
καλεί την πολεοδοµία ο άλλος και πάει η πολεοδοµία να ελέγξει
το σπίτι και το σπίτι ήταν του ελεγκτή και λέει ότι ήταν νόµιµο,
ενώ ήταν παράνοµο. Τέτοιοι είναι οι νόµοι σε αυτή τη χώρα.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε
αυτά τα θέµατα που δεν αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Δεν
θέλω να κάνω άσκοπες επαναλήψεις, ούτε θέλω να ταλαιπωρήσω. Με συµπυκνωµένα νοήµατα θα πω ότι ο νόµος αυτός,
κύριε Υφυπουργέ, έχει να κάνει και µε το εξής: Είναι πρόχειρος,
είναι µη σοβαρός, προέρχεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν νοµικά.
Και θα ήθελα προηγουµένως τον κ. Μαρκογιαννάκη -διότι
υπάρχουν συνάδελφοί µου που εκτιµώ και που θα τον ρωτήσουν
µη γνωρίζοντας νοµικά, ακόµη και δικηγόροι όταν δεν είναι στις
αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων, µπορεί να µη γνωρίζουν τις
λεπτοµέρειες που γνωρίζω- να τον κοιτάω στα µάτια και να του
πω αν αυτοί οι νόµοι είναι δίκαιοι ή όχι.
Και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να καταθέτουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικά αυτά τα λόγια για να προκαλέσουν τον κύριο
Υφυπουργό να φέρει αυτό το νόµο να τον επανεξετάσουµε, διότι
είναι προσβλητικός για το µέλλον των παιδιών µας, αν θέλουµε
αυτή η Βουλή να είναι όπως είπε η κυρία εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν είναι δυνατόν να πάει ένας Έλληνας
πολίτης βρισκόµενος στη σηµερινή κατάσταση, που επικαλέστηκαν όλοι και να δίνει διακόσια ευρώ µόνο και µόνο γιατί καταθέτει
το ένδικο µέσο της εφέσεως. Είναι πρόστυχο. Διακόσια και τριακόσια ευρώ για µια αναίρεση. Το κράτος δεν πληρώνει ούτε µία
δραχµή και ποσώς ενδιαφέρει τον Βαρδινογιάννη. Εάν θέλουν
να πάρουν τα διακόσια ευρώ -διότι µπορεί ενδεχοµένως να µαταιωθεί η έφεση, να µην δικαστεί, αλλά ο δικαστής να τη διαβάσει
και να χάσει χρόνο- ας το κάνουν δύο µήνες πριν την εκδίκαση.
Θα είναι δίκαιο και όχι όπως τώρα, για να εκδικαστεί η έφεση σε
ενάµιση χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω.
Είναι ντροπή τέτοια θέµατα που αφορούν τη δικαιοσύνη, γιατί
η δικαιοσύνη είναι το βασικότατο στοιχείο, το οποίο συνθέτει και
αποτελεί την ποιότητα της ζωής µας. Είδα ποιοι το έχουν υπογράψει. Δεν θα ήθελα να το έχει υπογράψει ο κ. Βορίδης. Εν
πάση περιπτώσει, έχω να πω ότι αυτούς τους σηµαντικούς νόµους δεν πρέπει -γιατί είπε και ο κ. Κακλαµάνης προηγουµένως
για τροπολογίες που δεν είναι τροπολογίες αλλά ντροπολογίες
που περνάνε στα κλεφτά-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην ανοίγετε
άλλες παρενθέσεις. Κλείστε τις παρενθέσεις, κύριε συνάδελφε.
Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τελειώνω.
…και µε δοτές κυβερνήσεις, όπως η κυβέρνηση Παπαδήµου,
κυβερνήσεις εθνικού σκοπού, δήθεν µοναδικού σκοπού να περνάνε τέτοια νοµοθετήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Νικόλαος Κούζηλος, Βουλευτής της
Χρυσής Αυγής για έξι λεπτά, γιατί µε ενηµέρωσε ότι έχει µιλήσει
συνάδελφός σας άλλα έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Η πρόθεση της τροπολογίας αυτής
σε αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύει και πάλι την τροµερή προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζει όλα σχεδόν τα ζητήµατα η
συγκυβέρνηση του µνηµονίου σας. Είναι άσχετη η τροπολογία
σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητείται κανονικά.
Το θέµα όσον αφορά τη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα των αθλητικών ανωνύµων εταιρειών έπρεπε να έχει ρυθµιστεί ήδη από καιρό. Η ρύθµιση αυτή µπορεί πράγµατι να
αποτελεί τη λύση στο θέµα, γιατί µια σειρά από αθλητικές ανώνυµες εταιρείες δεν έχουν ακόµα εξασφαλίσει τη φορολογική και
την ασφαλιστική τους ενηµερότητα, ενώ έχουν ξεκινήσει το πρωτάθληµα και δεν τους έχει δοθεί αυτή η χρονική παράταση, όπου
µπορεί να δηµιουργηθεί µια ένταση και αναστάτωση στο χώρο
του αθλητισµού.
Η ρύθµιση αυτή µπορεί να δείχνει τη µια λύση τώρα στο θέµα
αυτό, αλλά το πνεύµα της ρύθµισης κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Καλλιεργεί αυτή η ρύθµιση µια παραβατικότητα κάποιων
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών. Διάφορες αθλητικές ανώνυµες
εταιρείες, αντί να θέτουν σαν κύριο µέληµά τους τη φορολογική
και ασφαλιστική τους ενηµερότητα, δεν δίνουν την απαραίτητη
σηµασία στο όλο θέµα.
Το χρονικό αυτό διάστηµα που δίνεται στις ανώνυµες εταιρείες για εξασφαλίσουν τη φορολογική και την ασφαλιστική τους
ενηµερότητα δεν πρέπει να επεκταθεί άλλο σε καµµία περίπτωση, όπως δεσµεύτηκε και ο κ. Ιωαννίδης. Ακόµη κι αν περάσει
αυτή η διάταξη τελικά, δεν πρέπει να διαιωνίζεται επ’ αορίστως.
Το ζήτηµα, πρέπει να κλείσει.
Γνωρίζουµε όλοι ότι ο αθλητισµός έχει ένα λαϊκό έρεισµα και
απαλύνει τις δυσκολίες που περνά ο ελληνικός λαός. Οι φίλαθλοι
ευελπιστούν ότι οι ιδιοκτήτες των οµάδων και σωµατείων πλέον
θα τακτοποιούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα όλες τις εκκρεµότητες, κυρίως τις οικονοµικές των οµάδων τους.
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στο ζήτηµα. Ελπίζω πάντως πως αυτή η κυβέρνηση του µνηµονίου θα δείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει απέναντι στις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες
σε σχέση µε τη χρονική διευκόλυνση που παρέχει για την εξασφάλιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και για
τους Έλληνες φορολογούµενους που παλεύουν µε τα δυσβάσταχτα φορολογικά και άλλα βάρη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Δεν θα
εξαντλήσω το χρόνο. Θα είµαι πολύ πιο σύντοµος. Κάποιες επισηµάνσεις θα κάνω µόνο.
Κυρία Πρόεδρε, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει επιφορτιστεί µε ένα βαρύτατο καθήκον. Είναι το
Υπουργείο αυτό το οποίο είναι επιφορτισµένο ουσιαστικά να
φέρει σε αυτή εδώ τη Βουλή όλα εκείνα τα νοµοθετήµατα, τα
οποία ουσιαστικά θα αποκαθάρουν το πολιτικό σύστηµα από τις
ανοµίες του. Είναι επιφορτισµένο να υλοποιήσει τα κεφάλαια
εκείνα της κοινής προγραµµατικής συµφωνίας που αναφέρονται
στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, και στην αποκατάσταση του πολιτικού συστήµατος και ίσως µελλοντικά και στη συζήτηση για τη
συνταγµατική αναθεώρηση. Όµως, σαν αρχή πρέπει να επισηµάνουµε ένα γεγονός, το οποίο βεβαίως στην πορεία θα πρέπει
να το αποφύγουµε συστηµατικά.
Μέχρι αυτήν τη στιγµή αυτή εδώ η Αίθουσα έχει ασχοληθεί µε
δύο νοµοσχέδια, τα οποία ουσιαστικά έχουν ένα και αποκλειστικό
στόχο: να διευκολύνουν την εφαρµογή δύο άλλων νοµοσχεδίων.
Και αυτό είναι βεβαίως χαρακτηριστικό ενδεικτικό της παθογένειας γενικότερα του πολιτικού συστήµατος µε τον τρόπο που
νοµοθετεί και µε τον τρόπο ουσιαστικά που -κυρίως αυτό- εφαρ-
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µόζει τους νόµους που ψηφίζει.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση, κύριε Υφυπουργέ.
Σκοπεύουµε σαν Δηµοκρατική Αριστερά να απευθυνθούµε σε
εσάς και µε σχετική ερώτηση. Είναι καλό να υπενθυµίσουµε σε
αυτή την Αίθουσα ότι πρόσφατα αποκτήσαµε ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά την καλή νοµοθέτηση. Δεν ήταν νοµοσχέδιο αρµοδιότητάς σας, ήταν νοµοσχέδιο αρµοδιότητας του
κ. Ρέππα, της Δηµόσιας Διοίκησης, τότε διοικητικής αποκέντρωσης. Είναι ένα νόµος πλέον που ενσωµάτωσε όλη την εµπειρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τους κανόνες καλής νοµοθέτησης.
Παρ’ όλο που δεν είναι αρµοδιότητάς σας, θέση µας είναι ότι
πρέπει να συµβάλετε, παρέµβετε ουσιαστικά ούτως ώστε να κερδηθεί το στοίχηµα των κανόνων της καλής νοµοθέτησης αυτού
του νόµου. Χρόνος έναρξης υλοποίησης του συγκεκριµένου
νόµου είναι η 1η Οκτωβρίου 2012.
Δηλαδή, σε ένα µήνα θα πρέπει το ελληνικό δηµόσιο, η Δηµόσια Διοίκηση, αλλά και το Κοινοβούλιο να είναι πανέτοιµα να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο ζήτηµα. Οι πληροφορίες µου λένε
ότι δυστυχώς, οι προηγούµενες Κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα
προκειµένου να προετοιµάσουν το έδαφος και πολύ φοβάµαι ότι
θα έρθει ένα νέο νοµοσχέδιο που θα παρατείνει και εκείνη την
προθεσµία. Αυτά είναι τα µεγάλα στοιχήµατα της νέας Κυβέρνησης στις εξετάσεις που δίνει απέναντι στον ελληνικό λαό.
Ένα δεύτερο ζήτηµα. Την εξάµηνη προθεσµία να τη δώσουµε,
αν και η θέση η δική µου από την προηγούµενη συζήτηση ήταν
ότι ίσως να µην επαρκεί –σύµφωνα µε τον κ. Καπερνάρο- το εξάµηνο προκειµένου να είµαστε πανέτοιµοι για τη µεταβίβαση αυτή
της νέας αρµοδιότητας στα ειρηνοδικεία, µιας γιγαντιαίας νέας
δωσιδικίας που πραγµατικά µας έχει προβληµατίσει όλους.
Συγχρόνως, στην οµιλίας σας αναφέρατε µε αναλυτικό τρόπο
το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου. Αυτό το οποίο περιµένουµε είναι πώς αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο θα έχει καταληκτική ηµεροµηνία, τουλάχιστον στα κρίσιµα σηµεία, όταν οι
αρµοδιότητες θα αρχίσουν να ασκούνται από τα ειρηνοδικεία.
Αυτό το εξάµηνο δεν πρέπει να είναι σε καµµία περίπτωση νεκρός χρόνος. Δεν πρέπει να είναι µία παράταση απλώς και µόνο
αυτής της κατάστασης που επικρατεί. Πρέπει ουσιαστικά µε ένα
χρονοδιάγραµµα αυστηρό, το οποίο και εµείς ως Βουλή πρέπει
να ελέγχουµε, να προετοιµαστούµε για τη µεταβίβαση αυτής της
δωσιδικίας.
Έχουµε επαναλάβει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα ποιες είναι οι παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης και
για ποιο λόγο έχουµε φτάσει σε αυτό το σηµείο να µην έχουµε
απλώς και µόνο καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά
ουσιαστικά αρνησιδικία µε όλα τα συνεπακόλουθα. Και γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση στη δικαιοσύνη έχει συµβάλει ουσιαστικά καθοριστικά στη διαµόρφωση αυτών των
συνθηκών της απίστευτης κρίσης που βιώνει ο τόπος. Πρέπει
όµως να καταλάβουµε κάτι, το οποίο εµείς που εντρυφούµε, που
διακονούµε τη δικαιοσύνη -που διακονούσαµε µέχρι πρότινοςτο έχουµε κατανοήσει: Δεν αρκεί µόνο να ασχολούµαστε µε την
κεφαλή της δικαιοσύνης όσον αφορά τη γενικότερη απονοµή της
δικαιοσύνης. Όταν όλες οι υποθέσεις, όλες οι κοινωνικές αντιδικίες οδηγούνται χωρίς το παραµικρό φιλτράρισµα στην αρµοδιότητα του δικαστή, τότε πλέον το παιχνίδι είναι χαµένο. Το τι
συµβαίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσµο το γνωρίζουµε. Ξέρουµε ποιος είναι το αριθµός των δικαστών, ξέρουµε
πόσες υποθέσεις εκδικάζονται, ποια είναι η ποιότητα των αποφάσεων, ξέρουµε το χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης. Για ποιο
λόγο; Γιατί εκεί µεσολαβούν τα ενδιάµεσα φίλτρα, ο περίφηµος
θεσµός της διαµεσολάβησης, όχι της δικαστικής. Ψηφίσαµε ένα
νόµο στη Βουλή. Ενώ εφαρµόζεται µε επιτυχία σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης, στην Ελλάδα, ενώ έχει ψηφιστεί ο νόµος, ακόµα
απ’ ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχουν οι διαµεσολαβητές, δεν έχουν πιστοποιηθεί. Θεσµοί άλλοι, φιλικών διακανονισµών, θεσµοί που
µπορούν να επιλύουν τις διαφορές, πριν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη: αυτή είναι η λύση, προκειµένου να φτάσουµε σε ένα καλό
αποτέλεσµα.
Τώρα όσον αφορά την τροπολογία -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- η Δηµοκρατική Αριστερά θα ψηφίσει τη συγκεκριµένη τρο-
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πολογία, όµως θέλουµε να καταστήσουµε σαφές το εξής. Σε
καµµία άλλη περίπτωση δεν θα δεχθούµε, κυρία Πρόεδρε, και
νοµίζω όλο το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αποδεχθεί να ψηφίζει
υπό το καθεστώς οιονεί εκβιασµού. Δεν µπορεί να δίδονται τα
προσωρινά δελτία στις οµάδες αυτές µε τη διαβεβαίωση «την
Τρίτη θα ψηφιστεί η τροπολογία». Δεν µπορεί να προκαταλαµβάνεται η απόφαση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα δεχθεί τη στιγµή
που θα λήξει η παράταση να εκβιαστεί πάλι υπό το καθεστώς τετελεσµένων, γιατί υπάρχει και αυτή η υπόνοια. Αν κάποιες οµάδες
δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν τις ενηµερότητες και µε τα τετελεσµένα που θα έχουν διαµορφωθεί από την πορεία εξέλιξης
του πρωταθλήµατος, ίσως κάποιοι να βρεθούµε κάτω από το καθεστώς του ίδιου εκβιασµού. Και βεβαίως σε καµµία, µα καµµία
περίπτωση δεν θα επαναληφθεί αυτό που πάρα πολλές φορές
έχει συµβεί στο παρελθόν, να έρχονται ρυθµίσεις που να διακανονίζουν τα χρέη των ανωνύµων εταιρειών. Μία απλή ανάγνωση
των σχετικών Πρακτικών της Βουλής στους προηγούµενους διακανονισµούς -και αναφέροµαι στους δυο διακανονισµούς του κ.
Ορφανού το 2004 και το 2007, για να µην αναφέρω τον κ. Βενιζέλο και παλαιότερα- τελειώνουν µε πανοµοιότυπο τρόπο. Καµµία, µα καµµία επανάληψη στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Από εδώ
και πέρα το ελληνικό κράτος θα συµπεριφέρεται στις ανώνυµες
ποδοσφαιρικές εταιρείες όπως και στους υπόλοιπους Έλληνες.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Να θυµίσω -αξίζει να το γνωρίζουµε- ότι τα χρέη όλων των ΠΑΕ
έναντι του ελληνικού δηµοσίου στο τέλος του 2011 ήταν 230 εκατοµµύρια ευρώ. Και τα 230 αυτά εκατοµµύρια ευρώ σχηµατίστηκαν µετά την ευνοϊκή ρύθµιση του κ. Ορφανού το 2007.
Ενδιάµεσα οι έλεγχοι στις ανώνυµες εταιρείες ήταν ανύπαρκτοι.
Και ξέρετε ότι αυτή η έλλειψη ελέγχων αποθράσυνε ουσιαστικά
όλους τους παράγοντες. Αυτές είναι οι θέσεις της Δηµοκρατικής
Αριστεράς όσον αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και δηλώνουµε ότι επί της αρχής βεβαίως και επί των άρθρων το ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, για δώδεκα λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Διαβάζω το νοµοθετικό κείµενο το οποίο προτείνεται προς το
Σώµα από την Κυβέρνηση: «Οι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 17
και 20 ισχύουν από την 1η Μαρτίου του 2013 και η διάταξη του
άρθρου 8 ισχύει από τη 16η Σεπτεµβρίου του 2012». Αυτό ψηφίζουµε σήµερα. Το συζητάµε από τις 18.00’ η ώρα. Καλά να είµαστε, για πέντε ώρες συζητάµε αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Και το συζητάµε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί στην
πραγµατικότητα δεν θέλουµε να συζητήσουµε αυτό. Θέλουµε να
συζητήσουµε για την οικονοµική κρίση. Θέλουµε να συζητήσουµε για την κατάσταση στη δικαιοσύνη. Θέλουµε να συζητήσουµε για το νόµο ο οποίος παρατείνεται, αλλά δεν θέλουµε να
συζητήσουµε γι’ αυτό. Γιατί, αν θέλαµε να συζητήσουµε γι’ αυτό,
είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα είχαµε όλοι
τελειώσει σε τριάντα λεπτά, εξαντλώντας κάθε πιθανή παραλλαγή του θέµατος και κάθε πιθανό επιχείρηµα. Γιατί τι να πεις
για µια παράταση; Ή τη δίνεις ή δεν τη δίνεις. Ή πιστεύεις ότι
χρειάζεται να δοθεί ή πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται να δοθεί. Πόσο
πολύ να µιλήσουµε για την αναγκαιότητα µίας παρατάσεως;
Αυτό όµως είναι ενδεικτικό και µια γενικότερης αντίληψης που
επικρατεί στην ελληνική πολιτική ζωή και αυτό είναι που πρέπει
να αλλάξει.
Αυτήν την άλλη αντίληψη πρέπει να υιοθετήσουµε, να πηγαίνουµε στην ουσία.
Θέλω να πω στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για να µην ανησυχούν, το εξής: Θα υπάρξει πεδίο δόξης
λαµπρό για αντιπολίτευση για τα µεγάλα και τα σηµαντικά. Μην
εξαντλούν την ορµή τους στην παράταση, στις τρεις γραµµού-
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λες. Μην την εξαντλούν την ορµή τους, οικονοµία! Διότι και η
ορµή δεν είναι ανεξάντλητος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η δική µας είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και αυτή σας διαβεβαιώ -και θα το
διαπιστώσετε- ότι δεν είναι ανεξάντλητος. Δεχθείτε το αυτό ως
εµπειρία, µικρά –την καταθέτω- κοινοβουλευτική.
Πάµε τώρα στο µείζον. Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας
Δηµοκρατίας, κύριε Υφυπουργέ, θα υπερψηφίσει –σας το λέµε
ευθέως- όχι µε χαρά. Γιατί; Διότι εµείς είµαστε σε µία άλλη λογική. Εµείς θέλουµε γρήγορα τις µεταρρυθµίσεις. Εµείς δεν θέλουµε τις παρατάσεις. Εµείς θέλουµε να εφαρµόζονται τα
πράγµατα. Εµείς θέλουµε να προχωρούν.
Το ψηφίζουµε γιατί πειθόµεθα από τις εξηγήσεις που µας δώσατε. Το ψηφίζουµε, κύριε Υφυπουργέ, γιατί κατανοούµε ότι µεσολάβησαν δύο εκλογικές αναµετρήσεις και η χώρα έχασε
χρόνο και το ψηφίζουµε γιατί πράγµατι µας πείθετε, για τους λόγους όπου εξηγήσατε, ότι χρειάζεται παράταση για να εφαρµοστούν οι διατάξεις για τα ειρηνοδικεία.
Θέλω όµως να τονίσω εδώ το διακύβευµα, γιατί επιµένουµε
στην ταχύτητα των συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων. Γιατί υπάρχει πρόβληµα µε την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης στην
Ελλάδα. Και αυτό µας αφορά όλους, αφορά τους πολίτες αλλά
αφορά και την οικονοµική ανάπτυξη.
Υπάρχει ένα επιχείρηµα σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην Αίθουσα, ότι η κατάσταση από πλευράς ταχύτητας απονοµής δικαιοσύνης πρέπει να παραµείνει ως έχει. Και επειδή
άκουσα πολλά για τα µνηµόνια, θέλω να ακούσω, ανεξαρτήτως
µνηµονίων ή µη µνηµονίων, αν υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που
είναι ικανοποιηµένοι µε την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης,
γιατί παρεµπιπτόντως από τις καταδίκες που έχουµε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, περίπου το 80% αφορούν σε
καθυστερήσεις απονοµής της δικαιοσύνης. Να µείνει έτσι, λοιπόν;
Δεν ξέρω αν ο νόµος είναι η πανάκεια. Ξέρω ότι προσπαθεί να
κερδίσει χώρο µε τη µετακίνηση ορισµένων υποθέσεων –ειδικώς
γι’ αυτά που µιλάµε- εκουσίας δικαιοδοσίας από τα πρωτοδικεία
στα ειρηνοδικεία, να απελευθερώσει πρωτοδίκες να χειριστούν
κάποιες άλλες υποθέσεις. Αυτή είναι η προσπάθεια. Προφανώς
δεν είναι οριστική, προφανώς δεν είναι συνολική, προφανώς δεν
είναι η απόλυτη λύση, αλλά είναι µία προσπάθεια!
Γι’ αυτό λέµε ότι δεν χαιρόµαστε µε την καθυστέρηση, δεν χαιρόµαστε µε την παράταση, δεν χαιρόµαστε µε την ψήφο που δίνουµε, κατανοούµε όµως τις αναγκαιότητες και δίνουµε την
ψήφο. Θα προτιµούσαµε όµως στο εξάµηνο, αν είναι δυνατόν –
παρ’ ότι δίνεται ως παράταση- να κάνετε ό,τι µπορείτε, κύριε
Υφυπουργέ, για να γίνει το συντοµότερο δυνατό ό,τι είναι δυνατό
να γίνει.
Ακόµα κι αν οι προβλέψεις συναδέλφων µου είναι δυσοίωνες
ως προς την εφαρµογή, το χρόνο της εφαρµογής, να εξαντλήσει
η διοίκηση –αυτή νοµίζω ότι πρέπει να είναι η εντολή του Σώµατος- την προσπάθειά της να κάνει ό,τι µπορεί να εφαρµοστούν
οι διατάξεις πιο γρήγορα.
Έρχοµαι στο δεύτερο µεγάλο ζήτηµα για το οποίο η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εξήντλησε τα κοινοβουλευτικά της όπλα. Δεν
είχαν χρόνο και υπό αυτήν την έννοια αιφνιδιάστηκαν γιατί δεν
µπόρεσαν να διαβάσουν από την Παρασκευή µέχρι τα σήµερα
µία σελίδα, η οποία περιέχει περίπου εκατόν πενήντα λέξεις νοµοθετικού κειµένου! Να τα λέµε αυτά, όταν µας έφερναν νοµοθετήµατα ολόκληρα, νόµους ολόκληρους να διαβάσουµε από
την Παρασκευή µέχρι την Τρίτη…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όπως το πρώτο µνηµόνιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τα λέγαµε αυτά τότε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εσείς τα εγκρίνατε αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να τα λέµε όµως για τη µισή σελίδα,
είναι προφανής η κατάχρηση κάθε εννοίας κοινοβουλευτικού δικαιώµατος και µάλιστα …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν είπαµε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μη διακόπτετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Υπάρχει Προεδρείο, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κάντε εσείς την παρατήρηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα διακόπτετε και εσείς κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σεβόµαστε όλους τους οµιλητές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Εσείς τι λέτε;
Δεν µπορώ να σταµατήσω τον κύριο συνάδελφο; Θα πείτε στο
Προεδρείο τι θα κάνει;
Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Και µάλιστα λέγοντας το επιχείρηµα: «ξέρετε δεν είναι σχετική
η διάταξη µε το κύριο νοµοθέτηµα», εγώ θα σας έλεγα το εξής,
για όποιους ξέρουν κατ’ ελάχιστο τις νοµοθετικές πρακτικές. Αν
εφαρµοστεί αυτό µε αυστηρό τρόπο, τότε σηµαίνει ότι καµµία
επείγουσα νοµοθετική ρύθµιση δεν θα µπορεί να έρθει. Γιατί τότε
…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: (Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε όµως, αφήστε.
Πρέπει να ρυθµίσουµε παραδείγµατος χάριν αυτό το ζήτηµα
που έχει επείγοντα χαρακτήρα –αναντίρρητα έχει επείγοντα χαρακτήρα, γιατί ξεκινάει το πρωτάθληµα στην ουσία κατά παράβαση νόµου. Θα τον εφαρµόσουµε το νόµο ή όχι;
Αν εφαρµόσουµε το νόµο, όσες ΠΑΕ δεν έχουν προσκοµίσει
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα δεν πρέπει να συµµετέχουν. Έτσι δεν είναι; Θα τον εφαρµόσουµε, λοιπόν, ή όχι; Ή
λέτε να περιµένουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πότε θα έχει νοµοσχέδιο το Υπουργείο
Παιδείας και δη σχετικό µε τον αθλητισµό;
Να ερµηνεύσω και λίγο αυστηρά τη διάταξη. Το να πούµε ότι
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας έχει µέσα διατάξεις
για την ανώτατη εκπαίδευση, τι σχέση έχει µε το πρωτάθληµα η
ανώτατη εκπαίδευση; Να την κάνω αυστηρή. Να περιµένω νοµοσχέδιο που θα είναι για τον αθλητισµό ώστε να ρυθµίσω αυτό το
θέµα.
Λέτε να είναι αυτό το πνεύµα της διατάξεως του συνταγµατικού νοµοθέτη; Αυτό ήρθατε να πείτε στην Αίθουσα; Αυτό έρχεστε να πείτε στους φιλάθλους ή στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο;
Αυτά έρχεστε να τους πείτε; Ότι για λόγους τυπικούς και όλως ας το πω- φορµαλιστικούς, αν έκανε δεκτή την αίτησή σας το
Σώµα, αυτή τη στιγµή θα έπρεπε να αποκλειστούν ΠΑΕ από τη
συµµετοχή τους στο πρωτάθληµα. Γιατί; Γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και δη αθλητικό νοµοσχέδιο για να κάνουµε αυτή τη ρύθµιση.
Αυτό θέλουµε να πούµε σήµερα στους πολίτες; Αυτό τους είπατε; Αυτό τους είπατε! Αυτό ακριβώς τους είπατε και αυτό είναι
που πρέπει να ακούγεται, γιατί αυτή είναι η αντίληψη σας για τα
δηµόσια πράγµατα, για την πολιτική. Είναι η αντιπολίτευση για
την αντιπολίτευση, όταν δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος. Χωρίς
κανένα λόγο! Και ευτυχώς και νουνεχώς η µεγάλη πλειοψηφία
του Σώµατος σας απέκρουσε, σας απέρριψε και βεβαίως προχωρεί στη ρύθµιση αυτή.
Πού είναι το µεγάλο ζήτηµα της ρυθµίσεως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, για την οποία κάναµε όλο αυτό το θέµα; Για να
δούµε τώρα και την ουσία της ρυθµίσεως. Τι ρυθµίσαµε έτσι φοβερά, κύριοι συνάδελφοι; Ένα µήνα για να µας φέρουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Αυτό ρυθµίσαµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κι αν δεν τις φέρουν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν δεν τις φέρουν, εφαρµόζεται ο
νόµος ή εν πάση περιπτώσει θα µας πει ποια είναι η πρόθεση της
Κυβέρνησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Θα βρείτε 100 εκατοµµύρια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη διακόπτετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα αποφασίσουµε τώρα; Θέλετε;
Δεν έχουµε τη δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
µην κάνετε διάλογο. Συνεχίστε την αγόρευσή σας και ολοκληρώστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχουµε τη δυνατότητα. Τη νοµοθετική πρωτοβουλία την έχει η Κυβέρνηση. Όταν θα ανακύψει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µην συγχέετε, σας παρακαλώ
πολύ, τα πράγµατα. Δεν θέλω να ακουστώ διδακτικός και πάλι.
Το σιχαίνοµαι αυτό, αλλά χρειάζεται µια διάκριση. Εµείς είµαστε

596

η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. Η Κυβέρνησις
είναι η Κυβέρνησις. Να ξέρετε ότι τα καθήκοντα µας τα ελεγκτικά
και τα κοινοβουλευτικά και έναντι της Κυβερνήσεως τα ασκούµε.
Λέτε τι θα γίνει µετά το µήνα; Ψηφίστε εσείς τώρα το µήνα και
θα δούµε τι θα γίνει µετά το µήνα. Ρυθµίστε εσείς τώρα το ζήτηµα και θα δούµε τι θα γίνει µετά από αυτό. Εκτός κι αν η θέση
σας είναι ότι σήµερα πρέπει να εφαρµόσουµε τη νοµοθεσία και
να αποκλείσουµε τις οµάδες. Είναι αυτή η θέση σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτή είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για να το ακούσω αυτό ωραία, δυνατά και καθαρά, όχι πίσω από κανονιστικά τερτίπια, όχι πίσω
από φορµαλισµούς.
Να την ακούσω τη θέση σας, ότι θα τις αποκλείσουµε τις οµάδες. Για πείτε το.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
Πείτε το, ότι πρέπει να τις αποκλείσουµε τις οµάδες, να χάσουµε τα χρήµατα, να δεχόµαστε εν συνεχεία τις διάφορες εταιρείες -«µαϊµού». Γιατί τότε θα έρχεστε να µας λέτε: «Μα, γιατί
δεν ακούτε τους οπαδούς της α’, της β’, της γ’ οµάδας;» Τότε θα
αρχίσετε να µας τα λέτε αυτά. Τότε θα µιλάτε για αναλγησία, θα
λέτε ότι δεν ακούµε και δεν είµαστε ευαίσθητοι στα κοινωνικά αιτήµατα.
Πάρτε θέσεις καθαρές! Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, είναι που συµβάλλει και στη
βελτίωση της Κυβερνήσεως: οι καθαρές θέσεις, όχι οι θέσεις που
κρύβονται πίσω από διάφορα τέτοια παιχνίδια.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Θέλω να ελπίζω
–κι εκεί πρέπει όλοι να βοηθήσουµε- ότι και η Βουλή θα συµβάλει
στην επιτάχυνση του έργου της. Τι σηµαίνει αυτό; Πρώτα απ’ όλα
να µην κοπτόµεθα για νοµοθεσία. Νοµοθεσία έχουµε πολλή και
λιγότερο νοµοθετικό έργο δεν µας βλάπτει.
Τι χρειαζόµαστε περισσότερο; Χρειαζόµαστε πιο πολύ κοινοβουλευτικό έλεγχο, πιο πολλή πίεση στην Κυβέρνηση, πιο πολύ
έλεγχο της διοικήσεως. Νοµοθεσία έχουµε πολλή. Γι’ αυτό ας
δούµε και ας κάνουµε σκέψεις και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία
αυτής της Αίθουσας, που θα καταστήσει ταχύτερη τη δηµιουργία
νόµων και αποτελεσµατικότερο τον έλεγχο της Κυβέρνησης από
το Σώµα. Αυτό το καταθέτω ως µια κατεύθυνση, ως µία στρατηγική σκέψη για το πώς πρέπει να κινηθεί το Κοινοβούλιο από εδώ
και πέρα. Γιατί και το Κοινοβούλιο πρέπει να δουλέψει εντατικότερα, πρέπει να δουλέψει αποτελεσµατικότερα, πρέπει να δουλέψει ταχύτερα, προκειµένου να διευκολύνει τη µεγάλη
προσπάθεια που κάνει συνολικά η χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Βορίδη.
Ολοκληρώθηκαν και οι οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Εισερχόµαστε στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρωτολογία µου προσπάθησα να τοποθετήσω στην πραγµατική της διάσταση τη συγκεκριµένη διάταξη νόµου, η οποία ήταν τόσο απλή και τόσο
κατανοητή. Λέει δηλαδή ότι ένας νόµος, ο οποίος ψηφίστηκε µε
µία ευρύτατη πλειοψηφία από το ελληνικό Κοινοβούλιο, για λόγους αντικειµενικούς δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στην ολότητά του, όσον αφορά κάποιες διατάξεις που αφορούσαν τη
µεταφορά δικαστικής ύλης από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία για λόγους αντικειµενικούς –επειδή µεσολάβησαν
δύο εκλογικές αναµετρήσεις, επειδή δεν πρόλαβαν να προσληφθούν οι ειρηνοδίκες και δεν πρόλαβαν να καταρτιστούν όλοι οι
παράγοντες της δίκης- έπρεπε να δοθεί µία παράταση χρόνου η
οποία, κατά την Κυβέρνηση, έπρεπε να είναι εξάµηνης διάρκειας.
Κι αυτή η εξάµηνη διάρκεια είναι αρκετή έτσι ώστε να προετοιµαστεί η Κυβέρνηση και το νέο δικαστήριο, κυρίως το νέο ειρηνοδικείο, για να λειτουργήσει εύρυθµα.
Πραγµατικά, αυτή η τόσο ξεκάθαρη διάταξη νόµου θα έπρεπε
από µόνη της να ψηφιστεί από την ολότητα του Κοινοβουλίου.
Μάλιστα οι ενστάσεις, απ’ ό,τι άκουσα, δεν ήταν γι’ αυτήν καθε-
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αυτήν την παράταση, αλλά για το αν αρκεί η εξάµηνη παράταση.
Η διαβεβαίωση της Κυβέρνησης είναι ότι αρκεί αυτή η εξάµηνη
παράταση. Άρα, θα περίµενα να ψηφιστεί. Όµως δεν µπορούµε
να συµφωνήσουµε ούτε σ’ αυτό το τόσο µικρό ζήτηµα. Και βρίσκουν πολλούς λόγους για να αρνηθούν την ψήφισή του. Ένας
λόγος είναι ότι διαφωνούν µε το ν. 4055/12. Μα εκείνος ο νόµος
που ψηφίστηκε µε µια ευρύτατη πλειοψηφία, δεν δοκιµάστηκε
ακόµη στην πράξη. Οι νόµοι κρίνονται από την µακροβιότητά
τους και τους κρίνει όλος ο νοµικός κόσµος και κυρίως η κοινωνία. Ας αφήσουµε εποµένως αυτόν το νόµο να λειτουργήσει στην
ολότητά του και µετά, αν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, προφανώς θα αναληφθούν απ’ αυτούς που έχουν τη σχετική δικαιοδοσία. Εδώ όµως εκλήφθη αυτή η τροπολογία, αυτή η διάταξη
νόµου ως µία αφορµή για να ασκηθεί µια συνολική αντιπολίτευση
εναντίον της Κυβέρνησης για τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης, λες και ευθύνεται µόνον η σηµερινή Κυβέρνηση για τον
τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης, λες και δεν ξέρουµε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη επί τόσα χρόνια. Και η δικαιοσύνη, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι µέρος της ελληνικής κοινωνίας. Με
τους ίδιους ρυθµούς που δουλεύει η ελληνική Δηµόσια Διοίκηση,
δουλεύει κι η ελληνική δικαιοσύνη. Βραδυπορεί. Όλοι το γνωρίζουµε. Μακάρι να λάβουµε όλα εκείνα τα µέτρα, να αναληφθούν
όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες, έτσι ώστε οι συχνές αναβολές
δικών που οδηγούν σε αρνησιδικία ή ο χρόνος που χρειάζεται
για να οδηγηθεί µία υπόθεση στο δικαστήριο, που οδηγεί σε αρνησιδικία πολλές φορές, και η ταλαιπωρία των πολιτών, όλα αυτά
να αποτελέσουν έναυσµα για µία πραγµατική συζήτηση για τη
λειτουργία της δικαιοσύνης, στην οποία όλες οι πτέρυγες της
Βουλής και όλοι οι παράγοντες της δίκης γενικότερα και της κοινωνίας είναι πρόθυµοι να καταθέσουν ειλικρινείς και εποικοδοµητικές προτάσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου,
ιδιαίτερα ο ρόλος ο δικός µας, τώρα που η χώρα έχει τόσα πολλά
προβλήµατα και οι πολίτες περιµένουν από εµάς να οµονοήσουµε τουλάχιστον στα µικρά, αφού δεν µπορούµε να οµονοήσουµε στα µεγάλα.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι που η µεγάλη
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψηφίζει αυτήν τη διάταξη, κι επίσης χαίροµαι επειδή, απ’ ό,τι άκουσα, δεν υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τη συγκεκριµένη διάταξη νόµου από κανέναν
συνάδελφο. Υπάρχουν γενικότερες ενστάσεις για το δικαιϊκό µας
σύστηµα και κυρίως για τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Όσο για την τροπολογία την οποία έφερε η Κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υφυπουργός κ. Ιωαννίδης, πιστεύω ότι όλοι έχουµε
αντιληφθεί και ξέρουµε την πραγµατικότητα την οποία αντιµετωπίζουν όλες οι ΠΑΕ που είναι ανώνυµες εταιρείες. Οι οικονοµικές
δυσκολίες που υπάρχουν σ’ όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα
υπάρχουν και στις ΠΑΕ. Αν δεν βρεθεί ένας πλούσιος «παράγοντας», αντιµετωπίζουν όλες προβλήµατα. Όµως το ποδόσφαιρο
είναι ένα λαοφιλές άθληµα από το οποίο πολύς κόσµος ζει και
πολύς κόσµος θέλει να δει τις αγαπηµένες του οµάδες να αγωνίζονται. Θα αρνηθούµε, λοιπόν, για µία παράταση ενός µηνός,
να δώσουµε την ευκαιρία να ξεκινήσει το πρωτάθληµα και να εισπράξει και το κράτος κάποια έσοδα από την τακτοποίηση των
εκκρεµοτήτων που έχουν µε τους ασφαλιστικούς φορείς και µε
το Υπουργείο Οικονοµικών;
Η διαβεβαίωση του Υπουργείου είναι ότι ο µήνας είναι µήνας.
Όσοι δεν συµµορφωθούν, θα υποστούν τις κυρώσεις. Ας µην
προστρέξουµε να προκαταλάβουµε το τι θα γίνει µετά από έναν
µήνα. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και πάντως εµείς που
ψηφίζουµε, ψηφίζουµε µε καθαρή συνείδηση ότι δίνουµε έναν
µήνα παράταση για να συµµορφωθούν όλοι, όπως έχουν υποχρέωση εκ του Συντάγµατος και του νόµου.
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η διάταξη
νόµου πρέπει να ψηφιστεί απ’ όλο το Κοινοβούλιο κι είµαι βέβαιος ότι αυτό θα πράξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα χρησιµοποι-
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ήσω ένα δικαστικό και δικηγορικό ανέκδοτο για να αναφερθώ σ’
αυτά που µας είπατε. Θυµίζετε αυτόν που σκότωσε τους γονείς
του και εν συνεχεία εκλιπαρούσε το δικαστήριο να του επιδείξει
επιείκεια επειδή ήταν ορφανός. Έτσι κι εσείς, µε τον ν. 4055/2012,
αυτόν τον δικαιοκτόνο νόµο, σκοτώσατε τη δίκαιη δίκη και σήµερα κλαίτε αφ’ ενός για την κατάσταση στην οποία περιήγατε
τη δικαιοσύνη, αφ’ ετέρου γιατί ο νόµος σας δεν µπορεί να εφαρµοστεί.
Είπατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι ολόκληρη η νοµική κοινότητα
ζητά να µετατεθεί χρονικά η εφαρµογή του νόµου σας, του ν.
4055, του νόµου του κ. Παπαϊωάννου. Όχι, κύριε Υπουργέ. Ολόκληρη η νοµική κοινότητα, την οποία θα ακούγαµε αν είχατε επιτρέψει και συναινέσει στην πρόσκληση φορέων, ζητά την
κατάργηση του νόµου αυτού και η απλή µετάθεση της έναρξης
ισχύος του αποτελεί απλώς ένα ηµίµετρο και µια «ασπιρίνη» στο
τεράστιο κακό που έχει επιφέρει ο νόµος αυτός στη δίκαιη δίκη
και στην κατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα µας. Κι αυτό
ισχύει όχι µόνο για τις διατάξεις που αφορά η παρούσα πρωτοβουλία σας αλλά και για διατάξεις σαν αυτές που ήδη εφαρµόζονται, όπως αυτές για τα µονοµελή εφετεία κακουργηµάτων,
διάταξη ακραία αντισυνταγµατική. Διότι σας θυµίζω ότι το άρθρο
97 του Συντάγµατος ρητώς ορίζει ότι τα κακουργήµατα δικάζονται από µεικτά ορκωτά δικαστήρια και µόνον κατ’ εξαίρεση από
εφετεία που, όταν το Σύνταγµά µας ψηφιζόταν, ήταν πολυµελή,
επταµελή για την ακρίβεια, και εν συνεχεία φροντίσατε, ΠΑΣΟΚ
και Νέα Δηµοκρατία, να τα συρρικνώσετε µέχρις εκµηδενίσεως.
Η στάση της Δηµοκρατικής Αριστεράς πραγµατικά θυµίζει
προφάσεις εν αµαρτίαις. Το ψηφίζετε κύριοι της ΔΗΜΑΡ και το
νοµοθέτηµα και την τροπολογία. Έχετε ρίξει τόσο νερό στο
κρασί σας που η στάση σας δεν θυµίζει σε τίποτε ένα αριστερό
κόµµα.
Ο ν. 4055 αποτελεί µνηµόσυνο για τη δίκαιη δίκη. Είναι ένας
νόµος –και έπρεπε να τα πείτε αυτά στη Βουλή, κύριε Υπουργέο οποίος ήρθε στη Βουλή χωρίς να έχει υπάρξει νοµοπαρασκευστική επιτροπή, ενώ υπήρχαν νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές
που επεξεργάζονταν νέους κώδικες. Είναι ένας νόµος τον οποίο
συνέταξε µία «οµάδα κρούσης» ή «οµάδα δράσης», όπως την
ονόµασε ο προηγούµενος Υπουργός, αποτελούµενη από ανώτερους και από ανώτατους δικαστές, χωρίς να ακούσει τους φορείς, χωρίς να ακούσει τους επηρεαζόµενους και κυρίως –θα το
πω γιατί µε πονάει και θα έπρεπε να πονάει και εσάς- χωρίς να
ακούσει τους νεώτερους δικαστές, τους νεώτερους πρωτοδίκες,
τους νεώτερους ειρηνοδίκες, στους οποίους πετάτε πραγµατικά,
σαν να ήταν σκουπίδι, ολόκληρη τη δικηγορική και δικαστική ύλη
και τους καλείτε να ανταποκριθούν. Και µάλιστα άρον-άρον µε
ασφυκτικές προθεσµίες.
Άκουσα για το όραµά σας για µία ηλεκτρονική δίκη και δεν
µπορώ παρά να επικαλεστώ τον Μπέρτολτ Μπρέχτ: «Όποτε
ακούω τη λέξη όραµα, ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει». Και αντίστοιχα, όποτε ακούω τη λέξη «επιτάχυνση» στον τοµέα της δικαιοσύνης και πάλι ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει, διότι δυστυχώς
µέσα από πενήντα τουλάχιστον «επιταχυντικούς» νόµους που
ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία σε όλη τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης, κονιορτοποιήθηκε το δικαίωµα του πολίτη
για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συνεθλίβη εντελώς το δικαίωµα
σε δίκαιη δίκη.
Γι’ αυτά, λοιπόν, τα οράµατα και γι’ αυτόν τον αγγελικό κόσµο
των ηλεκτρονικών δικών και των χωρίς χαρτιά διαδικασιών θα
πρέπει να µιλήσετε στους πολίτες, οι οποίοι στοιβάζονται σε
άθλιες αίθουσες χωρίς θέρµανση για ώρες επί ωρών, χωρίς ποτέ
να γίνεται η δίκη τους διότι είναι υπερφορτωµένα τα πινάκια. Γι’
αυτόν το νόµο πρέπει να µιλήσετε στους δικηγόρους, των οποίων
ο χρόνος και η υπόσταση έχει εντελώς ισοπεδωθεί από αυτήν τη
νοµοθεσία και από αυτήν την κατάσταση που εσείς έχετε δηµιουργήσει. Θα πρέπει να µιλήσετε στους δικαστικούς υπαλλήλους
που κουβαλούν µε καροτσάκια του σούπερ µάρκετ τις δικογραφίες, κύριε Υπουργέ και θα πρέπει να µιλήσετε και στους δικαστές που καλούνται να µελετούν τις δικογραφίες στα σπίτια τους
αφού δεν υπάρχει κανένας χώρος για να ασκούν ευόρκως τα καθήκοντά τους µέσα στα δικαστικά κτήρια.
Όσο για τη µαγνητοφώνηση των δικών, στην οποία αναφερ-
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θήκατε -επειδή έχω την τύχη, την τιµή αλλά και τη βάσανο να
περνάω πάρα πολλές ώρες από τη ζωή µου µέσα σε ποινικά δικαστήρια- σας ενηµερώνω για το εξής: Η µαγνητοφώνηση έχει
ψηφιστεί επί κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας, το 2005, για τα
κακουργήµατα. Ισχύει ως άρθρο 142Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας από το 2005. Ξέρετε πόσες φορές έχει εφαρµοσθεί,
κύριε Υπουργέ; Καµµία. Καµµία!
Το να φέρνετε, λοιπόν, σήµερα µία ρύθµιση και να µας λέτε
ότι επεκτείνετε την εφαρµογή µίας ρύθµισης που δεν εφαρµόζεται µε απόφαση των δικαστηρίων που επικαλούνται έλλειψη
υλικοτεχνικής υποδοµής, είναι τουλάχιστον κοροϊδία.
Λυπάµαι που ο κ. Παυλόπουλος -τον οποίο εκτιµώ- αναφέρθηκε στις εκλογές και στην ανωτέρα βία που δήθεν αυτές συνιστούν ως λόγο για την κατάσταση στη δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν είναι οι εκλογές ούτε δικαιολογία ούτε αφορµή για να δικαιολογήσει η Κυβέρνηση την πλήρη ολιγωρία της στο πεδίο
τοµέα της δικαιοσύνης.
Επίσης, έχω να πω, ότι λυπάµαι που αναφέρθηκε ότι το ειρηνοδικείο καλείται τώρα να ασχοληθεί µε ανώδυνες δήθεν υποθέσεις. Οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι υποθέσεις στις
οποίες η πολιτεία έχει προβλέψει παράσταση εισαγγελέα και,
εποµένως, ούτε ανώδυνες είναι ούτε αδιάφορες. Γιατί πιστεύω
ότι κανένας µας δεν θέλει να σκεφθεί ότι είναι ανώδυνο, φερ’ ειπείν το να κλείνεται ένας άνθρωπος χωρίς τη συναίνεσή του σε
ένα ψυχιατρείο. Αυτή είναι η ακούσια νοσηλεία, το γνωρίζετε
φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ.
Με όλα αυτά υποβαθµίζεται η ποιότητα της δικαιοσύνης, µε
όλα αυτά ουσιαστικά παραβιάζεται το δικαίωµα του πολίτη σε δίκαιη δίκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου για δύο λεπτά να αναφερθώ
στην τροπολογία, γιατί είχα επιφυλαχθεί.
Το άρθρο 74 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, ρητώς ορίζει και καλόν είναι να µην ακούµε κορώνες συνταγµατολόγων σαν
αυτές που άκουσα από τον κ. Λοβέρδο στην Αίθουσα αυτή για
το πόσο καλά παραβιάζετε το Σύνταγµα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία επί τόσες δεκαετίες- ότι προσθήκη ή τροπολογία άσχετη
µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της πρότασης νόµου
δεν εισάγεται για συζήτηση.
Και το να παίζει η Κυβέρνηση αυτή µε το φίλαθλο αίσθηµα των
πολιτών, το να παίζει η Κυβέρνηση αυτή µε τους απλούς φιλάθλους, µε τους απλούς πολίτες, µου θυµίζει πρακτικές και πολιτικές του «άρτον και θεάµατα», που ακολουθούσαν άλλα
καθεστώτα. Οι απλοί φίλαθλοι και οι απλοί πολίτες πληρώνουν το
εισιτήριό τους για να πάνε στο γήπεδο. Και αν αυτήν τη στιγµή
κάποιες διοικήσεις των ΠΑΕ δεν έχουν πληρώσει τα οφειλόµενα
σε εισφορές και φόρους, θα πρέπει αυτά να συζητηθούν και να
εξηγηθούν και εκείνοι οι οποίοι ζητούν τη διευκόλυνση να εξηγήσουν γιατί ζητούν αυτήν τη διευκόλυνση και επίσης να απαντήσουν σε εκείνες τις ΠΑΕ, οι οποίες ήταν συνεπείς και φορολογικά
και ασφαλιστικά.
Ο κ. Βορίδης είπε -χτυπώντας και αυτός το χέρι του στα
έδρανα αυτής της Βουλής κατά τον διδάξαντα κ. Βενιζέλο- ότι
είναι µισή σελίδα, εκατόν πενήντα λέξεις η τροπολογία. Δεν µας
είπε όµως πόσα δισεκατοµµύρια κοστίζει, πόσα δισεκατοµµύρια
χρωστούν, πόσα εκατοµµύρια χρωστούν, ποια είναι τα ποσά. Και
θα θέλαµε να το ακούσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ
ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
σε ένα λεπτό το πολύ. Σας ευχαριστώ για την ανοχή.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου είναι ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη τήρηση
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ
όπως απαιτείται από κάθε ανώνυµη εταιρεία και δεν µπορεί να
εισάγονται διακρίσεις, διακριτική µεταχείριση, χαριστικές ρυθµίσεις χωρίς να περνάνε από την αρµόδια επιτροπή, που είναι των
Οικονοµικών Υποθέσεων και του Εµπορίου, χωρίς να ελέγχονται
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κοινοβουλευτικά, µε αυτές τις ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής,
από τις οποίες δεν ωφελείται ο αθλητισµός, δεν ωφελούνται οι
αθλητές, δεν ωφελούνται οι φίλαθλοι, αλλά ωφελούνται κάποιοι
διοικητές, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ΠΑΕ από αυτούς που συνήθως αφήνουν «σµπαράλια» τις ΠΑΕ και τα αθλητικά σωµατεία και
φεύγουν.
Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής: Δεν µπορεί να επικαλείται κανείς σε αυτήν την Αίθουσα τα κοινοβουλευτικά του χρόνια ως γαλόνια. Έχουµε Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, έχουµε έλεγχο ή
θα έπρεπε να έχουµε κι εµείς θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να
έχουµε έλεγχο της Κυβέρνησης από τη Βουλή και δεν µπορεί
ποτέ κανείς να επικαλείται και δεν µπορείτε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, υπό την υποστήριξη και της ΔΗΜΑΡ
δυστυχώς, να επικαλείσθε την κοινοβουλευτική πρακτική που
οδήγησε τη χώρα µας σε αυτό το κατάντηµα, σε αυτό το χάλι ως
δικαιολογία για να εξακολουθήσετε να ασελγείτε εις βάρος της
δηµοκρατίας, εις βάρος της δικαιοσύνης, εις βάρος της ισοπολιτείας, εις βάρος της ισονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, ειδική εισηγήτρια του
ΠΑΣΟΚ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Πραγµατικά ένα και µόνο άρθρο, µία και
µόνο διάταξη, κυρία Πρόεδρε, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό
αφορά το νοµοσχέδιο κατ’ ευφηµισµόν που συζητούµε σήµερα
στην Ολοµέλεια, µε την οποία παρατείνεται απλά η έναρξη
ισχύος της εφαρµογής συγκεκριµένων διατάξεων του ν. 4055/12,
µε την οποία µεταφέρονται αρµοδιότητες, υποθέσεις ουσιαστικά
εκούσιας δικαιοδοσίας και ορισµένα ασφαλιστικά µέτρα χωρίς
αντιδικία από τα µονοµελή πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία, δεν
είχε τύχει ποτέ στο παρελθόν τέτοιας πολυτελούς διαδικασίας,
δεν είχε τύχει πραγµατικά τόσων µεγάλων µεγαλείων.
Ποια είναι αυτά τα µεγαλεία; Να συζητείται αυτή η διάταξη ως
αυτοτελές νοµοσχέδιο σε δύο αναγνώσεις στην αρµόδια επιτροπή και βεβαίως σήµερα µε µόνη συζήτηση επί της αρχής και
επί των άρθρων στην Ολοµέλεια. Και βεβαίως σε παρελθούσες
εποχές, όπου πρέπει να σηµειώσω βεβαίως ότι η χώρα µας δεν
είχε βυθιστεί και δεν τελούσε σε τόσο βαθιά κρίση σε όλα της τα
επίπεδα, αντίστοιχες διατάξεις που απαρτίζουν το συζητούµενο
σήµερα νοµοσχέδιο –που νοµοσχέδιο να το κάνει ο θεός!- θα
µπορούσαν να περάσουν πραγµατικά είτε µε τη µορφή της µεταβατικής ισχύος διάταξης σε ένα νοµοσχέδιο είτε µε τη µορφή
της τροπολογίας ενδεχοµένως σε ένα νοµοσχέδιο µε όχι τόσο
συναφές περιεχόµενο µε τη διάταξη την οποία θα συζητούσαµε.
Και είπαµε να αφήσουµε στο περιθώριο κοινοβουλευτικές πρακτικές του παρελθόντος, πρακτικές ενδεχοµένως απαράδεκτες,
καταχρηστικές και του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής και να προχωρήσουµε και να επιδείξουµε µε αυτόν τον
τρόπο την πρόθεσή µας και τη διάθεσή µας ως κοινοβουλευτικοί
άνδρες και γυναίκες να βαδίσουµε το δρόµο του κοινοβουλευτικού ορθολογισµού.
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω ότι δεν θα καταφεύγαµε
σε αυτήν τη διαδικασία της συζήτησης µε τον πολυτελή τρόπο
που ανέφερα προηγουµένως, αν υπήρχε, κύριε Υπουργέ, νοµοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Και το λέω αυτό διότι έχουν περάσει δυόµισι µήνες από τις τελευταίες εκλογές, έχει παρέλθει κατά την άποψή µου και ο µήνας
του µέλιτος και η περίοδος χάριτος και δεν έχει προετοιµάσει
πραγµατικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κάποιο νοµοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, όπου
εκεί θα µπορούσαν να έρθουν ως συναφείς οι διατάξεις τις
οποίες συζητούµε σήµερα ή η διάταξη αυτή η µοναδική;
Προς θεού, κύριε Υπουργέ, δεν λέω να προχωρήσουµε σε διαδικασίες βιοµηχανικής παραγωγής για να δικαιολογήσουµε, αν
θέλετε, και την ύπαρξή µας ως κοινοβουλευτικοί. Σε κάθε περίπτωση, όµως, γνωρίζω –και το εξέθεσα και στον αρµόδιο
Υπουργό- ότι η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης είχε αφήσει έτοιµα προς κατάθεση στη Βουλή νο-
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µοσχέδια.
Και αναφέροµαι και στο πολύ πιο σοβαρό νοµοσχέδιο που
αφορά τις διατάξεις περί ναρκωτικών, που είχε περάσει µάλιστα
δύο αναγνώσεις στο Υπουργικό Συµβούλιο και στο πολύ σοβαρό
νοµοσχέδιο που αφορά την ενσωµάτωση κοινοτικής οδηγίας για
την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, το Σωφρονιστικό Κώδικα –είναι εδώ ο κ. Πανούσης- τον οποίο είχε προετοιµάσει και επεξεργαστεί και η αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή,
καινούργιος Ποινικός Κώδικας, παρεµβάσεις σχετικότατες στο
Οικογενειακό Δίκαιο, νοµοσχέδιο για τα blogs. Μια σωρεία νοµοθετηµάτων, τα οποία θα µπορούσαν να προετοιµαστούν και να
έρθουν. Νοµίζω ότι η διάρκεια των δυόµισι µηνών ήταν επαρκής
χρόνος για να προετοιµαστούν και να έρθουν στη Βουλή προς
ψήφιση τέτοια νοµοσχέδια.
Μας είπε βεβαίως ο κ. Βορίδης –το έχω σηµειώσει, όπως ακριβώς το είπε- ότι δεν κοπτόµεθα για το νοµοθετικό έργο και ότι
έχουµε περάσει ως χώρα, ως Βουλή πάρα πολλούς νόµους και
ότι δεν χρειαζόµαστε άλλους και ότι αυτό που είναι σηµαντικό
στην παρούσα συγκυρία είναι να προχωράει η διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρωτότυπο, οµολογουµένως, δηλαδή να περιορίζεται η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου σε
άσκηση µόνο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης. Πρωτότυπο οµολογουµένως!
Και αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νοµοσχέδια -αυτό βεβαίως εναπόκειται σε εσάς, εσείς έχετε τη νοµοθετική πρωτοβουλία- τουλάχιστον κύριε Υφυπουργέ, και να το
µεταφέρετε σας παρακαλώ και στον κύριο Υπουργό, ας έρθει
στη Βουλή να µας ενηµερώσει για την αξιολόγηση νοµοθετηµάτων που έχουν ψηφίσει οι προηγούµενες Βουλές, που έχουν ψηφιστεί στις προηγούµενες κοινοβουλευτικές περιόδους να δούµε
-αφού δεν θέλετε να προβούµε στο νοµοθετικό έργο- και να κρίνουµε. Πώς λειτούργησαν αυτά; Εξυπηρετούν τους σκοπούς για
τους οποίους ψηφίστηκαν; Έχουν κάποια αποτελεσµατικότητα;
Και στον αντίποδα ακριβώς η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ο
ΣΥΡΙΖΑ εκτιµούν ότι η διαδικασία την οποία έχουµε σήµερα, να
συζητούµε δηλαδή από τις έξι η ώρα, όπως είπε ο κ. Βορίδης,
ένα και µόνο άρθρο που συναπαρτίζει το συζητούµενο νοµοσχέδιο, προσφέρεται κατά πολύ στο να εξαπολύσουµε σε όλους
τους τόνους κορώνες –έχω σηµειώσει- περί κατάλυσης της δηµοκρατίας, κοινοβουλευτικής εκτροπής, πραξικοπήµατος, συνταγµατικής εκτροπής.
Για ποιο λόγο; Για το λόγο ότι µεταθέτουµε την έναρξη ισχύος
διατάξεων που µεταφέρουν αρµοδιότητες από τα µονοµελή
πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία, µε την οποία η αναγνώριση σωµατείου και άλλες σοβαρές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας για
την οποία δεν υπάρχει καν αιτιολογία να σας ενηµερώσω και
όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, δεν θα εκδίδεται καν απόφαση, αλλά πράξη του ειρηνοδίκη. Και ξέρουµε πάρα πολύ καλά
ότι οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας ουσιαστικά τα δικόγραφα προετοιµάζονται από τους διαδίκους, από τους δικηγόρους ουσιαστικά και η ορθότητά τους µόνο ελέγχεται από τους
δικαστές, όπως το ίδιο συµβαίνει βεβαίως και στη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων και στη διαδικασία των προσηµειώσεων.
Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, προσφέρεται για τους σκοπούς που
είδαµε.
Νοµίζω ότι βρισκόµαστε στον αντίποδα και αυτή η διαδικασία
και ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η αντιµετώπισή της είναι κοινοβουλευτικός ευτελισµός.
Και πρέπει επίσης να πω προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση
ότι αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντιπαράθεση µε αυτό που ζει έξω
η κοινωνία. Η κοινωνία είναι βυθισµένη στην ύφεση, η κοινωνία
µαστίζεται από την ανεργία. Και ειλικρινά πιστεύω –βέβαια εγώ
δεν είµαι η αρµόδια να σας υποδείξω µε ποιο τρόπο θα πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ- ότι δεν σας προσφέρει και κάτι πολιτικά. Διότι, η
κοινωνία έξω λέει ότι πραγµατικά αυτοί οι τριακόσιοι άνδρες και
γυναίκες του Κοινοβουλίου δεν έχουν τίποτα σοβαρότερο να αντιπαρατεθούν;
Θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι τουλάχιστον δεν ξέρω πόσο
χρήσιµοι είµαστε πλέον για το κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον
όµως ας είµαστε πρακτικοί. Μια αντίστοιχη διαδικασία, ένα αντί-
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στοιχο νοµοθέτηµα θα µπορούσε να είχε ολοκληρωθεί ταχύτατα,
µέσα σε ταχύτατο χρόνο, εν οµοφωνία όλων των παρατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία-Κόλλια Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
όµως.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω. Δεν
έχω, όµως, εξαντλήσει ούτε καν το χρόνο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Επιλεκτική µεταχείριση,
κυρία Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ας πω ότι δεν το προσέξατε.
Θα πω αυτό εποµένως. Ας είµαστε πρακτικοί, κυρία Πρόεδρε.
Εκτιµώ ότι έχει γίνει από αυτήν την εξαντλητική, πολυτελή συζήτηση σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής κατανοητό από τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ανθρώπων εδώ ότι
είναι αναγκαίο και κατανοητό να πάµε σε αυτήν την παράταση
στην έναρξη ισχύος του συγκεκριµένου νόµου σε ό,τι αφορά τις
συγκεκριµένες διατάξεις και ότι αυτή είναι απολύτως επιβεβληµένη, απολύτως δικαιολογηµένη και απολύτως ορθή και αυτονόητη.
Από εκεί και πέρα, αυτά που είπα, κυρία Πρόεδρε, για τη συγκεκριµένη µία µόνο διάταξη, ένα µόνο άρθρο του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου κατά πολλώ δε µάλλω ισχύουν και για την εισαγόµενη τροπολογία. Νοµίζω ότι υπάρχει διαδικασία του κατεπείγοντος έστω και υπό καθεστώς εκβιασµού, όπως πολύ σωστά είπε
ο κ. Τσούκαλης, γιατί πραγµατικά το επαγγελµατικό πρωτάθληµα
έχει ξεκινήσει και δύο επιλογές έχουµε ή το επαγγελµατικό πρωτάθληµα να συνεχιστεί ή εν πάση περιπτώσει να σταµατήσει. Κι
εµείς στο ΠΑΣΟΚ λέµε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να δώσουµε πραγµατικά την ευκαιρία –νοµίζω ότι δεν έπεσε ζάχαρη
στο νερό µε ένα µήνα- σε αυτούς που πραγµατικά έχουν τις προϋποθέσεις να προσκοµίσουν µέσα σε ένα µήνα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, δηλαδή τη φορολογική και την ασφαλιστική ενηµερότητα που ζητείται για να µπορούν να συµµετάσχουν στο
πρωτάθληµα νόµιµα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία-Κόλλια Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Τζάκρη.
Το λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη εκ µέρους των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το άρθρο 8, η εφαρµογή του
οποίου αρχίζει άµεσα δηλαδή από τις 16 Σεπτεµβρίου και δεν
παίρνει παράταση όπως τα υπόλοιπα άρθρα. Μιλώ συγκεκριµένα
για τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και υποβολής εγγράφων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων µε τα ηλεκτρονικά µέσα,
κάτι που προβλέπεται από το άρθρο 237 παράγραφος 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, καθώς και τη δυνατότητα τήρησης
πρακτικών των συζητήσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων
µε τη µέθοδο της φωνοληψίας που προβλέπεται από το άρθρο
256 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Πρόκειται για δύο λειτουργίες µηχανοργάνωσης των δικαστηρίων τις οποίες φυσικά όλοι επιθυµούν να εφαρµοστούν και γιατί
όχι και στα ειρηνοδικεία. Θα έλεγα, ασφαλώς και στα ειρηνοδικεία. Ο εκσυγχρονισµός, βέβαια, όπως τον προβλέπει ο ν.4055
είναι δυνητικός και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης µας διαβεβαιώνει πως απέχουµε ένα µε δύο µήνες
από την τελική εφαρµογή.
Πραγµατικά κανείς δεν θα ήταν περισσότερο χαρούµενος από
εµένα ως µάχιµη δικηγόρος. Θα ήθελα να δω ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές σε δικόγραφα. Το θέµα όµως είναι
εάν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία για κάτι τέτοιο. Λέτε ότι
έχετε ολοκληρώσει το πιλοτικό στάδιο των ηλεκτρονικών υπογραφών και ότι θα αρχίσετε να τις µοιράζετε µαζικά στους συναδέλφους µέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων από το
µήνα Σεπτέµβρη.
Αυτό όµως σηµαίνει ότι και το δικαστηριακό σύστηµα θα πρέπει
να είναι απόλυτα έτοιµο να υποδεχθεί και να διαχειριστεί ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα όπως είναι τα δικόγραφα. Σηµαίνει
πως όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας επεξεργασίας των υποθέσεων
θα είναι εξίσου δυνατοί έτσι ώστε να µην κατακερµατιστεί η διαδικασία, διότι εάν συµβεί κάτι τέτοιο δεν θα υπάρχει καµµία διαδικασία στην περίπτωση αυτή.
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Υπογραµµίζω την ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά του θέµατος,
γιατί αν το σύστηµα δεν λειτουργήσει υπάρχει πάρα πολύ µεγάλος κίνδυνος να χαθούν προθεσµίες, καθώς επίσης να πληγούν
και άλλα δικαιώµατα των διαδίκων που πηγάζουν από αυτές.
Αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αιτηθήκαµε τόσο στην επιτροπή όσο και στην πρωτολογία µου την παράταση των προθεσµιών. Διότι, απ’ όσο
γνωρίζουµε, εκκρεµούν ακόµα κάποια διαδικαστικά θέµατα
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, άρα και διαχείρισης των
ψηφιακών πιστοποιητικών.
Το κυριότερο, όµως, πρόβληµα είναι πόσο έχει καθυστερήσει
η σχετική εκπαίδευση εκείνων οι οποίοι εµπλέκονται στη χρήση
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Λαµβάνω σαν παράδειγµα τη χορήγηση ψηφιακών υπογραφών σε συναδέλφους δικηγόρους,
όπου πέραν της πιλοτικής εµπλοκής µερικών εκατοντάδων, για
παράδειγµα στην Αθήνα, δεν έχει γίνει τίποτα το ουσιαστικό για
την εκπαίδευση των περισσοτέρων από το Υπουργείο.
Εδώ, θέλω να θυµίσω τις προσπάθειες ηλεκτρονικής λειτουργίας αρκετών δικαστηρίων µέχρι σήµερα, οι οποίες όµως γνώρισαν σχεδόν, θα έλεγα, µηδενική επιτυχία στην πράξη. Πρέπει
εδώ να αναρωτηθούµε τι συνέβη, τι δεν πήγε καλά, γιατί η τεχνολογία δεν έχει προχωρήσει ούτε όσο θα µπορούσε, αλλά ούτε
και όσο θα έπρεπε να προχωρήσει στα ελληνικά δικαστήρια. Το
θέµα της ψηφιακής υπογραφής είναι αλήθεια πως δεν αποτελεί
στην προκειµένη περίπτωση αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει και το κοµµάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το οποίο αναµφισβήτητα το χειρίζεται το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Εκεί, όντως, στο παρελθόν την εποχή κατά την οποία Υπουργός ήταν ο κ. Παυλόπουλος,
απέτυχε η διάδοση της ψηφιακής υπογραφής κατ’ αρχήν σε διοικητικές υπηρεσίες του δηµοσίου.
Ελπίζω πραγµατικά να µην ξαναδούµε, να µην ξαναζήσουµε
σήµερα κάτι παρόµοιο µε τα δικαστήρια. Γι’ αυτό όλοι όσοι
έχουµε ζήσει τη δικαστηριακή πραγµατικότητα ζητήσαµε στην
επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αυξήσει την προθεσµία προσαρµογής στον ένα χρόνο, δηλαδή, µέχρι το Σεπτέµβριο του 2013. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πολύ σύντοµα η
πραγµατικότητα θα σας δώσει το µήνυµα και δυστυχώς, θα δικαιώσει τις δικές µας απόψεις επί του θέµατος αυτού.
Εδώ, θέλω να υπογραµµίσω για άλλη µια φορά ότι κατά µείζονα λόγο για τα ειρηνοδικεία δεν υπάρχει περίπτωση άµεσης
προσαρµογής τους. Το λειτουργικό πρόβληµα των ειρηνοδικείων
χειροτερεύει εξαιτίας δύο επιβαρυντικών παραγόντων, πρώτον,
των συγχωνεύσεων που θέλετε να κάνετε στα ειρηνοδικεία όλης
της χώρας και δεύτερον, της µεταφοράς πρόσθετης δικαστικής
ύλης σε αυτά από τα µονοµελή πρωτοδικεία.
Σήµερα, δηλαδή, αναφερόµαστε στα ειρηνοδικεία που θα υποδεχθούν αυτήν τη νέα δικαστική ύλη, χωρίς όµως, όπως είπα και
στην πρωτολογία µου, να γνωρίζουµε µέχρι τώρα για το ποια και
πόσα ειρηνοδικεία είναι αυτά. Ελπίζουµε επ’ αυτού να έχουµε
σύντοµη ενηµέρωση από τον Υπουργό κ. Ρουπακιώτη. Σε µια τέτοια περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιµο να τεθούν και άλλα
λειτουργικά θέµατα της δικαιοσύνης, όπως για παράδειγµα, η
άµεση ποιοτική αναβάθµιση των δικαστηρίων. Αυτή µπορεί να
επιτευχθεί µέσα από τη διαρκή επιµόρφωση, τη µηχανοργάνωση
και την καλύτερη ενηµέρωση των εµπλεκοµένων.
Επίσης, υπάρχει και το συναφές ποιοτικό ζήτηµα του χρόνου
έκδοσης των αποφάσεων. Ως δικηγόρος, γνωρίζω πολύ καλά τα
προβλήµατα της δικαστηριακής πράξης, που είναι κοινά σε όλα
τα δικαστήρια. Αυτό, όµως, δεν πρέπει να µας εµποδίσει να αναζητήσουµε και κάποιες άλλες αιτίες στις τεράστιες καθυστερήσεις που σηµειώνονται στην πρόοδο του δικαστικού έργου.
Επισηµαίνω το υπαρκτό ζήτηµα το οποίο όλοι όσοι ασχολούµαστε το βλέπουµε συχνά, µε τον έλεγχο και την επιθεώρηση των
δικαστηρίων. Μέσα από τη δυσλειτουργία δηµιουργούνται προβλήµατα τόσο στην οµαλή πρόοδο των υποθέσεων όσο και στον
ασφαλή τρόπο επεξεργασίας των δικογραφιών.
Αυτά είναι όλα τα ποιοτικά ζητήµατα που θα πρέπει σύντοµα
να συζητήσουµε, κύριε Υπουργέ και να επιλυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο δικός µας ρόλος
ως Βουλευτών και βέβαια και του Υπουργείου. Αυτές τις παρεµ-
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βάσεις του νοµοθέτη αναµένουν όλοι και είµαι βέβαιη πως σε
αυτές τις βοήθειες προσβλέπει ιδιαίτερα η δικαιοσύνη.
Αυτές τις βοηθητικές παρεµβάσεις περιµένουµε και εµείς, οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, να εξετάσουµε σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο το οποίο ελπίζουµε να είναι πιο ρεαλιστικό και λιγότερο αντιφατικό από το σηµερινό, το οποίο δηλώνω ότι ψηφίζουµε µε τις
σοβαρές επιφυλάξεις τις οποίες διατυπώσαµε και στην επιτροπή
και τις οποίες επανέλαβα στην πρωτολογία µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, θα την ψηφίσουµε οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες, µε τις επιφυλάξεις τις οποίες διατύπωσα
στην πρώτη µου οµιλία, στις οποίες δεν αναφέροµαι για να µην
επαναληφθώ και σε εκείνες τις οποίες διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο συνάδελφος κ. Καπερνάρος.
Όµως, τούτο δεν λύνει µε ξεκάθαρο τρόπο τις υπάρχουσες
εκκρεµότητες. Μιλώ γενικότερα για τη συµµετοχή των ποδοσφαιρικών µας οµάδων στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα. Για παράδειγµα, στο Βόλο, στην εκλογική µου περιφέρεια, έχουµε
ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα µε τον αποκλεισµό των ποδοσφαιρικών
οµάδων. Γι’ αυτόν το λόγο και καταλήγοντας, οφείλω να ζητήσω
εκ νέου από τον αρµόδιο Υπουργό να δει άµεσα, ειδικά το πρόβληµα µε την Football League, καθώς αφορά το δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή, αυτό της πολιτείας, όπως εκπροσωπείται θεσµικά
από εσάς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο κ. Γιάννης Πανούσης, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ως ειδικός αγορητής, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
έχουν ειπωθεί όλα και τα αντίθετά τους. Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να διατυπώσω κάποιες σκέψεις επ’ ευκαιρία.
Σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης η δικαιοσύνη αποκτά έναν
πρόσθετο, κρίσιµο ρόλο, πέραν της εφαρµογής του νόµου. Αποτελεί τον κύριο παράγοντα κοινωνικής ειρήνης, συµφιλίωσης του
κράτους µε τον πολίτη και τελικά, εµπιστοσύνης στη δηµοκρατία.
Άρα, το ερώτηµα δεν είναι τεχνικό ούτε λειτουργικό. Σχετίζεται
ευθέως µε την κουλτούρα των δικαστών, που πρέπει να αρνηθούν να γίνουν το µακρύ χέρι της εξουσίας και µε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση των θεσµών, που σηµαίνει πως
επαναβεβαιώνουµε όλοι την πίστη µας στο κοινωνικό συµβόλαιο.
Σε περίοδο γενικευµένης ανοµίας, όπου όλα επιτρέπονται, όλα
συµψηφίζονται και όλα συγχωρούνται και πλήρους καχυποψίας
όλων προς όλους και ιδίως προς το πολιτικό σύστηµα, φοβάµαι
πως κάθε Έλληνας αισθάνεται νοµοθέτης, δικαστής και εκτελεστής και δεν αισθάνεται την ανάγκη να κριθούν οι πράξεις του
από τη δικαιοσύνη. Έχει απονοµιµοποιηθεί το πολιτικό σύστηµα
και έχει συµπαρασύρει µαζί του και την απονοµιµοποίηση της δικαιοσύνης.
Φοβάµαι ότι η δίκαιη δίκη δεν προϋποθέτει απλώς οργανωτικές
αναδιατάξεις, αλλά σεβασµό των πολιτών στους θεσµούς και των
θεσµών προς τους πολίτες, κάτι που λείπει. Για να το πετύχουµε,
θέλουµε καλούς νόµους και όχι νόµους µιας χρήσης. Θέλουµε
ανεξάρτητους και µορφωµένους δικαστές και όχι φοβισµένους
εφαρµοστές του νόµου. Θέλουµε διαφάνεια στη δηµόσια ζωή και
όχι θεσµικές συγκαλύψεις των παρανοµούντων.
Δεν µε πειράζει που ανοίξαµε το διάλογο σε διάφορες πτυχές
του δικαιϊκού συστήµατος. Νοµίζω ότι έτσι δικαιώνεται η Βουλή
και οι Βουλευτές και δεν καθιστάµεθα διεκπεραιωτές υπουργικών νοµοσχεδίων. Ως προς τη ρύθµιση για τις ΠΑΕ, δεν έχει τόση
σηµασία η ρύθµιση αυτή καθεαυτή όσο θα είχε µια αιτιολογική
έκθεση, όπου θα περιγράφονταν οι παθογένειες του επαγγελµατικού αθλητισµού και θα υπήρχε και µια πολιτική δέσµευση για
έναν αθλητικό νόµο ρήξης µε το σκοτεινό παρελθόν της διαπλοκής.
Θα ήθελα να κάνω και µία τελευταία σκέψη. Κατά τη γνώµη
µου, απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Φοβάµαι ότι υπάρχει από-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λυτη µονοδροµική αλαζονεία στη λογική του άσπρου και του
µαύρου. Γι’ αυτό βλάπτει ιδιαίτερα την υγεία της δηµοκρατίας
άποψη περί κοµµάτων εισαγγελέων και περί κοµµάτων κατηγορουµένων. Στον κοινοβουλευτικό πολιτικό διάλογο δεν µοιράζουµε κατάρες και δογµατισµούς, απλώς διαφωνούµε και
περιµένουµε την ιστορία να µας δικαιώσει ή να µας διαψεύσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννης Γκιόκας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα ασχοληθώ µε το νοµοσχέδιο και µε την τροπολογία που κατατέθηκε. Θεωρώ ότι
έχουµε εξαντλήσει το θέµα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στην επιτροπή και σήµερα στην Ολοµέλεια. Πήρα το λόγο µόνο
και µόνο για να θέσω το ζήτηµα της τροπολογίας που έχει καταθέσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και αφορά την ανάγκη
να µπει ένα τέρµα σε αυτή τη φάµπρικα διώξεων που υπάρχει σε
βάρος ανθρώπων, σε βάρος αγροτών µόνο και µόνο για το γεγονός της συνδικαλιστικής τους δράσης, της συµµετοχής τους
σε κινητοποιήσεις, σε µια δραστηριότητες που αφορούσαν την
προστασία του εισοδήµατός τους, την προστασία των δικαιωµάτων τους, την αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων τους.
Κανένα κόµµα, δυστυχώς, δεν τοποθετήθηκε στο συγκεκριµένο ζήτηµα, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη τροπολογία
είναι και συναφής, για να πιάσω το νήµα σε σχέση µε την τροπολογία που συζητούσαµε πριν, αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Προφανώς, κανένα κόµµα δεν θεωρεί σηµαντικό να ασχοληθεί
µε ένα θέµα, που αφορά το γεγονός ότι δεκάδες, εκατοντάδες
αγρότες σέρνονται στα δικαστήρια µε βάση µια σειρά διατάξεων
του Ποινικού Κώδικα, το άρθρο 290 και τα επόµενα του Ποινικού
Κώδικα, που αφορούν κυρίως την παρακώληση των συγκοινωνιών.
Ας µας πει, τουλάχιστον, ο Υπουργός στη δευτερολογία του
τι προτίθεται –αν προτίθεται- να κάνει κάτι σε σχέση µε αυτό το
σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο ταλαιπωρεί δεκάδες ανθρώπους όλα
αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για εννέα λεπτά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα αναγκαστώ πάλι να κάνω διόρθωση γιατί µάλλον από δική µου παράβλεψη θα πρέπει να έρθει το άρθρο 3,
όπως το είχα ήδη φέρει, διότι στην τροπολογία του κ, Ιωαννίδη
υπάρχει προθεσµία, η οποία λέει ότι η ισχύς της διατάξεως της
προηγούµενης παραγράφου άρχεται από τις 23 Αυγούστου
2012. Οπότε, προτείνω να παραµείνει ως έχει, ως την έφερα,
εκτός, δηλαδή, αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. Είναι το άρθρο 3.
Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση του συναδέλφου από
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, γνωρίζω τη συγκεκριµένη
τροπολογία. Είναι ένα θέµα το οποίο εξετάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση µε όσα ειπώθηκαν από όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι πήραν το λόγο.
Κατ’ αρχάς, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για το γεγονός
ότι αναφέρθηκε ότι λείπει ο Υπουργός. Όντως, είναι πολύ µεγάλες οι υποχρεώσεις που έχουµε και αυτό έρχεται να απαντήσει
και στην τοποθέτηση της κ. Τζάκρη. Εγώ ήµουν στις αρµόδιες
επιτροπές. Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται. Δεν έχω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο.
Θα πάµε και στην ουσία. Όντως, η συγκεκριµένη διάταξη,
όπως είχε έρθει από το ν. 4055 2012, έπρεπε να ισχύσει και
έπρεπε ήδη τα ειρηνοδικεία να λειτουργούν µε τη µεταφορά
εννοώ της ύλης από 16 Σεπτεµβρίου του 2012. Γιατί δεν λειτουργούν; Γιατί δεν διορίστηκαν ειρηνοδίκες. Ο βασικός πυλώνας για
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να λειτουργήσει αυτή η διάταξη είναι οι εκατόν εξήντα ειρηνοδίκες, οι οποίοι έπρεπε να είχαν διοριστεί, να είχαν ξεκινήσει τη θήτευσή τους από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2012. Στη συνέχεια
µεσολάβησαν οι δύο εκλογές και είχαν ως αποτέλεσµα να µην
µπορούν πρακτικά να είναι έτοιµα τα ειρηνοδικεία να φέρουν το
βάρος όλης αυτής της ύλης που έρχεται από τα µονοµελή πρωτοδικεία.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µε το συνάδελφο, τον κ. Βορίδη, ότι
πρέπει να επιταχύνουµε σε όλα. Και η λογική αυτής της Κυβέρνησης είναι να επιταχύνει σε όλα, σε όλες τις µεταρρυθµίσεις
που πρέπει να γίνουν, σε όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν,
που όλος ο κόσµος το βλέπει ότι πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος η Κυβέρνηση και σε αυτό
έχουµε ιερή υποχρέωση να το φέρουµε γρήγορα εις πέρας, διότι
όσο γρηγορότερα κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις, όσο γρηγορότερα κάνουµε τις αλλαγές, όσο γρηγορότερα µειώσουµε τις σπατάλες, όσο γρηγορότερα εκµεταλλευθούµε τα χρήµατα που
µπορούµε να πάρουµε είτε από το ΕΣΠΑ είτε από άλλες πηγές,
τόσο καλύτερα και τόσο –θα έλεγα- πιο ανακουφιστικά θα δούµε
τι θα κάνουµε για τον κόσµο, ο οποίος αυτήν τη στιγµή δέχεται
όντως µεγάλη πίεση και στα οικονοµικά του και στα εισοδήµατά
του.
Αυτό δίνει απάντηση και για τα ειδικά µισθολόγια και για τις
µειώσεις µισθών και συντάξεων. Όσο συνεχίζουµε σε αυτήν την
λογική, τόσο λοιπόν δεν θα δίνουµε λύση στο πρόβληµα και η
λογική µας θα ήταν απλά να µεµψιµοιρούµε, χωρίς να λέµε στον
κόσµο τι προτείνουµε.
Αυτή η Κυβέρνηση έχει πει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγµή
δια του Πρωθυπουργού, του κ. Σαµαρά, ότι προτεραιότητά µας
είναι οι αλλαγές, ότι προτεραιότητά µας είναι οι µεταρρυθµίσεις,
οι οποίες αυτές πραγµατικά θα φέρουν την οικονοµική ανακούφιση στον κόσµο αλλά κυρίως την πολυσυζητηµένη ανάπτυξη.
Θέλω να απαντήσω στο αν θα είµαστε έτοιµοι σε έξι-επτά
µήνες, µέχρι την 1η Μαρτίου 2013, δηλαδή αν θα είναι έτοιµα τα
ειρηνοδικεία. Βεβαίως και θα είναι έτοιµα. Όπως είπα και πριν,
έπρεπε να ήταν έτοιµα από τις 16 Σεπτεµβρίου του 2012. Είναι
ικανό το διάστηµα να τελειώσει και η εξάµηνη θητεία και να προετοιµαστούν τα ειρηνοδικεία, όπως πρέπει να ετοιµαστούν και
στο έµψυχο υλικό, όπως είπα πριν, αλλά και στην οργάνωσή
τους.
Επίσης, θέλω να απαντήσω στο συνάδελφο, τον κ. Καπερνάρο,
ο οποίος αναφέρθηκε στα Ειρηνοδικεία της Αττικής και του Πειραιά. Το προεδρικό διάταγµα δεν αφορά τα Ειρηνοδικεία της Αττικής και του Πειραιά, γιατί µιλήσατε για το Ειρηνοδικείο
Περιστερίου.
Αναφέρθηκε από έτερο συνάδελφο ο θεσµός της διαµεσολάβησης, τον οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον θεωρεί ως σηµαντικό και το έχουµε ως πρώτη προτεραιότητά κυρίως να τον
επικοινωνήσουµε στον κόσµο, να µάθει ο κόσµος για το θεσµό
της διαµεσολάβησης. Θα πρέπει απλά να αναφέρω ότι έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για τη διαµεσολάβηση από το
Σεπτέµβρη. Θα έχουν ήδη πιστοποιηθεί οι διαµεσολαβητές.
Επίσης, θέλω να κάνω δύο σχόλια σε όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για τη µαγνητοφώνηση πρώτα απ’ όλα και την αποµαγνητοφώνηση. Ακριβώς, η λογική είναι όταν τελειώσει το έργο
αυτό και θα µπορεί να έχει επεκταθεί σε όλα τα δικαστήρια, να
είναι υποχρεωτική η µαγνητοφώνηση-αποµαγνητοφώνηση και θα
είναι υποχρεωτική όταν θα τελειώσει το έργο. Επειδή αναφέρθηκε και έγινε ένα σχόλιο ότι αποτελεί όραµα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, δεν είναι όραµα. Σας είπα και πριν και σας εξέθεσα
ότι αυτήν τη στιγµή τρέχουν έργα 100 εκατοµµυρίων ευρώ και
στη λογική αυτή είναι όταν ολοκληρωθούν, να µπορέσουµε να
δώσουµε λύσεις, να µην αποτελεί απλά όραµα, αλλά να αποτελεί
πραγµατικότητα. Έτσι θα λειτουργήσει και έτσι θα ολοκληρωθεί
και η ψηφιακή, η ηλεκτρονική -όπως λέµε- δικαιοσύνη.
Αναφερθήκατε στο ν. 4055 2012, τον εκτρωµατικό, τον επονείδιστο νόµο, τον οποίο ψήφισε η πλειοψηφία του ελληνικού Κοινοβουλίου της προηγούµενης κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι µε
όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά που εγώ πιστεύω ότι έχει -γιατί
περισσότερα είναι τα θετικά- έχει ως στόχο τη γρηγορότερη και
την ποιοτικότερη –θα επαναλάβω- απονοµή της δικαιοσύνης, όχι
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µόνο υπήρξε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή αλλά υπήρξε και
ευρύτατος διάλογος µε συµµετοχή όλων από το νοµικό κόσµο
στην επιτροπή αυτή.
Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι -και νοµίζω κατέστη σαφές
από τη σηµερινή συζήτηση- θα πρέπει να µένουµε -και το είπα
και στην επιτροπή της Βουλής- στην ουσία των πραγµάτων και
όχι σε εντυπωσιασµούς. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο
εντυπωσιασµό. Είναι µια ρητορική, µια διαλεκτική παλαιότερων
δεκαετιών. Εµείς δεν είµαστε σ’ αυτήν την λογική, είµαστε µια
Κυβέρνηση των έργων και όχι των λόγων.
Θα δώσω και απάντηση στην εξαίρετη συνάδελφο, την κ. Τζάκρη, ότι -πιστέψτε µε- θα είναι πολλές οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα έρθουν στο αµέσως επόµενο διάστηµα και θα
έχουµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε για όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µπορούσα να έχω το λόγο,
κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αφού το ξέρετε, κλείνει ο Υπουργός τη συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Θα πρέπει να πάρουµε κι εµείς τότε το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο
για ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη, γιατί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, δεν ανοίγω κανένα άλλο θέµα. Ακούστε πρώτα τι θα πω.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι την πλήρη και απόλυτη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ µε την τροπολογία που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Είναι µία πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ
κρίσιµη τροπολογία, που άπτεται του περιεχοµένου του νοµοσχεδίου.
Θα σας παρακαλούσα, κύριε Υφυπουργέ –λείπει ο Υπουργός,
ο οποίος έχει και τη νοµοθετική πρωτοβουλία και ο οποίος θα
µπορούσε να αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία τώρα µε ένα θετικό τρόπο- να ενεργήσετε και όχι απλώς να σκεφθείτε, αλλά
αν είναι δυνατόν να εκφράσετε µία θετική άποψη επ’ αυτής της
τροπολογίας και να εισάγετε εσείς σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο
µία ρύθµιση που να ρυθµίζει αυτό το θέµα µε ένα δίκαιο τρόπο.
Μιλάµε για αγρότες οι οποίοι διώκονται αδίκως, διώκονται για
αγώνες που έχουν κάνει. Δυστυχώς, αυτές οι διώξεις είναι εκδικητικές, είναι αυταρχικές, είναι απαράδεκτες και θέλουν να
πλήξουν τον αγροτικό κόσµο και κυρίως το αγροτικό κίνηµα.
Με αυτήν την έννοια, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθείτε θετικά, έστω στα λόγια, φραστικά, αυτήν τη στιγµή επί
της τροπολογίας και σε δεύτερη φάση να έχουµε µία θετική ανταπόκριση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε να τοποθετηθείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Μετάθεση χρόνου
έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί
της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
14 και ειδικό αριθµό 2.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 14 και ειδικό αριθµό 2;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 14 και ειδικό αριθµό 2 έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης
ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μετάθεση χρόνου έναρξης
ισχύος διατάξεων του ν. 4055/2012 και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν.
4055/2012 και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 1
α. Η παράγραφος 21 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α’ 51)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 17 και 20 ισχύουν από την
1η Μαρτίου 2013 και η διάταξη του άρθρου 8 ισχύει από τη 16η
Σεπτεµβρίου 2012.»
β. Το εδάφιο ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.
4076/2012 (Α’ 159) διαγράφεται.
Άρθρο 2
1. Οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τµήµατα
Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συµµετοχής στα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, αποκλειστικά για την αγωνιστική
περίοδο 2012 - 2013, µπορούν να προσκοµίζουν φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτός ισχύει σήµερα, εντός προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη του οικείου
πρωταθλήµατος.
2. Η ισχύς της διατάξεως της προηγούµενης παραγράφου άρχεται από τις 23 Αυγούστου 2012.
Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.47’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 30 Αυγούστου 2012 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

