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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8544
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών Ν. Φούντα και Ε, Καρανάσιου, σελ. 8499
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης και το
Δηµοτικό Σχολείο Βλαχάτων Κεφαλληνίας, σελ. 8513, 8516
4. Ανακοινώνεται ότι η συντονιστική επιτροπή των µπλόκων της
Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή
της στην πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες φτωχούς αγρότες και ζητεί
άµεσα τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος,
σελ. 8497
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8500, 8501, 8512, 8515,
8516, 8519, 8549, 8558, 8563, 8564
6. Ανακοινώνεται επιστολή του Δηµάρχου Καβάλας, σελ. 8519
7. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το
νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο,
καθώς και α) τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου,
σελ. 8563
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8485 - 8487
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 8487
- 8494
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης
του Εθνικού Κτηµατολογίου, σελ. 8495
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Εκπαι- δευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του
Ηρακλείου Κρήτης, σελ. 8497
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νόµος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά- ξεις", σελ. 8501
2. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών
KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ
αυτής", σελ. 8519 - 8536
3. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικού Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 8519, 8520 - 8521
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σελ. 8522 - 8536
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας, σελ.
8523 - 8530
6. Κατάθεση πρότασης νόµου:
Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κύριοι Παύλος Σιούφας

και Χρήστος Κέλλας κατέθεσαν πρόταση νόµου "Διαγραφή καταχωρήσεων των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε.", σελ. 8563
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
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Τρίτη 5 Μαρτίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 5 Μαρτίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Μαρίνο Ουζουνίδη,
Βουλευτή Έβρου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Υπαλλήλων
Ξενοδοχείων Νοµού Λασιθίου αιτείται την επίλυση θέµατος, που
αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας
των εποχικά εργαζοµένων.
2) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ και
Α’ Πειραιώς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο κ. Ευάγγελος Σαραντίδης αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά τη µετακίνηση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία του Πειραιά.
3) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Βαρβακείου Πρότυπου Πειραµατικού Γυµνασίου διαµαρτύρεται για τη µετακίνηση εκπαιδευτικών του γυµνασίου, µεσούσης της σχολικής χρονιάς, χωρίς προηγούµενη εξασφάλιση αναπλήρωσής τους.
4) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων αιτείται την επίλυση
θέµατος, που αφορά την εισαγωγή των µαθητών των Πρότυπων
Πειραµατικών Γυµνασίων στα Πρότυπα Πειραµατικά Λύκεια κατά
το σχολικό έτος 2013-2014.
5) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δηµοσίων Σχολείων του Δήµου Διονύσου Νοµού Αττικής επισηµαίνει
την ανάγκη κάλυψης των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε
σχολεία του δήµου.
6) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΙΔΗΣ, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ και Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νάουσας καταγγέλλει την επίθεση
της Κυβέρνησης στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των απολυµένων κλωστοϋφαντουργών της περιοχής.
7) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Σουφλίου και Περιφέρειας Νοµού Έβρου καταγγέλλει ότι το ΙΚΑ
ζητά από συνταξιούχους του, µε συζύγους ασφαλισµένες στον
ΟΓΑ, να επιστρέψουν και µάλιστα µε τόκο τα ποσά των οικογενειακών επιδοµάτων από 1-8-2002 έως 31-7-2012.
8) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Σκληρός αιτείται τη
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Βασιλικής Λευκάδας µε ιατρικό
προσωπικό.
9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Βασιλείου, Αναπληρωτής Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, αιτείται την αυτοδυναµία
του ιδρύµατος, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού
χάρτη της χώρας.
10) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών διαµαρτύρεται για τη διακοπή της συντάξεως
του ΟΓΑ των υπερήλικων βορειοηπειρωτών, βάσει του ν.
4093/2013.
11) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη ‘Ενωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάµεων αιτείται την τροποποίηση, µε νοµοθετική
ρύθµιση, της αναγνώρισης της ισοτιµίας των πτυχίων και της
προϋπηρεσίας των προερχοµένων από το Πολεµικό Ναυτικό.
12) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας αιτείται την οικονοµική του ενίσχυση για την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του.
13) Οι Βουλευτές, Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Α’
Αθηνών κ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΝΕΛΛΗ κατέθεσαν αναφορά
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µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΜΕ Λήµνου και
Αγίου Ευστρατίου Νοµού Λέσβου αιτείται να επαναλειτουργήσει
το Γραφείο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λήµνου ή να αναβαθµιστεί σε διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων Κέντρων Δηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του
ρόλου και της λειτουργίας των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

14) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν στην
εύρυθµη λειτουργία του δηµόσιου Νοσοκοµείου της Ρόδου.

25) Η Βουλευτής Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας Νοµού Πέλλης επισηµαίνει την ανάγκη έκτακτης χρηµατοδότησής του για την άµεση
αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στην περιοχή από
τις πρόσφατες πληµµύρες.

15) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία µέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου αιτούνται την άµεση δροµολόγηση νοµοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών, µε σκοπό
την αυτοδυναµία του ιδρύµατος.
16) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Αρβανίτης αιτείται τη
δηµιουργία παραρτήµατος Υπηρεσίας στα Γιαννιτσά για τις
ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέµατα σχετικά µε το Δηµόσιο, τον ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ , τον ΟΓΑ, τις Τράπεζες, τη ΔΕΗ κ.λ.π..
17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων
Εµπορευµατικών Μεταφορών παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε τα µέτρα στήριξης των ανατρεπόµενων φορτηγών Δ.Χ..
18) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας Νοµού Πέλλης
αιτείται την έκτακτη χρηµατοδότησή του για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στην περιοχή από τις
πρόσφατες πληµµύρες.
19) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες και
Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων και Αξιωµατικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τις νέες περικοπές που πρόκειται
να πλήξουν τους ένστολους και τους συνταξιούχους ενόψει του
νέου µισθολογίου.
20) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων
Πηνειού-Αλφειού αιτείται την επίλυση χρηµατοδοτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει, λόγω της στέρησης των εσόδων από
τα µισθώµατα των τέως λιµνών και την επαγοµένη αύξηση των
εισφορών.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων
ΑΣΠΑΙΤΕ αιτείται να διατηρηθούν τα προπτυχιακά Τµήµατα της
Σχολής, όπως εµφανίζονται στο σχέδιο «Αθηνά», να προστεθεί
το Παιδαγωγικό Τµήµα και να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ στον πανεπιστηµιακό τοµέα.
22) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τοπικοί φορείς του Δήµου Φυλής
Νοµού Αττικής επισηµαίνουν την επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν άµεσα και στη Δηµοτική Κοινότητα Ζεφυρίου τα έργα για
τη διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς.
23) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ, Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ και Αχαΐας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος ΥΕΘΑ-ΓΕΣ Νοµού Αχαΐας αιτείται την παραµονή του ΚΕΤΧ στο χώρο που ήδη λειτουργεί, την
αναβάθµισή του και την επαναφορά σε αυτό όλων των δραστηριοτήτων που του αφαιρέθηκαν.
24) Οι Βουλευτές, Πέλλης κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ και Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Χρήστος Σακελλάριος, καθηγητής του Τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας
εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείµενη κατάργηση του εν
λόγω τµήµατος µέσω του σχεδίου «Αθηνά».
27) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ηπατοµοσχευθέντων
Ελλάδος αιτείται την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µεταµοσχευµένοι ασθενείς µε τις παρακλινικές εξετάσεις, τις µεταµοσχεύσεις ανθρώπινων ιστών και οργάνων, καθώς
και µε τη µετάβασή τους στο εξωτερικό.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Γεώργιος Φλωράς διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση διορισµού νέου προέδρου στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε άνεργο
οικογενειάρχη που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο µετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην οικία του, λόγω ανεξόφλητης
οφειλής.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη µεταφορά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαβρύτων στο ΙΚΑ Αιγίου
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αθανάσιος Τσιάτσιος αιτείται
τον άµεσο διορισµό όλων των αδιόριστων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του διαγωνισµού του
ΑΣΕΠ 2008.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας εκφράζει την αντίθεσή του
στην επίθεση που σηµειώθηκε σε βάρος εταιρείας στις Σκουριές
Χαλκιδικής.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καλαβρύτων Νοµού
Αχαϊας επισηµαίνει την ανάγκη ανακατασκευής της κεντρικής
γέφυρας στον Κλειτόριο ποταµό.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που δηµιουργείται λόγω βροχής στον εξωτερικό χώρο του
7ου Λυκείου της Πάτρας του Νοµού Αχαΐας.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εθελοντές µακράς θητείας αιτούνται την ίση ιεραρχική προαγωγική µεταχείρισή τους µε τις
εθελόντριες και τους εθελοντές υπαξιωµατικούς.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επανεξέταση θεµάτων του υπ’ αριθµ.Φ900α/3986/13020/15-2-2013, Φ900α/3987/
13032/20-2-2013, Φ900Α/3988/13034/20-2-2013 εγγράφου, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
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37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δυτικής Αχαΐας αιτείται να παραχωρηθεί το δικαίωµα απλής χρήσης των κοινοχρήστων αιγιαλού και παραλίας απευθείας στους ΟΤΑ Α’ βαθµού της
χώρας.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί
και Αγοραίων παραθέτει την εγκύκλιο ΙΚΑ και οδηγών ΤΑΞΙ 2013,
την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αµειβόµενων µισθωτών µε κυµαινόµενες αποδοχές και την αποτίµηση των παροχών
σε είδος για το έτος 2013.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Αχαΐας παραθέτει τις προτάσεις του, σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων, φυσικών και επιχειρηµατικών προσώπων µε κοινωνικό χαρακτήρα.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες και
Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων και Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος
αιτούνται την ανάληψη πρωτοβουλιών αναστολής των περικοπών
στους ένστολους και τη µη κατάργηση των αυτόµατων µισθολογικών προαγωγών.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αιτείται τη
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στήριξη και αξιοποίηση των στελεχών του δηµοσίου, που εισήλθαν σε αυτό µε αξιοκρατικές διαδικασίες, καθώς και των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ-ΞΥΝΗ παραθέτει τις θέσεις του, µέσω
εξώδικης δηλώσεως, σχετικά µε καταγγελία που είχε γίνει εις
βάρος του από ανταγωνιστές.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φώτιος Γιοβάνου παραθέτει
την καταλογιστική 201-02 03 του Τελωνείου Αθηνών και αιτείται
την άµεση επίλυση της συγκεκριµένης υπόθεσης.
44) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κιλελέρ Νοµού Λαρίσης αιτείται
την καταβολή δίκαιων αποζηµιώσεων στους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς του δήµου από τη θεοµηνία της 26ης Μαΐου
2012.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 3976/14-11-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Σκόνδρα Ασηµίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ12Β 1024022 ΕΞ
2013/1-2-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

8488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΗ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

8489

8490

2. Στην µε αριθµό 5540/07-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεγκέρογλου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/2318/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

93/1-2-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 5559/07-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πολύδωρα Βύρωνα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-28/1-2-13 έγγραφο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 5685/10-01-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-5/1-2-2013

8493

έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 4357/26-11-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Μιχελάκη προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την καθυστέρηση του
διαγωνισµού για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δηµοσίων
φορέων δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 5807/14-1-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ευάγγελου
Αποστόλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Ο κ. Αποστόλου έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του. Παραβιάζει θετικά έναν κανόνα που έχει καθιερώσει η Κυβέρνηση.
Θα παρακαλέσω για λίγη ανοχή στο χρόνο, γιατί πιστεύω ότι
το ζήτηµα που συζητάµε είναι πάρα πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε.
Αποτελεί κοινή αντίληψη ότι η διαδικασία, η πορεία των εργασιών κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου καρκινοβατεί. Σε
δεκαεπτά χρόνια δαπανήσαµε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για να
υλοποιηθεί µόνο το 17% του έργου, παρ’ ότι είχε βαπτιστεί ως
το εργαλείο -ένα από τα µεγαλύτερα- που θα συµβάλει στην ανάπτυξη. Δυστυχώς δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει ούτε ένα από
τα είκοσι τρία προγράµµατα που ξεκίνησε. Το χειρότερο όλων
είναι, ότι απέφυγε να προστατεύσει, να περιφρουρήσει τη δηµόσια περιουσία, αφού δεν την υπερασπίζεται, όπως πρέπει, κατά
τη διάρκεια κατάρτισης του Κτηµατολογίου.
Είναι χαρακτηριστική η παραδοχή της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας. Θα καταθέσω και το σχετικό έγγραφο,
κύριε Πρόεδρε, όπου αναφέρεται ότι ως κατεχόµενα έχουν καταχωρηθεί –δηλαδή, ως καταπατηµένα- είκοσι οκτώ χιλιάδες
τριάντα κτήµατα συνολικής επιφάνειας τετρακοσίων τριών χιλιάδων στρεµµάτων. Όµως και τα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή αυτά
που θα αλωθούν από τους επίδοξους καταπατητές, αφορούν
έναν πάρα πολύ µεγάλο αριθµό ακινήτων.
Αυτή λοιπόν η ανύπαρκτη υπεράσπιση των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του δηµοσίου έχει παραδώσει τεράστιες εκτάσεις
στους καταπατητές και ανοίγει την όρεξη για τους επίδοξους.
Την καθυστέρηση αυτή, κύριε Υπουργέ, την αποδέχθηκε πρόσφατα και ο επιχειρησιακός συντονιστής του Εθνικού Κτηµατολογίου, ο κ. Χασσίδ, συµπληρώνοντας ταυτόχρονα -ακούστε το!ότι για τον ίδιο αποτελεί αναγκαιότητα η είσοδος ιδιωτών επενδυτών στο Κτηµατολόγιο. Θα σας καταθέσω και τις σχετικές του
δηλώσεις από έντυπο εφηµερίδας.
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Λιβιεράτος, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, µας είπε: «Δεν πιστεύω ότι η απόκτηση του Κτηµατολογίου µετά εκατόν ογδόντα χρόνια είναι θέµα ιδιωτικοποίησης» και συνέχισε: «Άλλωστε, µην ξεχνάµε ότι καµµιά άλλη
χώρα της Ευρώπης δεν έχει ιδιωτικοποιήσει το Κτηµατολόγιό
της». Ποια από τις δύο απόψεις ισχύει;
Επίσης σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ. Λιβιεράτος δικαιολόγησε την καθυστέρηση, επικαλούµενος ως προβληµατικό το
γεγονός ότι οι δασικοί χάρτες συντάσσονται µε βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945, καθώς και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας που απαιτείται, για να κυρωθεί ένας δασικός χάρτης,
ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι άνοιξε τη συζήτηση για τον ορισµό
του δάσους, λέγοντας ότι µια γενναία αντιµετώπιση θα ήταν «ξεχνάµε τα πάντα και ορίζουµε σήµερα τι είναι δάσος».
Εµείς πιστεύουµε ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών κατάρτισης, ιδιαίτερα των δασικών χαρτών, οφείλεται στην
αδυναµία της διοίκησης να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που
έχουν εντοπιστεί -θα σας καταθέσουµε πρόταση- αλλά και στην
ανυπαρξία της απαιτούµενης χρηµατοδότησης για τη συνέχιση
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των εργασιών.
Βέβαια θα µας βρείτε σκληρά απέναντί σας σε κάθε επιχείρηση αλλαγής του ορισµού του δάσους, γιατί αυτό έχει κλείσει
τόσο συνταγµατικά, όσο και µε πρόσφατη απόφαση, την 32/2013
του Σ.τ.Ε..
Σας ρωτάµε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν θα προχωρήσετε και
σε ποιες αλλαγές στη διαδικασία κτηµατογράφησης, ώστε να
επιταχυνθούν οι εργασίες, ποιες είναι οι απόψεις σας για το πρόβληµα κυριότητας των παραπάνω καταπατηµένων εκτάσεων,
αλλά και αυτών που θα αποκαλυφθούν µελλοντικά, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών
και βεβαίως, γιατί δεν προχωρά έγκαιρα, γρήγορα η εκδίκαση
των αντιρρήσεων που έχουν κατατεθεί κατά των αναρτηθέντων
χαρτών της Αττικής, ώστε να ολοκληρωθεί µε την κύρωση η σύνταξή τους.
Θα πω τα υπόλοιπα στη δεύτερή µου παρέµβαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Καλαφάτης για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος συνάδελφος προσεγγίζει ένα πολύ σηµαντικό θέµα, αλλά θέτει και πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα, θα ήθελα κι εγώ να είµαι πολύ συγκεκριµένος στις απαντήσεις µου και να κάνω χρήση του µεγαλύτερου
µέρους της δευτερολογίας, για να µπορέσω να δώσω, όσο γίνεται, πιο ολοκληρωµένη την απάντησή µου, γι’ αυτά που ερωτήθηκα.
Κύριοι συνάδελφοι, το Κτηµατολόγιο πράγµατι είναι έργο µεγάλης σηµασίας σε επίπεδο εθνικό, οικονοµικό, αναπτυξιακό και
κοινωνικό. Η επιτάχυνση των εργασιών κτηµατογράφησης αποτελεί κυρίαρχο στόχο. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως
στο πλαίσιο της ανάθεσης των έργων.
Η επιτάχυνση λοιπόν της σύνταξης του έργου του Κτηµατολογίου, η πληρέστερη προστασία αλλά και η καταγραφή των δηµοσίων ακινήτων, καθώς και η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών
της χώρας αποτελούν αντικείµενα του νέου σχεδίου νόµου, που
θα έρθει συντοµότατα στη Βουλή, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν έχω σηµειώσει, κατά τη διάρκεια άλλων συζητήσεων στις
επιτροπές και σε συζήτηση άλλων νοµοσχεδίων στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου.
Το Εθνικό Κτηµατολόγιο αποτελεί ένα πολύ αξιόπιστο σύστηµα, το οποίο µπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια στις συναλλαγές.
Αυτό αφορά τόσο την προστασία των δικαιωµάτων του ελληνικού
δηµοσίου όσο και των πολιτών, κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης. Το Κτηµατολόγιο εφαρµόζει τις δικαστικές αποφάσεις,
που αφορούν στις διορθώσεις κτηµατολογικών εγγραφών, ανεξάρτητα από το περιεχόµενό τους και τον τρόπο έκδοσής τους.
Πέρα από αυτό, οι νόµοι του Εθνικού Κτηµατολογίου για τη
σύνταξη και τη λειτουργία του θεσµού έχουν θωρακίσει τη διεκδίκηση ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη, µε διαδικασίες που λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλίδες για την αποτροπή καταπατήσεων.
Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι για την αποτροπή της ιδιοποίησης ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη µε αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, η οποία συνιστά πρωτότυπο τρόπο κτήσης της
κυριότητας, όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και δεν
στηρίζεται σε έγγραφο τίτλο, ισχύουν τα ακόλουθα και αναφέρω
τη διαδικασία:
Στη διάρκεια της κτηµατογράφησης για την παραλαβή σχετικής δήλωσης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δεν
αρκεί η προσκόµιση ενός µόνο αποδεικτικού εγγράφου. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης µε ένα µόνο αποδεικτικό στοιχείο,
το δικαίωµα που περιέχεται σε αυτή, δεν προκρίνεται.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δήλωση µε επίκληση χρησικτησίας µπορεί να υποβληθεί µέχρι την ανάρτηση. Από την
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ανάρτηση και µετά δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης σε ακίνητο που έχει καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Αντί δήλωσης,
στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται ένσταση, η οποία υποχρεωτικά κοινοποιείται στο ελληνικό δηµόσιο.
Επίσης οι ανάδοχοι µελετητές, που υλοποιούν την κτηµατογράφηση, έχουν υπογράψει ρήτρα εµπιστευτικότητας για τη διαχείριση των πληροφοριών που συνέλεξαν ή συλλέγουν και
οποιαδήποτε διαρροή συνιστά συµβατική παράβαση αλλά και
ποινικό αδίκηµα. Συνεπώς η όποια σχετική καταγγελία οφείλει να
είναι συγκεκριµένη τόσο για την πράξη όσο και για το πρόσωπο
στο οποίο αφορά.
Μετά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηµατολογίου σε µια
περιοχή, η διόρθωση αρχικών εγγραφών σε ακίνητα αγνώστου
ιδιοκτήτη µε αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία, διατάσσεται αποκλειστικά και µόνο από τα αρµόδια δικαστήρια. Μάλιστα οι σχετικές αποφάσεις δεν αποδίδουν κυριότητα, αλλά διατάσσουν
µόνο τη διόρθωση της εγγραφής και εκ του λόγου τούτου, δεν
µπορούν να αντιταχθούν κατά του πραγµατικού κυρίου.
Για τις δίκες αυτές προβλέπεται υποχρεωτικά η κοινοποίηση
του δικογράφου στο ελληνικό δηµόσιο, ώστε να λάβει γνώση της
διαδικασίας και να παρέµβει εγκαίρως, προβάλλοντας τυχόν δικαιώµατά του, αν βέβαια πρόκειται για δηµόσια περιουσία.
Με το Κτηµατολόγιο έχουµε ακόµη ένα πλεονέκτηµα. Για
πρώτη φορά όσοι θέλουν να διεκδικήσουν µε έκτακτη χρησικτησία ακίνητα στα οποία έχουν κάποιοι άλλοι καταχωρηθεί ως κύριοι, είναι υποχρεωµένοι να στραφούν κατ’ αυτών και όχι κατά
του τρίτου προσώπου, ασχέτου ή και ανύπαρκτου, δηµιουργώντας εικονικές δίκες.
Με όλα τα παραπάνω λοιπόν, κύριε συνάδελφε, είναι σαφές
ότι όχι µόνο δεν µπορούν να γίνουν καταπατήσεις µέσω των διαδικασιών του Κτηµατολογίου, αλλά ίσως για πρώτη φορά παράγεται πραγµατική ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές.
Το Υπουργείο όµως δεν παύει να παρακολουθεί και να αξιολογεί κάθε πτυχή της εφαρµογής του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, σχετικά µε το Κτηµατολόγιο και µε αίσθηµα ευθύνης
ανέλαβε νοµοθετική πρωτοβουλία, στην οποία αναφέρθηκα κι
εγώ προηγουµένως, για τη βελτίωση και επιπλέον ενίσχυση της
δηµόσιας πίστης που αποτελεί βασική κτηµατολογική αρχή.
Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν προγραµµατίζουµε να έχουµε
νοµοθετική ρύθµιση για την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης και
από το ελληνικό δηµόσιο, δηλαδή την ενεργή συµµετοχή για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του.
Η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί προτεραιότητα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προστασία των
δασών και των δασικών εκτάσεων όσο και για την ορθή οργάνωση της χώρας µας.
Σχετικά µε τη διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης δασικών
χαρτών, θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής: Η σύνταξή τους
προβλέφθηκε από το ν. 2664/1998. Η κατάρτιση δασικών χαρτών
ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1997 και αφορούσε συνολικά τριακόσιες είκοσι δύο περιοχές. Το 2008 προκηρύχθηκε πρόγραµµα
κατάρτισης δασικών χαρτών για εκατόν δεκατρείς αστικές κατά
βάση περιοχές, στις οποίες όµως περιλαµβάνεται και ο Εθνικός
Δρυµός της Πάρνηθας καθώς και το τµήµα του δάσους-πάρκου
Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την προστασία τους από τις
απειλούµενες καταπατήσεις µετά τις πυρκαγιές στην περιοχή.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ολοκληρωθεί. Οι δασικοί
χάρτες έχουν παραδοθεί στις αρµόδιες διευθύνσεις δασών, αλλά
εκκρεµεί η θεώρηση του δασικού χάρτη για σαράντα τρεις ΟΤΑ
από την αρµόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής.
Το 2010 ακολούθησε νέο πρόγραµµα κατάρτισης δασικών
χαρτών για το υπόλοιπο του Νοµού Αττικής, που αφορά σαράντα
έξι ΟΤΑ, µε το οποίο ολοκληρώνεται η κάλυψη του Νοµού Αττικής. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» έχει αναθέσει τη µελέτη
κατάρτισης δασικού χάρτη σε τριάντα έξι ΟΤΑ, ενώ η ανάθεση
της µελέτης για τις υπόλοιπες περιοχές εκκρεµεί λόγω προσφυγών στα αρµόδια δικαστήρια.
Στο πλαίσιο επιτάχυνσης της σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου και της προκήρυξης δυο νέων προγραµµάτων κτηµατογράφησης που αφορούν διακόσιους εξήντα οκτώ ΟΤΑ και δέκα
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περιφερειακές ενότητες, προκηρύχθηκαν τα παρακάτω προγράµµατα από το 2011 µέχρι και σήµερα:
Πρώτον, προκηρύχθηκε η κατάρτιση δασικού χάρτη σε πυρόπληκτες και προστατευόµενες περιοχές της χώρας. Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει το σύνολο της έκτασης έντεκα περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Δεύτερον, προκηρύχθηκε η κατάρτιση δασικών χαρτών για
εβδοµήντα εννιά ΟΤΑ της χώρας και τρίτον, η κατάρτιση δασικού
χάρτη σε δέκα περιφερειακές ενότητες της χώρας.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω προγραµµάτων κατάρτισης δασικών χαρτών θα έχει καλυφθεί έκταση 78,95 εκατοµµυρίων στρεµµάτων, που αντιστοιχούν στο 60% της ελληνικής
επικράτειας.
Όπως γνωρίζετε όµως η αρµοδιότητα για τη θεώρηση, ανάρτηση, επεξεργασία των αντιρρήσεων και κύρωση των δασικών
χαρτών, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ανήκει στις
αρµόδιες διευθύνσεις δασών και στην εκάστοτε γραµµατεία αποκεντρωµένης διοίκησης. Τα στάδια των εργασιών κατάρτισης
των δασικών χαρτών διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περιοχή,
την οποία αφορούν.
Από τη µέχρι σήµερα -και ολοκληρώνω- πορεία του έργου διαπιστώθηκαν πράγµατι προβλήµατα, καθυστερήσεις και αδυναµίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στο θεσµικό πλαίσιο. Για το
λόγο αυτό, το Υπουργείο ανέλαβε νοµοθετική πρωτοβουλία µε
την οποία θα επιταχυνθεί και η κύρωση των δασικών χαρτών της
χώρας.
Τέλος, όσον αφορά στην εκδίκαση των αντιρρήσεων που
έχουν κατατεθεί στην Αττική, αυτές, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, εξετάζονται από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση
του γενικού γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές δεν έχουν συγκροτηθεί ακόµα από την αρµόδια
υπηρεσία, διότι απαιτήθηκε εκ νέου η δηµοσίευση των αποφάσεων συγκρότησής τους, µε περισσότερα στοιχεία των µελών,
σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου, αλλά και αντικατάσταση
µελών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που µου δώσατε τη δυνατότητα
να υπερβώ το χρόνο, λαµβάνοντας µέρος από τη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κι εγώ ανάλογα θα πω στην αρχή της δευτερολογίας µου ότι
πραγµατικά -κι εσείς το επιβεβαιώσατε µε την τοποθέτησή σαςυπάρχει καθυστέρηση και πρόβληµα. Δεν έχω όµως κανένα λόγο
να µην πω ότι είναι όντως θετική αυτή η παρέµβαση στα «αγνώστου ιδιοκτήτη» και κινείται προς θετική κατεύθυνση.
Βέβαια είναι τεράστιο το ζήτηµα της χρησικτησίας, διότι εκεί
πλέον συνδέεται µε το χαρακτήρα του εδάφους και όταν µιλάµε
για τα δασικού χαρακτήρα εδάφη, η χρησικτησία πάει στο Ελληνορωµαϊκό Δίκαιο προ του 1915. Είναι διαδικασίες που δεν µας
παίρνει ο χρόνος να τις αναλύσουµε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µια πραγµατικότητα την οποία δεν
πρέπει να αγνοήσετε, ότι δηλαδή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.», µέχρι σήµερα τουλάχιστον, δεν υπερασπίζεται τη δηµόσια
κτήση, αφού από εργαλείο –σας το λέω και είναι σκληρό, αλλά
αυτή είναι η πραγµατικότητα- καταγραφής της δηµόσιας περιουσίας έχει µετατραπεί σε εργαλείο λεηλασίας της δηµόσιας περιουσίας.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τι συµβαίνει; Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κτηµατολογίου οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν ενδιαφέρονται όσο πρέπει είτε γιατί εµποδίζονται από την εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» είτε διότι ιδιαίτερα, όταν πάνε να εφαρµόσουν το τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου –µαχητό είναι το
τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου- στην προκειµένη περίπτωση,
παραγνωρίζονται ή εµποδίζεται η παρέµβασή τους.
Επειδή κι εσείς ουσιαστικά δεν διαφωνήσατε για τα καταπατηµένα των τετρακοσίων τριών χιλιάδων στρεµµάτων, θέλω να
σας ρωτήσω το εξής: Έχετε καµµία επαφή ή γνωρίζετε ποια είναι
η θέση του Υπουργείου Οικονοµικών; Αληθεύει ότι θα υπάρξει
µια ελκυστική τακτοποίηση των συγκεκριµένων ακινήτων;
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Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, οι περιπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 40% της γνωστής δηµόσιας γης. Εκεί, απ’ ότι έχει
διαρρεύσει, µάλλον µε ένα συµβολικό τίµηµα 500 έως 600 ευρώ
θα τακτοποιηθούν. Εσείς καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό, διότι
οι περισσότερες απ’ αυτές τις εκτάσεις είναι παραλιακές. Δεν
είναι βοσκότοποι, όπως έχουµε συνηθίσει να λέµε τις λιβαδικές
εκτάσεις στα βουνά. Είναι µεγάλης αξίας εκτάσεις.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι πρόσφατα, όταν το ΤΑΙΠΕΔ έστειλε
ελεγκτές στην Ηλεία, για να δει τι γίνεται µε τα περίπου δεκαπέντε χιλιάδες στρέµµατα, αυτά που είχε παραχωρήσει η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ, τελικά δεν βρήκε
τίποτα. Πάνω από το 80% ήταν καταπατηµένα. Άρα υπάρχει ένα
σοβαρό πρόβληµα εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ορισµένα
πράγµατα και για ενηµέρωση.
Επειδή αναφερθήκατε στους δασικούς χάρτες, θέλω να αναφέρω ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών σε
έντεκα εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες στρέµµατα, ήτοι
στο 8,55% της χώρας. Από αυτά έχουν αναρτηθεί µόνο τα οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες στρέµµατα και έχουν κυρωθεί µερικώς
µόνο σε τέσσερις ΟΤΑ. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, πόσο τεράστιο
πρόβληµα υπάρχει µε µια εργασία. Γι’ αυτό σας ανέφερα ιδιαίτερα την περίπτωση εξέτασης των ενστάσεων της Αττικής.
Δεν µπορώ να ξεφύγω ιδιαίτερα από την παρέµβαση του
Υπουργού κ. Λιβιεράτου. Εγώ όµως τουλάχιστον προσωπικά,
θεωρώ προσβλητικό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που
χρόνια ασχολούνται µε την κατάρτιση και την ερµηνεία των δασικών χαρτών, το να λέει σήµερα ο Υπουργός «ξεχάστε τους
χάρτες του ’45». Έχει αντιληφθεί πού θα πάει όλη αυτή η εργασία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριµένη διαδικασία; Πάει, τα πετάξαµε όλα!
Άρα πώς εκφράζει τέτοιες απόψεις; Μάλιστα θα είναι, όπως
λέει, γενναία η αντιµετώπιση, αν ξεχάσουµε σήµερα τι είναι
δάσος.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, θα καταθέτουµε
προτάσεις. Πραγµατικά εγώ σας τις καταθέτω τώρα, αλλά θα τις
καταθέσω και όταν θα έρθει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου στη
Βουλή, για να το συζητήσουµε.
Δείτε τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων στους δασικούς
χάρτες. Μη βάζετε µαζί και τις δυο ενστάσεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν ενστάσεις για το χαρακτήρα και για το ιδιοκτησιακό. Αν τα
βάλετε µαζί, µπερδεύεται η κατάσταση. Άρα, γιατί δεν εξετάζετε
πρώτα το χαρακτήρα; Διότι ο χαρακτήρας πλέον θα µας δώσει
και τη δυνατότητα µετά στο ιδιοκτησιακό, να εφαρµόσουµε το
τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου, δηλαδή ουσιαστικά να προασπιστούµε τη δηµόσια περιουσία.
Θα τα πούµε όµως όλα αυτά, όταν θα έρθει η σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα χρειαστώ µονάχα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι το Κτηµατολόγιο για εµάς –αλλά
νοµίζω για όλους- δεν είναι απλώς ένα σύστηµα καταγραφής συναλλαγών, όπως το σύστηµα των υποθηκοφυλακείων. Η εφαρµογή του συνιστά µείζονος σηµασίας θεσµική µεταρρύθµιση,
που τελικό στόχο έχει την εγκαθίδρυση ασφαλείας δικαίου και
την προστασία των συναλλασσοµένων.
Η νοµοθετική παρέµβαση, την οποία προετοιµάζουµε συστηµατικά τους τελευταίους έξι µήνες -ουσιαστικά από την πρώτη
µέρα που αναλάβαµε τη θέση ευθύνης, εγώ προσωπικά ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, υπεύθυνος για το Κτηµατολόγιο- ακριβώς αυτό το
στόχο έχει, κύριε συνάδελφε. Έχει πολλαπλό στόχο µεγάλης σηµασίας: Την επιτάχυνση των διαδικασιών, όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για το υπόλοιπο κοµµάτι που αφορά την
κτηµατογράφηση, την πλήρη διασφάλιση και διαφάνεια, σε
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σχέση µε την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας περιουσίας και βεβαίως την επιτάχυνση των εργασιών,
για να είµαστε µέσα στους στόχους µας ακριβώς, για να µπορέσουµε να κάνουµε πράξη το Εθνικό Κτηµατολόγιο που, όπως
πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, είναι εργαλείο πολλαπλής σηµασίας και σηµαντικότητας. Είναι εργαλείο αναπτυξιακό, είναι εργαλείο κοινωνικό, είναι εργαλείο περιβαλλοντικό, είναι εργαλείο
ζωής, ουσιαστικά, για τις επόµενες µέρες και για τα επόµενα
χρόνια –θα έλεγα- για την ελληνική πρόοδο και ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εγώ πραγµατικά θα σας καλέσω κι
εσάς κι όλους τους συναδέλφους και µέσα από τη συζήτηση που
θα κάνουµε για τις ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του Εθνικού
Κτηµατολογίου, να βοηθήσετε κι εσείς από την πλευρά σας, για
να µπορέσουµε να κάνουµε όσο γίνεται πιο δυνατό και πιο
ισχυρό αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο που λέγεται Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι η
συντονιστική επιτροπή των µπλόκων της Ελλάδας κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην πολιτική της
Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες φτωχούς αγρότες και ζητεί άµεσα τη λήψη µέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Η τρίτη µε αριθµό 3168/19-10-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το εργασιακό
µέλλον των εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1534/23-11-2012 αναφορά
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του Ηρακλείου Κρήτης.
Στην αναφορά του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, επανερχόµαστε στο ζήτηµα των κενών και στις ελλείψεις καθηγητών
που υπάρχουν στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση του
Νοµού Ηρακλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για µία αναφορά που
καταθέσαµε στις 20-11-2012 µε βάση δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», η οποία και αναδείκνυε τα ζητήµατα που
υπήρχαν. Από τότε πέρασε πάρα πολύς καιρός και, επειδή δεν
πήραµε απάντηση, τη µετατρέψαµε σε επίκαιρη ερώτηση, διότι
ήδη και στις 7-1 καταθέσαµε ξανά επίκαιρη ερώτηση, σε σχέση
µε τις ελλείψεις στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Ηρακλείου και τον άµεσο κίνδυνο που υπήρχε, να χαθεί η
σχολική χρονιά, πλην όµως, λόγω κωλύµατος που είχατε, δεν
υπήρχε η δυνατότητα να συζητηθεί.
Βεβαίως τα θέµατα των προβληµάτων και τα κενά που υπάρχουν στο Νοµό Ηρακλείου, τα έχουµε αναδείξει εγκαίρως προς
το Υπουργείο. Στις 11-9 είχαµε κάνει αναφορά, σε σχέση µε τα
προβλήµατα που υπάρχουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στις
13-9 για τα προβλήµατα λειτουργίας στο Καλλιτεχνικό Σχολείο
Ηρακλείου και την έλλειψη καθηγητών, στις 13-9 επίσης για τα
προβλήµατα λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου,
στις 15-9 για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο
Ηρακλείου Κρήτης.
Σήµερα επικοινωνήσαµε ξανά µε την Ένωση Λειτουργών
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Νοµού Ηρακλείου και µας επιβεβαίωσαν ότι το έγγραφό τους στις 14-11-2012 προς τον περι-
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φερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης, µε τα προβλήµατα
που αναφέρουν, ισχύει ακόµη. Πρώτον, στην ΕΠΑΣ του Ηρακλείου, ενώ υπάρχουν οκτώ τµήµατα κοµµωτικής, δηλαδή διακόσιοι µαθητές και ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν δέκα εκπαιδευτικοί,
υπάρχουν µόλις δύο. Στο ΕΠΑΛ Μοιρών στον τοµέα υγείας και
πρόνοιας υπάρχει µόνος ένας εκπαιδευτικός-νοσηλευτής και για
τις δύο τάξεις.
Το πιο σοβαρό, κύριε Υπουργέ, είναι το παρακάτω: Στα περισσότερα ΕΠΑΛ του Νοµού Ηρακλείου υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, όπως είναι µηχανολόγοι οχηµάτων,
γεωπόνοι κ.λπ.. Το 90% των εργαστηριακών µαθηµάτων γίνεται
από έναν εκπαιδευτικό, ενώ σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για πάνω
από δώδεκα µαθητές θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος εκπαιδευτικός.
Θα πει κάποιος: «Μα, χρειάζεται δεύτερος εκπαιδευτικός;
Αυτό είναι σπατάλη». Προσέξτε: Εδώ πρόκειται για µηχανολογικά
εργαστήρια µε είκοσι επτά µαθητές, µε χειρισµό βαρέων και επικίνδυνων µηχανηµάτων. Υπάρχουν προβλήµατα που ενδεχοµένως, µπορεί να ανακύψουν µε ηλεκτρολογικά εργαστήρια και ως
εκ τούτου, απαιτείται να υπάρχει και δεύτερος εκπαιδευτικός,
διότι αλλιώς δηµιουργούνται αυξηµένοι κίνδυνοι για τους ίδιους
τους εκπαιδευοµένους. Εποµένως, κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι τα ζητήµατα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Επιβεβαιώσαµε για άλλη µία φορά ότι τα λειτουργικά κενά του
ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου µε ηµεροµηνία 3-12-2012 επί της ουσίας µέχρι
σήµερα, δεν έχουν καλυφθεί και θέλουµε να µας δώσετε µία
απάντηση για ποιο λόγο η πολιτεία, το Υπουργείο σας, δεν έχει
προχωρήσει στην κάλυψη των κενών και τι πρόκειται να κάνει,
διότι πολλοί µαθητές έφυγαν ήδη από τα επαγγελµατικά λύκεια
και αρκετοί απ’ αυτούς δεν πήραν βαθµούς του πρώτου τετραµήνου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Μαριά, θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια. Την τελευταία φορά που υπήρξε αναβολή της ερώτησης, δεν ήταν
λόγω δικού µου κωλύµατος, αλλά λόγω αλλαγής του προγράµµατος της Βουλής.
Όπως είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και άλλη φορά, σε σχέση
µε παρόµοια ερώτηση για τα κενά στο Νοµό Ηρακλείου, θα πρέπει να τονίσω ότι από την αρχή του έτους το Υπουργείο Παιδείας
ενηµερώνεται και συνεργάζεται µε τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό
στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θα
σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία είναι επικυρωµένα και θα
δούµε και τα παραδείγµατα τα οποία φέρατε, γιατί είναι αρκετά
ενδιαφέροντα.
Για την κάλυψη των οργανικών κενών στα δηµόσια σχολεία της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2012-2013, το
Υπουργείο Παιδείας, όπως ξέρετε, είχε στη διάθεσή του µικρό
αριθµό πιστώσεων για µόνιµους διορισµούς. Εκατόν ογδόντα
δύο µόνιµοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων διορίστηκαν
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση βάσει των εγκριτικών αποφάσεων.
Συγκεκριµένα στη Διεύθυνση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου διορίστηκαν τρεις εκπαιδευτικοί από το σύνολο
των φετινών διορισµένων. Η κατανοµή των περιορισµένων σε
αριθµό, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, εγκεκριµένων θέσεων για διορισµό έγινε σε κλάδους στους οποίους υπάρχει µεγάλος αριθµός οργανικών κενών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών και µετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων και µετά την ολοκλήρωση των διορισµών, το Υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη τριών χιλιάδων
διακοσίων πενήντα εννέα προσωρινών αναπληρωτών, εκ των
οποίων εκατόν δεκαέξι αναπληρωτές καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας καθ’ όλη αυτήν τη διάρκεια
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µεριµνά για την κάλυψη των επειγόντων και επιτακτικών λειτουργικών κενών σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτά τα κενά διατυπώνονται από τα αιτήµατα των περιφερειακών διευθυντών.
Γνωρίζουµε και γνωρίζετε ότι στα ΕΠΑΛ υπάρχουν κενά και
δεν αναφέροµαι µόνο στο Ηράκλειο. Υπάρχουν κενά και το
Υπουργείο έχει προχωρήσει σε µία εµπεριστατωµένη µελέτη
έτσι, ώστε να δούµε τόσο την κατανοµή του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει γίνει, αλλά και κάτι άλλο που είναι πολύ σηµαντικό, δηλαδή την κατανοµή του προσωπικού, σε σχέση µε τις
ανάγκες και πώς προσδιορίζονται αυτές.
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ειδικότητες, οι οποίες επικαλύπτονται και µάλιστα αναφερθήκατε συγκεκριµένα. Δεν θέλω
να στοχοποιήσω ή να αναφερθώ σ’ ένα συγκεκριµένο από τα
ΕΠΑΛ που αναφέρατε, αλλά ας πούµε ότι είναι µεταξύ αυτών που
αναφέρατε. Υπάρχουν ειδικότητες µε τρεις µαθητές, ειδικότητες
µε έξι µαθητές, ειδικότητες µε τέσσερις µαθητές. Γι’ αυτά τα τµήµατα τα οποία είναι ολιγοµελή, θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε και οι αντίστοιχες πιστώσεις έτσι, ώστε να καλύπτονται,
όπως είπατε, οι ανάγκες των ΕΠΑΛ.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο: Στην περιοχή του Ηρακλείου
της οποίας γνωρίζω τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, υπάρχουν σήµερα οκτώ ΕΠΑΛ. Αυτό που είπαµε είναι, ότι πράγµατι χρειάζεται
ένας ανασχεδιασµός, διότι έτσι δηµιουργούνται οι ανάγκες. Οι
ανάγκες είναι πραγµατικές, όπως µπορεί να είναι πάντα πραγµατικές, όταν για δύο και για τρεις και για τέσσερις µαθητές χρειάζεται οπωσδήποτε διαφορετικής ειδικότητας καθηγητής.
Από την άλλη πλευρά, αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι να στηρίξουµε τα τεχνολογικά λύκεια και όχι µόνο να τα στηρίξουµε,
αλλά να υπάρχει ουσιαστική διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας.
Από εκεί και πέρα το Υπουργείο παρακολουθεί τις υφιστάµενες ελλείψεις και καταβάλλει µέγιστες προσπάθειες για την αποτελεσµατικότερη και δίκαιη κατανοµή των πιστώσεων του
τακτικού προϋπολογισµού που υπάρχουν, αλλά επίσης και για
την απορρόφηση και αξιοποίηση των κονδυλίων του εθνικού
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, ανά την επικράτεια, µε πρωταρχική µας µέριµνα το να υπάρξει κάλυψη των κενών, ιδιαίτερα
εκεί όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές και άµεσες.
Στη δευτερολογία µου θα έχω το χρόνο να σας δώσω περισσότερα στοιχεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Μαριάς για δύο λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, απ’ ότι
θυµάµαι, είχατε επικαλεστεί κώλυµα ότι δεν θα ερχόσασταν στην
απάντηση της ερώτησής µου, απλά µετά συνέπεσε να αναβληθεί
η όλη διαδικασία. Είχατε επικαλεστεί όµως το κώλυµα και δεν θα
ερχόσασταν.
Να δούµε τώρα τα θέµατα που θέσατε. Πρώτα από όλα, δεν
αµφισβητείται ότι αυτήν τη στιγµή υπάρχουν τουλάχιστον σαράντα δύο κενά στα ΕΠΑΛ και εκατόν τριάντα πέντε κενά, συνολικά, στο Ηράκλειο. Σε απάντηση που είχατε δώσει την
προηγούµενη εβδοµάδα σε ερώτηση άλλου συναδέλφου, είχατε
παραδεχθεί και είχατε πει: «θα δούµε ότι η Κρήτη είναι µια περιοχή, η οποία σε ορισµένες ειδικότητες έχει πλεόνασµα, ενώ
στο Ηράκλειο έχουµε µεγάλα ελλείµµατα». Εσείς ο ίδιος, δηλαδή
είχατε δεχθεί ότι υπάρχουν αυτά τα ελλείµµατα.
Το θέµα είναι τώρα ότι συνεχίζονται τα προβλήµατα. Για παράδειγµα, έχω επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και ειδικότερα για το Μουσικό
Σχολείο στο Ηράκλειο, η οποία λέει ότι υπάρχουν ξανά τα προβλήµατα. Έχω επίσης έγγραφο µε ηµεροµηνία 28-1-2013 της
ΟΛΤΕΕ, δηλαδή της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στην οποία, πέραν των άλλων, διαµαρτύρονται, διότι οι προµήθειες και οι εγκαταστάσεις διαδραστικών
συστηµάτων αξίας 44 εκατοµµυρίων ευρώ, κατά κύριο λόγο, δεν
πηγαίνουν στα σχολεία της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Από αυτό το γεγονός ανακύπτει και το εξής: αν υπολογίσετε την εθνική συµµετοχή που προκύπτει σ’ αυτό το
πρόγραµµα, αναδεικνύεται ένα πολύ σηµαντικό κονδύλιο περί τα
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10 εκατοµµύρια ευρώ.
Το ερώτηµά µου είναι, χωρίς να αµφισβητώ ότι πρέπει να πάµε
σε µία νέα µορφή εκπαίδευσης µε διαδραστικό υλικό, κατά
πόσον υπάρχει πλέον αδυναµία από τη δική σας πλευρά, ως
Υπουργείο, να διασφαλίσετε τις αναγκαίες πιστώσεις, για να
έχετε τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους αναπληρωτές.
Θέσατε και ένα άλλο ζήτηµα, ότι θα πρέπει να γίνει µία αναδιάρθρωση πλέον στο Ηράκλειο. Τα προβλήµατα, δηλαδή, τα
οποία υπάρχουν σε επίπεδο πολιτείας και η υποχρηµατοδότηση
θα λυθούν µε τέτοιο τρόπο, δηλαδή µε το να γίνουν συγχωνεύσεις -αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό θέλετε στην περιοχή του Ηρακλείου- που θα είναι εις βάρος των ίδιων των µαθητών.
Λέω λοιπόν ότι τα πράγµατα έχουν µια βάση και την ξέρετε καλύτερα από εµάς. Η βάση αυτή λέγεται µνηµόνιο. Έχω εδώ µαζί
µου το µεσοπρόθεσµο, το οποίο εγκρίθηκε και πάντοτε µου αρέσει να το υπενθυµίζω και στους συναδέλφους που το ψήφισαν
και στην Κυβέρνηση που το εισηγήθηκε. Λέτε λοιπόν στο σηµείο
14 για τις µισθολογικές παρεµβάσεις: «µείωση αναπληρωτών καθηγητών µέσω αύξησης ωρών διδασκαλίας».
Δεν θα δοθούν 41 εκατοµµύρια ευρώ το 2013, δεν θα δοθούν
61 εκατοµµύρια ευρώ για αναπληρωτές το 2014 -θα φύγουν, δηλαδή, περί τους δέκα χιλιάδες αναπληρωτές- και δεν θα δοθούν
άλλα 100 εκατοµµύρια ευρώ το 2016. Θα έχουµε συνολική µείωση 200 εκατοµµυρίων ευρώ για αναπληρωτές καθηγητές. Άµα
δεν διαθέσετε κονδύλια, προφανώς θα υπάρχουν κενά και όσες
φιλότιµες προσπάθειες και αν κάνετε -και εσείς προσωπικά,
κύριε Υπουργέ, που είστε πανεπιστηµιακός δάσκαλος- για να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα, δεν θα µπορέσετε να το κάνετε.
Υπάρχει κυρίως και το µνηµόνιο 3, το οποίο ξεχνούµε. Στη σελίδα 50 λοιπόν στο µνηµόνιο οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών
πολιτικών αναφέρεται ότι: «υιοθέτηση νοµοθεσίας ώστε να επιτραπούν οι υποχρεωτικές µεταθέσεις» κ.λπ., δεύτερον, «να συγχωνευτούν οι σχολικές µονάδες» -προφανώς σε αυτό θα
αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ- «να µετακινηθεί διοικητικό προσωπικό. Μετά την υιοθέτηση της νοµοθεσίας να εκδοθεί µια απόφαση από την κοινή υπουργική επιτροπή για τη µείωση του
αριθµού του µη µονίµου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια βάση
έως δύο χιλιάδες εκπαιδευτικούς µε δεκάµηνες συµβάσεις». Το
ίδιο το µνηµόνιο λοιπόν είναι αυτό, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα στο Υπουργείο σας να προχωρήσει.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η παρέµβαση
που κάνουµε στα θέµατα της τεχνικής, επαγγελµατικής εκπαίδευσης, για εµάς, πέραν του ειδικού ενδιαφέροντος για το Ηράκλειο και για την Κρήτη, έχει την αξία µιας ευρύτερης
παρέµβασης, η οποία έχει σχέση µε τη στήριξη της τεχνικής,
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Κι αυτό, διότι πιστεύουµε ότι πρέπει να αναβαθµιστεί η πρωτογενής παραγωγή, η µεταποίηση, να
πάψουµε να είµαστε ένα κράτος παροχής υπηρεσιών και να προχωρήσουµε σε βάθος.
Τέλος θα ήθελα να κάνω µία επισήµανση, αν και είναι εκτός
ερωτήσεως.
Σας ενηµερώνω, όπως µε ενηµέρωσε η ΕΛΤΕ Ηρακλείου, ότι
το πρόγραµµα που έχει σχέση µε τα ζητήµατα της πρακτικής
άσκησης των µαθητών των Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων,
έχει βαλτώσει και θα πρέπει να κάνετε κάτι για να ξεµπλοκάρει.
Υπάρχουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι µαθητές θέλουν
να πάνε για πρακτική άσκηση και υπάρχει και σε αυτό το ζήτηµα
πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Μαριά, θα καταλήξω σε ορισµένα συµπεράσµατα στο
τέλος της δευτερολογίας, τα οποία νοµίζω ότι συγκλίνουν µε την
αγωνία την οποία εκφράσατε.
Θα µου επιτρέψετε να πω το εξής, προηγουµένως: Πράγµατι
και την προηγούµενη φορά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση,
είχα πει ότι στην Κρήτη σε ορισµένες περιπτώσεις και σε ορισµένες περιοχές, υπάρχουν πλεονάσµατα σε εκπαιδευτικό προσω-

8499

πικό, ενώ στο Ηράκλειο υπάρχουν ελλείµµατα. Αυτό το πρόβληµα δεν θα µας το λύσει κανένα µνηµόνιο είτε υπάρχει είτε διά
µαγείας καταργηθεί, διότι αυτό δεν λέγεται µνηµόνιο, λέγεται
εξορθολογισµός, αν θέλουµε να περάσουµε σε µία διαφορετική
κατανοµή έτσι, ώστε να µην υπάρχουν στη διπλανή πόλη πλεονάσµατα και στην άλλη πόλη ελλείµµατα, τα οποία δυσχεραίνουν
τη λειτουργία της δηµόσιας εκπαίδευσης. Εποµένως αυτό το
οποίο είπα, ότι θα πρέπει να ξαναδούµε το συσχετισµό αναγκών
και δυνατοτήτων, είναι όχι απλά µία διαπίστωση, αλλά µία πρόθεση πολιτικής.
Βεβαίως υπάρχουν κενά. Οι αναπληρωτές µόνο για το Ηράκλειο ήταν συνολικά εκατόν δεκαέξι, όπως σας είπα προηγουµένως. Δώσαµε σε όλες τις ειδικότητες έτσι, ώστε να καλύψουµε
όλες τις ανάγκες, όχι βεβαίως όσους θα θέλαµε και το τονίζω
αυτό.
Υπενθύµισα όµως προηγουµένως, ότι ορισµένες ανάγκες δεν
τις θεωρώ πλασµατικές, θεωρώ απλώς ότι είναι αποτέλεσµα ενός
κακού σχεδιασµού προηγούµενων ετών και αυτό θέλουµε να θεραπεύσουµε. Παράλληλα όµως πήραµε µέτρα, ακόµα και τώρα,
επειδή ακριβώς υπήρχαν οι ελλείψεις στη δηµόσια εκπαίδευση.
Κατ’ αρχάς, είπαµε το εξής: Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται
στη διάθεση της εκπαίδευσης ανά περιφερειακή διεύθυνση, θα
διατίθενται άµεσα στα σχολεία, εφόσον στην περιοχή στην οποία
ανήκουν, υπάρχουν κενά. Αυτό έγινε σε όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας.
Υπήρξε και µία άλλη πρωτοβουλία, διότι στην αρχή του χρόνου
πράγµατι µεταξύ των αποσπάσεων υπήρξαν και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ. Αυτό το οποίο υπέγραψα αυτές τις ηµέρες
είναι, ότι άµεσα οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται αποσπασµένοι σε ΙΕΚ, θα πρέπει να καταλάβουν τις θέσεις τους σε λειτουργικά κενά σε σχολεία.
Επίσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν εγγραφεί ορισµένες νέες προβλέψεις αναπληρωτών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αναµένεται να εγκριθεί η σχετική απόφαση από το
Υπουργείο Οικονοµικών τις αµέσως επόµενες ηµέρες.
Θέλω να καταλήξω µε το εξής: Συµφωνώ απόλυτα µαζί σας
και νοµίζω ότι είναι πλέον εθνική ανάγκη για ένα νέο σχεδιασµό
όχι απλά στο γενικό λύκειο, αλλά στην ουσία στο τεχνολογικό
λύκειο. Είναι κάτι το οποίο στο Υπουργείο Παιδείας αποτελεί σταθερή πεποίθησή µας, εδραία πεποίθησή µας ότι η µεταρρύθµιση
που θα έρθει στη Βουλή για το λύκειο και το τεχνολογικό λύκειο,
πρέπει να συνδέει τις ανάγκες της χώρας µε την τεχνολογική εκπαίδευση. Είµαστε από αυτές τις χώρες της Ευρώπης που έχουν
το χαµηλότερο ποσοστό εγγεγραµµένων µαθητών σε τεχνολογικά λύκεια, ενώ εκεί βρίσκεται ακριβώς ένας από τους παράγοντες της λύσης -και όχι του προβλήµατος- για την καταπολέµηση
της ανεργίας.
Αυτό λοιπόν το οποίο δουλεύουµε -και σε πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα θα δείτε ότι θα συζητηθεί στη Βουλή- είναι ένα τεχνολογικό λύκειο σύγχρονο, µοντέρνο, συνδεδεµένο µε τις επαγγελµατικές ανάγκες των µαθητών, αλλά πάνω απ’ όλα συνδεδεµένο
µε µία άλλου τύπου εκπαίδευση, η οποία θα έχει σχέση και µε
την κοινωνία και µε την οικονοµία.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Οι Βουλευτές κ.κ. Νίκη Φούντα και Ευθύµιος Καρανάσιος ζητούν ολιγοήµερη άδεια για απουσία στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Η πέµπτη µε αριθµό 2216/15-1-2013 αναφορά πρώτου κύκλου
της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η υποχρεωτική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κυρία Ζαρούλια.

8500

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συµβαίνει εδώ,
πιστεύω ότι για τα δηµοκρατικά ήθη είναι ανεπίτρεπτο. Θέλω να
καταγγείλω αυτούς που χειρίζονται ό,τι πολυτιµότερο υπάρχει:
την υγεία. Απαξιούν να απαντήσουν όχι στο κόµµα της Χρυσής
Αυγής στο 7%, το µισό εκατοµµύριο Ελλήνων, αλλά αυτό το θέµα
αφορά όλους τους Έλληνες, καθ’ ότι η αρρώστια δεν ζητάει πολιτικά φρονήµατα, αν κάποιος χρειαστεί φαρµακευτική αγωγή.
Από πέρυσι τον Νοέµβριο κάνουµε αναφορές. Μας απαξιούν.
Φτύνουν κατάµουτρα ένα ολόκληρο έθνος. Για το θέµα αυτό της
συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας έχει καταφύγει και ο
ΙΣΑ στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι είναι αυτοί που απαξιούν να έρθουν να το συζητήσουµε;
Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να καταθέσω για τα Πρακτικά σχετικό
έγγραφο, όπου φαίνεται ότι οι Ιταλοί είπαν όχι, όπως επίσης...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν µπορείτε να καταθέσετε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν µπορώ. Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας έδωσα το λόγο,
επειδή ξέρω ότι ο Υπουργός είναι συνεπής. Ειδικά αυτός ο
Υπουργός είναι συνεπής.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι τρεις σ’ αυτό το Υπουργείο.
Βεβαίως η κ. Σκοπούλη δεν µπορεί να αφιερώσει λίγο χρόνο.
Έχει άλλες εργασίες, παραδείγµατος χάριν, να γράφει ενενήντα
σελίδες, για να υπερασπίζεται τον άντρα της που έχει κάνει απευθείας ανάθεση για αντιδραστήρες. Τι θα λέµε; Την απασχολεί η
υγεία των Ελλήνων; Όχι βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δικαιούστε βάσει
Κανονισµού να ξανακαταθέσετε την ερώτησή σας.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Αυτό που γίνεται εδώ, είναι απαράδεκτο!
Υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες που δεν ακολουθείτε.
Κατηγορείτε εµάς για φασίστες, ενώ εσείς είστε περισσότερο
φασίστες από εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Ζαρούλια, για
την απουσία των Υπουργών έχει πάρει απόφαση η Διάσκεψη των
Προέδρων.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν και
διατάζουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η Διάσκεψη των
Προέδρων έχει αποφασίσει γι’ αυτά τα θέµατα.
Σας ευχαριστώ.
Η έκτη µε αριθµό 5444/5-12-2012 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τµηµάτων στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος
του κυρίου Βουλευτή και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 6470/29-1-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου
Αυγενάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον σχεδιασµό νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιµετώπιση της καταχρηστικής αύξησης του περιθωρίου κέρδους από τα πιστωτικά
ιδρύµατα δεν θα συζητηθεί, λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 5717/14-12-2012 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Δηµητρίου Στρατούλη
προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, σχετικά µε την κατάργηση υπηρεσιών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας σε πολλές περιοχές της χώρας
δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και
διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 5322/19-12-2012 ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παρίση Μουτσινά
προς την Υπουργό Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία παράνοµων τουριστικών καταλυµάτων στην ευρύτερη περιοχή του
Πηλίου δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού
και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, 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: «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 28-2-2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δυο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστεί εισηγήτρια η Βουλευτής κ. Βασιλική Κατριβάνου και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ορίσει και ειδικούς
αγορητές τους Βουλευτές κ. Χρήστο Μαντά και κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά η Διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει ότι
θα πρέπει να αλλάξει ο Κανονισµός, για να µπορέσουν να γίνουν
ειδικοί αγορητές αυτοί που προτείνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Από το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ.
Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ειδική αγορήτρια η
κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Επαµεινώνδας Μαριάς.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
Νοµού Αττικής κ. Ηλίας Κασιδιάρης.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Γιάννης Πανούσης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Γκιόκας Γιάννης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαµε µέσα
από το Προεδρείο της Βουλής να κάνουµε µια έκκληση: Να αποσυρθεί η κύρωση της συµφωνίας ανάµεσα στο ελληνικό δηµόσιο,
την «KAVALA OIL» και την «ENERGEAN OIL».
Κάνουµε αυτήν την έκκληση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός δεν
είναι εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα αναπτύξω. Απλώς το
θέτω υπ’ όψιν και του Προεδρείου και της Ολοµέλειας της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη, το
Προεδρείο είναι ενηµερωµένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας νοµός είναι
ανάστατος. Έχει δηµιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα.
Μιλάµε για µέγα σκάνδαλο. Δεν είναι δυνατόν η Βουλή να επιχειρήσει να κυρώσει κάτι το οποίο είναι όχι µόνο µέγα ως σκάνδαλο,
αλλά έχει κάνει ανάστατο…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Λαφαζάνη,
δεν θέλω να πυροδοτήσω συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το θέτω προκαταρκτικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ό,τι είναι να συζητηθεί, θα συζητηθεί εκείνη την ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα αφήστε µε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ναι, αλλά ζητάει και
ο κ. Μαριάς το λόγο, θα τον ζητήσουν και όλοι, κύριε Λαφαζάνη.
Σας είπα να το συζητήσουµε οργανωµένα την ώρα που πρέπει.
Εγώ µε ευγένεια σας έδωσα το λόγο και βλέπετε τώρα τι κάνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το θέτω προκαταρκτικά, για να το έχετε υπ’ όψιν σας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Μαριά, θα το

8501

συζητήσουµε µετά. Στις 20.00’ η ώρα, όταν θα έρθει ο Υπουργός…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θα έχουµε κύκλο παρεµβάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εννοείται ότι θα
έχετε.
Η κ. Κατριβάνου έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάτι είπατε περί αγορητών. Στη διαδικασία όλων των συνεδριάσεων επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, που έγινε µία σοβαρή συζήτηση, υπήρχε
το καθεστώς –και κατά τον Κανονισµό- των δύο αγορητών. Από
την πλευρά µας, δηλαδή, πέραν του εισηγητού, υπήρχαν δύο
αγορητές. Ενδεχοµένως και από τις άλλες πλευρές.
Θα παρακαλούσαµε λοιπόν και στην Ολοµέλεια να ακολουθήσουµε το ίδιο. Είναι καιρός να αρχίσει µία πιο ουσιαστική συζήτηση και να υπάρχει µία µεγαλύτερη άνεση. Επειδή προηγουµένως είπατε τα ονόµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ξέρετε τον σεβασµό που έχω στο πρόσωπό σας. Επειδή υπάρχει η Διάσκεψη των
Προέδρων κι έχει πάρει αυτήν την απόφαση, µπορούν οι δύο
αυτοί συνάδελφοι Βουλευτές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει πάρει. Το
έχουµε συζητήσει, κύριε Λαφαζάνη, στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Στη Διάσκεψη των
Προέδρων έχουµε συζητήσει αυτό το θέµα, ότι πρέπει να αλλάξει
ο Κανονισµός της Βουλής για να γίνει αυτό.
Κύριε Βούτση, οι δύο συνάδελφοι Βουλευτές µπορούν να γραφτούν ως οµιλητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτό το µπορούµε και οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Με προτεραιότητα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και οι υπόλοιποι θα γραφτούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας είπα, µε προτεραιότητα. Να γραφτούν µε προτεραιότητα οµιλητές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι και ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και ο χρόνος το
ίδιο πράγµα είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Και όταν γίνει η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, θα το δεχθούµε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Πάντως δεν το καταλαβαίνω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός της Βουλής το
λέει αυτό. Εσείς παραφράζετε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λέει, αλλά δεν
εφαρµόζεται, κύριε Λαφαζάνη. Κι έχουµε συζητήσει ότι µέχρι
στιγµής, δεν εφαρµοζόταν αυτό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχει κάποια αντίρρηση γι’ αυτό;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εµείς έχουµε αντίρρηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Α, έχετε αντίρρηση; Έχουν αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Οι κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, θα γραφούν οµιλητές.
Η κ. Κατριβάνου έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να κάνει κάποιες παρεµβάσεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εισάγοντας
το νοµοσχέδιο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και λοιπές διατάξεις στην Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου, να ευχαριστήσω από την
πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρωτίστως τα µέλη της επιτροπής, όχι µόνο γιατί κατά πλειοψηφία δέχθηκαν τις προτάσεις
του Υπουργείου αλλά γιατί µε τις συγκεκριµένες προτάσεις συνέδραµαν ώστε να καλυφθούν κενά ή να προβληθούν οι θέσεις
των κυρίων Βουλευτών.
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Δεύτερον, θα µου επιτρέψετε να σας γνωρίσω ότι αποσύρονται από το νοµοσχέδιο τα άρθρα 79 και 93.
Ως προς, δε, τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες καταθέτω
για τα Πρακτικά, θα ήθελα να πω τα εξής:
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αντώνιος Ρουπακιώτης καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να ξεκινήσω µε
το άρθρο 1, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Με τον όρο «ναρκωτικά»,
κατά την έννοια του νόµου αυτού, νοούνται ουσίες µε διαφορετική χηµική δοµή…» κ.λπ.. Προσβλέπουµε στην ανακούφιση των
χρονίως πασχόντων από τα συµπτώµατα συγκεκριµένης νόσου
–όποια κι αν είναι αυτή- για την οποία αυτές κρίνονται ιατρικά
επιβεβληµένες.
Άρθρο 5: Στην Επιτροπή Ναρκωτικών προβλέπεται και η συµµετοχή έξι καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ανά
έναν µε ειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο θα δείτε το πώς επιλέγεται ο Πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής,
καθώς και ο γραµµατέας της.
Στη «Διακίνηση ναρκωτικών», στο άρθρο 20, υπάρχει µία διαφοροποίηση. Προβλέπεται ότι όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνοµα
ναρκωτικά, τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ ετών, ενώ
στο σχέδιο προβλέπονταν πέντε έτη φυλάκισης.
Στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι µε ποινή φυλάκισης τιµωρείται
όποιος διακινεί µικροποσότητες ναρκωτικών µε σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθηµερινών ατοµικών του αναγκών
χρήσης και είναι εξαρτηµένος. Δηλαδή, αυτό προστέθηκε κατά
βάση. Θα τα δείτε, για να µην αναλώνω χρόνο.
Μία ανάλογη ρύθµιση έχει γίνει στο άρθρο 30, που συνδέεται
ακριβώς µε 21.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, δεν
χρειάζεται να το διαβάσετε. Έχει διανεµηθεί.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ που µε
ακούσατε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν έχει διανεµηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχει δοθεί για να
διανεµηθεί.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αν δεν γνωρίζουµε
αυτές τις βασικές αλλαγές, οι οποίες είναι καίριες -δηλαδή αν τη
διακίνηση από χρήση από πληµµέληµα, την κάνει κακούργηµα,
αν τα πέντε έτη εκκίνηση τα ανεβάζει στα οκτώ έτη- πώς θα τοποθετηθούµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κατριβάνου,
θα διανεµηθούν. Και νοµίζω ότι στη δευτερολογία σας µπορείτε
να πάρετε θέση σε αυτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μα τι λέτε; Αυτό είναι ένα βασικό
θέµα για το αν θα υποστηρίξεις ένα νοµοσχέδιο ή όχι. Το να ξέρεις αν η µικροδιακίνηση για κάλυψη των βασικών αναγκών χρήσης είναι κακούργηµα ή πληµµέληµα, είναι καίριο για ένα
νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα πάρει το λόγο ο
κ. Τριαντάφυλλος…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κύριε
Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή
το ζήτηµα αυτό είναι αρκετά σοβαρό, αντί να ισχύσει αυτό το τυπικό που λέτε ότι διενεµήθησαν, ας έχει πέντε λεπτά ο Υπουργός
για να το αναλύσει, να ακούσει η Αίθουσα και να µπορούν οι εισηγητές µε µία ηρεµία να τοποθετηθούν. Δηλαδή, θα σηκωθεί
κάποιος και θα κάνει µία εισήγηση, προσπαθώντας να διαβάσει
τι διανεµήθηκε.
Η παράκληση είναι προς τον κύριο Υπουργό: Ας αναλύσει τις
συγκεκριµένες αλλαγές που φέρνει και να ξεκινήσει η συζήτηση.
Νοµίζω ότι είναι εύλογο. Και ο ίδιος το επιθυµούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, αν
µπορείτε να αναφερθείτε στα καίρια θέµατα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο κύριος Υπουργός τα έχει πει και
στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τα έχετε πει, βέβαια, και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Υπονοεί ο κ. Μαριάς τις
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αναδιατυπώσεις ή νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό εννοεί.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήδη άρχισα σε αυτές να
αναφέροµαι, αλλά εσείς, κύριε Πρόεδρε, παρεµβήκατε –και ευχαριστώ- και µου είπατε ότι αφού έχουν διανεµηθεί, παρέλκει η
αναγκαιότητα να αναπτύξω…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν έχουν διανεµηθεί.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ δεν έχω αντίρρηση
να αναφερθώ. Θα είναι, όµως, χρόνος.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχουν διανεµηθεί οι αλλαγές. Δεν ξέρουµε τι αλλάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τις έχω υπογράψει
και τις έχω στείλει για διανοµή, κυρία Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μας ζητάτε να κάνουµε τη βασική
µας τοποθέτηση ως Αντιπολίτευση χωρίς να γνωρίζουµε βασικές
τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Δεν σας το ζήτησα,
κυρία Κατριβάνου. Έδωσα το λόγο στον κ. Τριαντάφυλλο. Αφήστε τον κύριο Υπουργό…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πώς ζητάτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κατριβάνου,
σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν έχετε το λόγο!
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις είναι ελάχιστες. Ήδη άρχισα να αναφέροµαι σε αυτές.
Σταµάτησα στο άρθρο 30 που συνδέεται µε το 21. Δεν θα υποδείξω πού η Βουλή ή η Ολοµέλεια θα σταµατήσει για να αξιολογήσει ιδιαίτερα. Όφειλα, όµως, να αναφερθώ ακριβώς στις
αλλαγές που έγιναν στα άρθρα 20 και 21 κατά συνδυασµό µε το
άρθρο 30, διότι πράγµατι εκεί υπάρχει µία διαφοροποίηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι διαφοροποίηση;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα, κυρίες και κύριοι,
πως ύστερα από πρόταση της Βουλής –Βουλευτή, µάλιστα, και
στην επιτροπή- στο άρθρο 52 γίνεται αναφορά στο ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΑΝΑ πρέπει να είναι
εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου κύρους από το χώρο
των επιστηµών Υγείας ή των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστηµών και πως ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Επίσης, υπάρχει µία προσθήκη στην παράγραφο 3 του ιδίου
άρθρου, όπου προβλέπεται ότι στον ΟΚΑΝΑ µπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του δηµοσίου, καθώς και στελέχη των κέντρων πρόληψης, ύστερα από αίτησή τους.
Στο άρθρο 58, µε την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους
µπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες µονάδες που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, δηλαδή θεραπευτικά κέντρα, πρώτον, δήµοι και περιφέρειες –υπήρχαν κοινότητες, κοινότητες πλέον δεν έχουµε και λέµε περιφέρειεςδεύτερον, κοινωφελή ιδρύµατα, εφόσον τούτο προβλέπεται από
τις καταστατικές τους διατάξεις, τρίτον, εκκλησιαστικοί φορείς,
τέταρτον, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πέµπτον –εδώ
υπάρχει µια προσθήκη- νοµικά πρόσωπα –όποια κι αν είναι αυτάµη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποκλειστικά
τους αναφεροµένους στην παράγραφο 1 σκοπούς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι εκκλησιαστικοί φορείς ποιοι
είναι; Μπορείτε να µας τους προσδιορίσετε;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η Εκκλησία της Ελλάδος, κύριε Λαφαζάνη, και οι οργανώσεις-µορφώµατα, τα οποία
λειτουργούν υπό τη σκέπη της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Α, τότε µε συγχωρείτε. Εδώ ανοίγετε ένα κεφάλαιο απέραντο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα το σχολιάσετε και
µε ευχαρίστηση θα ακούσω τις απόψεις σας.
Στο άρθρο 66 έχουµε διαφοροποίηση εννοιολογικά. Η τέλεση
της πράξεως από µίσος προκαλούµενο λόγω της φυλής, του
χρώµατος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της
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εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισµού του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η
ποινή δεν αναστέλλεται, ενώ αρχικά προβλεπόταν «και δεν µετατρέπεται».
Στο άρθρο 91β γίνεται διάκριση ως προς την επιβαλλόµενη
ποινή των ισοβίων. Η αρχική διατύπωση ήταν ότι η χρήση βαρέων
όπλων -και µόνο η χρήση ή ακόµα και η κατοχή- µε την οποία επιχειρούνταν οι πράξεις της ληστείας µπορεί να προέβλεπε και την
ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εννοείτε το άρθρο 71β.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εδώ, ας κάνετε ένα διαχωρισµό. Άλλο είναι εάν χρησιµοποιείς ένα βαρύ όπλο και το
φέρεις µόνο και άλλο αν µε το όπλο αυτό προκαλείς και τη θανάτωση κάποιων από τους ανθρώπους, τους οποίους συναντάς
κατά τη διάπραξη της εγκληµατικής πράξεως, για την οποία προβλέπεται η ποινή των ισοβίων.
Στο άρθρο 83, σε ό,τι αφορά την κατά προτεραιότητα εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων, εκεί που ήταν πάνω από ένα
εκατοµµύριο ευρώ, τώρα εισάγεται η ρύθµιση, σύµφωνα µε την
οποία αυτές θα δικάζονται κατά προτεραιότητα, εάν είναι πάνω
από 500.000 ευρώ.
Στο Β’ µέρος του νοµοσχεδίου, στις εργασιακές ρυθµίσεις,
προβλέπεται ότι αυτές καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις.
Αυτά και µόνο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου
Λασιθίου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ.
Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι.
Επιτέλους σήµερα φτάνει στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο για
τα ναρκωτικά. Είναι ένα νοµοσχέδιο πολύπαθο, γιατί ενώ αφορά
ένα τόσο σηµαντικό θέµα, τόσες χιλιάδες συνανθρώπους µας
µέσα και έξω από τις φυλακές, µέχρι σήµερα έχανε συχνά το
δρόµο για την Ολοµέλεια, για την Αίθουσα αυτήν. Φτάνει λοιπόν
σήµερα, όπως ακούσαµε, αλλά φτάνει µε τροποποιήσεις και τροπολογίες, που εν πολλοίς, δυστυχώς, υπονοµεύουν τη συνοχή
και το θετικό του χαρακτήρα.
Το νοµοσχέδιο, έπειτα από σκληρή διαπραγµάτευση του
Υπουργείου -κυρίως µε τη Νέα Δηµοκρατία- γίνεται πιο δειλό,
όπως το είδαµε και αποκτά πιο σκληρό και κατασταλτικό χαρακτήρα.
Συγχρόνως, εισάγετε σωρεία διατάξεων άσχετων µε το αντικείµενό του, στην ουσία όλο το «Β’ Μέρος» και οι λοιπές διατάξεις, διατάξεις που στην πλειοψηφία τους προωθούν τον εθισµό
στην καταστολή και την τιµωρία, µε σοβαρές επιπτώσεις στα δηµοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, θα εισηγούµασταν ένα διαφορετικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που θα υποστήριζε ουσιαστικά την πρόληψη, τη θεραπεία, την επανένταξη, θα στήριζε τις δοµές πρόληψης θεραπείας και απεξάρτησης και θα είχε µια πιο συνολική
πολιτική για το θέµα των ναρκωτικών.
Παρ’ όλα αυτά και παρά την ύπαρξη λοιπών, ιδιαίτερα προβληµατικών διατάξεων που έχουµε δει να έρχονται, ψηφίζουµε «ναι»
επί της αρχής στο παρόν νοµοσχέδιο και το κάνουµε, επειδή
αφορά άµεσα τη ζωή επτά χιλιάδων και πλέον συνανθρώπων µας
και τις οικογένειές τους. Το υποστηρίζουµε, γιατί ακούσαµε στη
διαβούλευση που κάναµε όλους τους φορείς να το υποστηρίζουν. Το υποστηρίζουµε, γιατί ακούµε τις φωνές όλων αυτών των
ανθρώπων µέσα και έξω από τις φυλακές και τις εκκλήσεις τους
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µε τα γράµµατα που µας στέλνουν, φωνές απελπισίας που δεν
εκπροσωπούνται εδώ µέσα. Το υποστηρίζουµε στη µνήµη όλων
εκείνων που θα ήταν τώρα ζωντανοί, εάν ίσχυε, ένα παρόµοιο νοµοσχέδιο όπως καταθέτουν οι επιστήµονες, οι φίλοι και οι οικογένειές τους.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, «ΝΑΙ» επί της αρχής, παρ’ όλο που, ξαναλέµε, απέχει πολύ απ’ αυτό που θα καταθέταµε. Και το κάνουµε,
γιατί το χώρο των δοµών της πρόληψης, της θεραπείας και της
απεξάρτησης µέσα και έξω από τη φυλακή, τον έχουµε υπερασπιστεί µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια και δεν θα ήταν σωστό
να κάνουµε αυτήν τη στιγµή πίσω. Δεν θα µπορούσαµε να κοιτάξουµε κατάµατα όλους εκείνους τους συνανθρώπους µας που
το περιµένουν σαν µια µοναδική ελπίδα για αλλαγή στη ζωή τους.
Κατ’ αρχάς το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα θετικό βήµα που µας
βγάζει από το µεσαίωνα, χωρίς ωστόσο να φθάνει στον 21ο
αιώνα σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες και πρακτικές. Για πρώτη φορά, κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα νοµοσχέδιο
που δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα των ναρκωτικών µόνο µε την
καταστολή, αλλά εισάγει κι έναν εναλλακτικό δρόµο, τη θεραπεία
και την απεξάρτηση, ως µέσο αντιµετώπισης και της παραβατικότητας που συνδέεται µε τη χρήση, σύµφωνα και µε την ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία που έχει δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα.
Το σχέδιο νόµου αναγνωρίζει σε πολλά σηµεία την ειδική κατάσταση εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, γι’ αυτό
και του επιφυλάσσει ευνοϊκότερη ποινική µεταχείριση. Ταυτόχρονα, προβλέπει αυστηρότερες ποινές για το µη χρήστη, έµπορο και διακινητή.
Προβλέπει, ακόµη, τη λειτουργία προγραµµάτων απεξάρτησης και θεραπείας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας
αλλά και µέσα στη φυλακή. Εισάγει τόσο τα λεγόµενα «στεγνά»
προγράµµατα απεξάρτησης όσο και «προγράµµατα χορήγησης
υποκαταστάτων», τα οποία συντελούν στη µείωση βλάβης, στην
καλυτέρευση της υγείας του χρήστη αλλά και στη διασφάλιση
της αξιοπρέπειάς τους.
Εάν ήµασταν εµείς που θα καταθέταµε αυτό το νοµοσχέδιο,
θα θέλαµε έναν ενιαίο φορέα ή µία ενιαία πύλη εισαγωγής, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε χρήστη, που θα έκρινε σε ποιο
στάδιο βρίσκεται ο χρήστης και ποιες είναι οι ατοµικές του ανάγκες. Γιατί ένας άνθρωπος που µπαίνει σε ένα πρόγραµµα απεξάρτησης «στεγνό», κάποια στιγµή µπορεί να µην το αντέξει. Να
µπορεί λοιπόν να πάει τότε σε ένα πρόγραµµα υποστήριξης µε
υποκατάστατα, αλλά στη συνέχεια να µπορεί να ξαναγυρίσει
στην απεξάρτηση. Εάν ήµασταν εµείς, θα θέλαµε µια τέτοια συνολική πολιτική για τα ναρκωτικά και µέσα και έξω από τις φυλακές, που να έχει µια ολιστική προσέγγιση και ένα φορέα που θα
αντιµετωπίζει τις ανάγκες κάθε χρήστη.
Ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό το νοµοσχέδιο έχει η πρόβλεψη ότι
ο κρατούµενος που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραµµα απεξάρτησης θα απολύεται µε ευνοϊκότερους όρους,
όταν έχει εκτίσει το 1/5 της ποινής, υπό την προϋπόθεση ότι αποφυλακίζεται για να ολοκληρώσει το πρόγραµµα της απεξάρτησης. Γιατί, για να είναι ολοκληρωµένη η απεξάρτηση, κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να γίνει εκτός φυλακής και όχι σε περιβάλλον αιχµαλωσίας. Ο άνθρωπος πρέπει να στηριχθεί κατά την επανένταξή του στο κοινωνικό του περιβάλλον και στην οικογένειά
του, όταν βγει έξω από τη φυλακή, γιατί αλλιώς θα ξανακυλήσει
στα ίδια µοτίβα συµπεριφορών και στις ίδιες συνθήκες που γνωρίζει από το παρελθόν. Στόχος µας, λοιπόν, δεν είναι να ξεφορτωθούµε περιστασιακά τους ανθρώπους από τη φυλακή γιατί
έχουµε συµφόρηση στη φυλακή, στόχος µας είναι να τους υποστηρίξουµε συνολικά, ώστε να µην ξαναγυρίσουν στη φυλακή
λόγω της εξάρτησης.
Διαφαίνεται, επίσης, µία πρώτη απόπειρα προς την κατεύθυνση ενός κεντρικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Όµως, παρ’ όλο που εισάγεται ένα
πιο πλουραλιστικό και διαφανές πλαίσιο, µε τη σύσταση δύο πολυπρόσωπων οργάνων, όπου εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς, το
νοµοσχέδιο ακόµα δεν χαράζει µία συνολική εθνική πολιτική για
το θέµα των ναρκωτικών.
Αυτά τα θετικά βήµατα, δυστυχώς, στη συζήτηση που είχαµε
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στην επιτροπή δεν διευρύνθηκαν. Δεν περιµέναµε, βέβαια, να
συµφωνήσουν όλοι, αλλά θέλαµε να γίνει ένας πιο ουσιαστικός
διάλογος που να βοηθήσει στην αναζήτηση λύσεων σε αυτό το
σηµαντικό πρόβληµα των ναρκωτικών.
Οι βασικές τοποθετήσεις που είχαµε από τους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας –και αυτό είναι λυπηρό- αναλώθηκαν τον
περισσότερο χρόνο σε ένα άρθρο άσχετο µε το νοµοσχέδιο, το
άρθρο 62 για τη δυνατότητα αναψηλάφησης µίας δίκης, έπειτα
από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ως προς την ουσία του νοµοσχεδίου οι κύριοι συνάδελφοι εν
πολλοίς -όχι βέβαια όλοι- αναλώθηκαν σε µία στείρα λογική «περί
κουρείου ποινών», όπως ονόµασαν το νοµοσχέδιο, εξαιτίας του
οποίου δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς η εγκληµατικότητα.
Όµως, οι προτάσεις για την αυστηροποίηση των ποινών, τις
οποίες δυστυχώς ακολούθησε εν µέρει ο κύριος Υπουργός, τίνος
άραγε είναι αντιµετώπιση; Της παραβατικής συµπεριφοράς του
χρήστη; Της εξάρτησης; Δεν στηρίζεται σε καµµία επιστηµονική
έρευνα ή επιτυχηµένη ευρωπαϊκή πρακτική η αυστηροποίηση
των ποινών σαν λογική. Το αντίθετο. Όλες χώρες που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσµατα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία,
οι Σκανδιναβικές χώρες, βασίζονται όχι σε µοντέλα καταστολής,
αλλά κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής πρόληψης, θεραπείας και
επανένταξης.
Τόσο η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου που έχουµε στα
χέρια µας όσο και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου λένε ότι, οι υπερβολικά αυστηρές ποινές ουσιαστικά
οδηγούν στην αναπαραγωγή παραβατικών συµπεριφορών µετά
την αποφυλάκιση. Όπως δείχνει η διεθνής βιβλιογραφία και εµπειρία, οι αλλαγές που κάνει ο άνθρωπος στο πλαίσιο της απεξάρτησης συνδέονται ταυτόχρονα και µε αλλαγές που κάνει
όσον αφορά ζητήµατα παραβατικότητας και εγκληµατικότητας.
Εκτός αν πρότυπά µας είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος, στις οποίες
προβλέπονται βαρύτατες ποινές, ακόµα και η θανατική ποινή,
αλλά όπου ταυτόχρονα ανθεί το εµπόριο των ναρκωτικών και η
χρήση τους.
Παρ’ όλο που στο αρχικό κείµενο του νοµοσχεδίου οι ποινές
ήταν πολύ αυστηρότερες σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
παρακολουθήσαµε ένα «νταραβέρι» για την αύξηση των ποινών
στην επιτροπή, λες και ήταν οκάδες οι ποινές! Πιέζουν η Νέα Δηµοκρατία και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για άκριτη αυστηροποίηση,
ενώ η Χρυσή Αυγή µιλά για θανατική ποινή!
Κύριε Υπουργέ, αναµέναµε από εσάς να µην υποχωρήσετε σε
αυτές τις πιέσεις και να εµµείνετε στην επιστηµονική προσέγγιση
του Ποινικού Δικαίου. Επί σειρά ετών υπήρξατε υπερασπιστής
του δικαίου, αλλά τώρα ενδίδετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ; Όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από εµένα, αποτελεί σοβαρή υπαναχώρηση
η µεταβολή του πληµµεληµατικού χαρακτήρα που είχε το αδίκηµα της διακίνησης για την εξυπηρέτηση προσωπικής χρήσης,
που αυτήν τη στιγµή γίνεται κακούργηµα. Προβλέπεται πλέον
ποινή κάθειρξης έξι ετών αντί φυλάκισης πέντε ετών που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο και στηριζόταν στην αιτιολογική έκθεση,
η οποία για όσους την έχουµε διαβάσει µιλά για πληµµεληµατική
βαρύτητα των πράξεων και δικαιολογεί ηπιότερη µεταχείριση του
χρήστη. Εδώ, µέσα από ένα συνεχές «νταραβέρι» και παζάρι, έξω
από τη λογική του τι πραγµατικά είναι αποτελεσµατικό και δίκαιο,
αυξάνεται η ποινή και το αδίκηµα από πληµµέληµα γίνεται κακούργηµα. Με ποια πραγµατικά λογική, αφού, όπως επισηµαίνουµε, όλες οι έρευνες και η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνουν ότι
τα µέτρα καταστολής δεν βοηθούν τους χρήστες ούτε να αλλάξουν την παραβατική τους συµπεριφορά –γιατί η φυλακή είναι η
καλύτερη πιάτσα- αλλά ούτε και για να αντιµετωπίσουν ζητήµατα
απεξάρτησης; Γιατί αυτό το νταραβέρι, κύριε Υπουργέ; Γιατί ενδώσατε;
Μας φέρνετε, επίσης, µια σηµερινή τροποποίηση –όπως ακούσαµε- στο άρθρο 20, η οποία επιτείνει αδικαιολόγητα την αυστηροποίηση και ξεκινάει από ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και φτάνει
στα είκοσι, ενώ προβλέπατε ποινή από πέντε µέχρι είκοσι χρόνια.
Προφανώς, αυτή είναι πάλι η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ,
στην κριτική για «κουρείο» των ποινών στην οποία υποκύψατε!
Έτσι θα επιβεβαιώσετε ότι αποκλίνετε ουσιαστικά εκατόν
ογδόντα µοίρες από την ευρωπαϊκή πολιτική και πρακτική, η
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οποία αντίστοιχα προτείνει ποινές από ένα µέχρι τρία έτη για
τους µη χρήστες δαικινητές.
Επίσης, η άκριτη αυστηρότητα µπορεί να µας οδηγήσει σε
άδικα και επικίνδυνα αποτελέσµατα, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγµα το άρθρο 23 παράγραφος 1α’, που αναφέρεται σε διακεκριµένη µορφή διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία µπορεί να
βλάψουν σοβαρά την υγεία πολλών ανθρώπων ή να επιφέρουν
το θάνατο, επισύρει ποινή έως ισόβια, χωρίς όµως να προβλέπει
ως απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση του δράστη, την πρόθεσή
του, δηλαδή το δόλο του.
Εµείς έχουµε κάνει προτάσεις να αλλάξει αυτό. Δεν εισακούσθησαν, προφανώς, ακολουθώντας την ίδια λογική των αυξηµένων ποινών. Αυτό, όµως, αντί να εµπνέει αίσθηµα δικαίου στου
ανθρώπους, αντίθετα, τους κάνει να µην εµπιστεύονται και να
µην επενδύουν στο κράτος δικαίου.
Επίσης, έχουµε το άρθρο 23β’ –και αργότερα το αναφέρετε
στο άρθρο 71β’- που εισάγει ισοπεδωτική αυστηροποίηση. Αυτό
το αλλάξατε. Αλλάξατε, δηλαδή, το άρθρο το οποίο λέει ότι
όποιος φέρει όπλο ή προσπαθεί να διαφύγει όταν κάνει ληστεία,
επισύρεται ποινή κάθειρξης ισοβίων, όπως εάν σκότωνε. Προς
τιµήν σας το αλλάξατε. Νοµίζω ότι συνεισφέραµε ιδιαίτερα σε
αυτό γιατί –σας άκουσα και στις επιτροπές- υιοθετήσατε αυτό
ακριβώς το λογικό και δίκαιο επιχείρηµά µας. Δεν µπορεί να
«παίρνει» ισόβια και αυτός που σκοτώνει και αυτός που απλά
φέρει όπλο σε ληστεία. Αυτό θα ήταν άδικο και επικίνδυνο από
κάθε άποψη και νοµική προσέγγιση. Τιµητικά το λέω ότι αυτό άλλαξε και χαιρόµαστε γι’ αυτό.
Έχουµε, όµως, να διατυπώσουµε ότι υπάρχει µία µείζων αγκύλωση –κατά την άποψή µας- σε αντίθεση, µάλιστα, µε τη συλλογιστική της αιτιολογικής έκθεσης και αυτή είναι η διατήρηση
της ποινικοποίησης της χρήσης. Όπως είπε και ο κ. Παρασκευόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος, σε αυτήν την εισηγητική έκθεση, θα αποποινικοποιούσε τη χρήση. Βέβαια, δεν συζητάµε
για κάτι τέτοιο µέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόµαστε
αυτές τις µέρες, όπου η προσέγγιση είναι η αύξηση της ποινικοποίησης.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρήση προξενεί βλάβη πρωτίστως στον ίδιο το χρήστη και γι’ αυτόν το λόγο
χρειάζεται βοήθεια από την πολιτεία και όχι τιµωρία.
Όσον αφορά τον εθνικό σχεδιασµό για τα ναρκωτικά, το νοµοσχέδιο, παρά τα θετικά βήµατα που κάνει, δεν αποτυπώνει µια
συνολική πολιτική. Τη στιγµή που η πρόληψη θα έπρεπε να είναι
η αιχµή του δόρατος των εξαρτήσεων, το θεσµικό καθεστώς των
κέντρων πρόληψης είναι εξαιρετικά επισφαλές. Εµείς έχουµε καταθέσει προτάσεις γι’ αυτό το θέµα και θα µιλήσουν και άλλοι
συνάδελφοι. Το θεσµικό πλαίσιο δεν εγγυάται ούτε τη θεσµική
αυτοτέλεια των κέντρων πρόληψης ούτε τη βιωσιµότητά τους,
παρ’ ότι η πρόληψη είναι καίριο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ.
Τέλος, κάνετε µια γενικόλογη –και τώρα είδαµε ότι δεν το αλλάξατε- αναφορά σε συµµετοχή ιδιωτών, ως φορέων υλοποίησης, σε έναν τοµέα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο, όπως είναι η
απεξάρτηση και η θεραπεία. Η σηµερινή πραγµατικότητα δείχνει
πως αυτό εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους εµπορευµατοποίησης
και εκµετάλλευσης, τόσο των θεραπευόµενων όσο και του συστήµατος.
Εµείς είµαστε σαφώς αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση αυτού του
τοµέα. Αντιθέτως, θεωρούµε ότι το θετικό και γενναίο βήµα είναι
η στήριξη των ήδη υπαρχουσών δοµών, που έχουν πολυετή δείγµατα στο χώρο, µε δηµόσιο χαρακτήρα και δηµόσια εποπτεία.
Γιατί όλο αυτό, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που αναφέραµε, είναι ένα πάρα πολύ εφιαλτικό και κοµβικό ζήτηµα που
έρχεται και µας απασχολεί στην Ελλάδα του µνηµονίου και των
ισοπεδωτικών περικοπών σε όλους τους κοινωνικούς τοµείς, µε
τις δοµές να υποχρηµατοδοτούνται και ουσιαστικά να επιβιώνουν λόγω της ψυχής, της ενέργειας, της αυταπάρνησης και
της αφοσίωσης των εργαζοµένων τους. Πώς θα µπορέσουν
αυτές οι δοµές να ανταποκριθούν και επιπλέον στις ανάγκες τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων και περισσότερων συνανθρώπων
µας για τους οποίους µιλάµε και τους οποίους αφορά αυτό το
νοµοσχέδιο;
Ρωτάµε και αναρωτιόµαστε για το πιο κρίσιµο ερώτηµα αυτού
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του νοµοσχέδιου: Είναι διατεθειµένη η Κυβέρνηση να το στηρίξει, να το στηρίξει οικονοµικά; Είναι διατεθειµένη η Κυβέρνηση
να στηρίξει πραγµατικά αυτές τις δοµές που δίνουν µάχη αυτήν
την περίοδο της κρίσης -γιατί µιλάµε για πρόληψη θεραπεία και
απεξάρτηση σε πλαίσια κρίσης- ή θα µείνει ένα κενό γράµµα;
Αυτό µένει να το δούµε όλοι. Αλλά αυτό είναι το ζήτηµα που µας
απασχολεί πραγµατικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δώστε µου λίγο παραπάνω χρόνο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας έχω ήδη δώσει
δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Στο δεύτερο µέρος, σύµφωνα µε τη
γνωστή και απαράδεκτη πρακτική της Κυβέρνησης έχουµε κατακερµατισµένες και εντελώς άσχετες διατάξεις. Έτσι, το απόγευµα της Παρασκευής στις 18:00 η ώρα είδαµε την τελευταία
στιγµή ότι κατατέθηκε µία τροπολογία µε την οποία προβλέπεται
φυλάκιση ενός έως τριών ετών χωρίς αναστολή και µετατροπή
για κατηγορούµενο που παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους
σε κάποιες υποθέσεις κακουργηµατικού χαρακτήρα. Αυτή η
ποινή είναι µεγαλύτερη και από την ποινή της απόδρασης που
είναι ενός έτους.
Συνεχίζω ενδεικτικά, για τα εγκλήµατα ρατσιστικής βίας. Βάλατε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, κύριε Υπουργέ. Νοµίζω
ότι θα ήταν θετικό και µε βάση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κατριβάνου,
πάρτε την δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι, κυρία Κατριβάνου, θα µιλήσετε στη δευτερολογία σας, όπου µπορείτε να τα
πείτε αυτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτήν
την πρόταση. Ευχαριστώ.
Για το άρθρο 66, κύριε Υπουργέ, για το ρατσιστικό έγκληµα
βάλατε τον προσδιορισµό «σεξουαλικού προσανατολισµού» µαζί
µε το «φυλετικού και εθνοτικού και θρησκευτικού». Αυτό είναι
πάρα πολύ θετικό. Εµείς ζητάµε και µε βάση το αίτηµα των φορέων να µπει και η «ταυτότητα φύλου».
Επί της ουσίας, αυτό το νοµοσχέδιο για να λειτουργήσει χρειάζεται προστασία του θύµατος. Ειδάλλως, δεν υπάρχει περίπτωση µετανάστης χωρίς χαρτιά που έχει υποστεί ρατσιστική βία
να πάει να το καταθέσει, διότι το επόµενο βήµα είναι η σύλληψή
του και η απέλασή του και το γνωρίζετε καλύτερα από εµάς,
κύριε Υπουργέ, αυτό.
Δεν θα προχωρήσω άλλο. Θα µιλήσω στη δευτερολογία µου
για τα υπόλοιπα. Απλά να πω ότι εµείς βασικά ψηφίζουµε το σχέδιο νόµου, γιατί επί της ουσίας στηρίζουµε αυτήν την κατεύθυνση της εισαγωγής της θεραπείας αντί της καταστολής και
γιατί ακούσαµε τις τεκµηριωµένες φωνές των φορέων και των
επιστηµόνων και όλες τις φωνές των ανθρώπων έξω και µέσα
από τη φυλακή που το περιµένουν για να αλλάξει η ζωή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Νεράντζης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
συζήτηση αναµένεται να είναι πολύ πιο ήπια, χωρίς εντάσεις,
αφού τελικά η επιτροπή κατεψήφισε δύο σηµαντικά άρθρα, το
άρθρο 62 και το άρθρο 83, για τα οποία ο κύριος Υπουργός, όχι
µόνον στο κείµενό του αλλά και κατά την προάσπιση του κειµένου του, είχε δείξει µια ιδιαίτερη εµµονή.
Εµείς έχουµε τοποθετηθεί και επί των κατ’ ιδίαν άρθρων. Το
άκουσαν όλοι πλην ενός νεόκοπου Βουλευτή, ο οποίος δεν
άκουσε την τοποθέτησή µας επί των άρθρων. Δεν πειράζει,
όµως.
Θέλω να διατυπώσω µερικές σύντοµες παρατηρήσεις.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ακούσαµε τα πάντα.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Γιατί προδίδεστε; Εγώ δεν είπα
το όνοµά σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Είναι εµφανές ότι αναφέρεστε σε
µένα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Δεν είπα το όνοµά σας. Σας παρακαλώ! Μην εκνευρίζεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρία Κατριβάνου,
γιατί; Σας παρακαλώ!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μην εκνευρίζεστε. Δεν θα κάνω
διάλογο µαζί σας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αφήστε τον οµιλητή
να ολοκληρώσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Εκείνο, λοιπόν, που ήθελα να διατυπώσω είναι το εξής: Ο Υπουργός, παρέλαβε έναν κώδικα ναρκωτικών, µια κωδικοποιηµένη άρτια νοµοθεσία και αποπειράται
να παραδώσει ένα κείµενο που είναι περί παντός του επιστητού,
αναφέρει για αναπροσαρµογές µισθωµάτων, για επιτάχυνση των
δικών που αφορούν τη διαφθορά, κ.λπ.. Δεν έχουµε αντίρρηση
µε το ρυθµιστικό πεδίο ορισµένων από αυτές τις λύσεις. Η αντίρρησή µας είναι γιατί έπρεπε να χαλάσει η αυτοτέλεια και το
αµιγές ενός τόσο σηµαντικού νοµοσχεδίου. Πώς το αιτιολογεί
αυτό ο κύριος Υπουργός; Λέει: Καλά, τι θα γίνει θα περιµένω εγώ
πότε θα τροποποιηθεί ο αστικός κώδικας -αυτό το επιχείρηµα
επικαλέστηκε- για να φέρω διάταξη στη Βουλή; Όχι, δεν λέµε
αυτό. Ο Υπουργός, ήταν ήδη έτοιµος. Εµείς λέµε αυτές τις διατάξεις που ρυθµίζουν άλλα θέµατα να τις έφερνε την επόµενη
µέρα υπό µορφή αυτοτελούς νοµοσχεδίου. Τι το απλούστερο;
Αυτό είναι αυτό που συζητούµε.
Προχωρεί ο κύριος Υπουργός και επιχειρηµατολογεί. Εγώ,
λέει, ως πρωτόπειρος στην Αίθουσα -διότι δικηγορική, και γόνιµη
και ευδόκιµη, πείρα έχει µακράν- είδα τι έκαναν οι διδάσκαλοί
µου. Οι διδάσκαλοί του ήταν οι προηγούµενοι Υπουργοί Δικαιοσύνης και οι οποίοι σε νοµοσχέδια άσχετα παρενέβαλαν άλλες
διατάξεις. Μάθαµε κάτι που δεν το ξέραµε από το γενικό µέρος
του Ποινικού Δικαίου ότι δηλαδή υπάρχει σχέση προσταγής µεταξύ δασκάλου και επιγενόµενου, µαθητή. Ποιος σας υποχρέωσε, κύριε Υπουργέ, αν το παράδειγµα ήταν κακό -και ήταν κακό
και δεν φταίτε εσείς γι’ αυτό- να το διαιωνίσετε, να προσθέσετε
και τη δική σας µαρτυρία; Κανένας. Εµείς, λοιπόν, επισηµάναµε
αυτό το γεγονός χωρίς να το προσάπτουµε σε εσάς. Δεν σας θεωρούµε ως εισαγωγέα αυτής της λύσεως, αλλά ως συνεχιστή
και ενώ εσείς µπορούσατε να τη διακόψετε, αφού είσαστε εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός.
Είχε όµως και άλλα επιχειρήµατα γι’ αυτήν τη δοµή του νοµοσχεδίου ο κύριος Υπουργός. Από τον Σεπτέµβριο, λέει ο κύριος
Υπουργός, είναι ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Εδώ πνιγόταν ο κόσµος και ο Υπουργός προσδοκούσε ότι από
τον Σεπτέµβριο που ήταν ανηρτηµένο, εµείς όλοι θα αφήναµε τα
µνηµόνια, τα διάφορα νοµοσχέδια και θα είχαµε λάβει γνώση
τούτου.
Προσθέτει όµως και κάτι άλλο. «Το υπέγραψαν όλοι οι Υπουργοί». Του το είπα τότε, του το επαναλαµβάνω και τώρα. Τιµούµε
τους Υπουργούς, και θεσµικά και προσωπικά, αλλά δεν µας δεσµεύουν οι γνώµες των Υπουργών. Δεν αποφασίζει η Κυβέρνηση
ούτε οι Υπουργοί. Αποφασίζει η Βουλή. Και εγώ προσωπικά,
όπως και πολλοί άλλοι, δεν εξουσιοδοτήσαµε κανέναν να µιλήσει
ανθ’ ηµών. Άρα, λοιπόν, τα επιχειρήµατα, τα οποία δροµολόγησε
ο κύριος Υπουργός, για να δικαιολογήσει αυτήν την ετερόκλητη
ρυθµιστικότητα, την οποία παρουσιάζει το συζητούµενο σχέδιο
νόµου, δεν αντέχουν σε κριτική. Πραγµατικά.
Δεν θα σταθώ καθόλου στις απορριφθείσες διατάξεις, δεν έχει
κανένα νόηµα. Εκείνο, όµως, που θέλω να πω είναι άλλο. Ο
Υπουργός ξαναείδε -αν και όχι σε όλο του το εύρος, αλλά δικαιούται να έχει σαφώς και δικές του απόψεις, δεν επιθυµούµε
να ρυµουλκήσουµε τον Υπουργό στη δική µας άποψη- ότι οι ποινές, έτσι γενικά συλλήβδην και αθρόως έβαιναν µειούµενες, κάτι
που εµάς µας έβρισκε σε διαφωνία.
Τώρα µε µια µερική εκλογίκευση αυτών των ποινών, τις οποίες
προβλέπει, µειώνεται η δυσκολία µας να ψηφίσουµε επί της
αρχής το νοµοσχέδιο αυτό και να τοποθετηθούµε τόσο δυνατά,
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ώστε να µας ακούσουν όλοι και να µην θεωρείται κάτι άλλο εξακολουθεί πραγµατικά να υφίσταται.
Επανέρχοµαι, επίσης, κύριε Υπουργέ -και θέτω επί της αρχήςσε δύο βασικά θέµατα. Διαβάσαµε στις εφηµερίδες ότι αυτό το
ευρωπαϊκό «Greco», που είναι θεσµός που λειτουργεί, µας έχει
εγκαλέσει-συστήσει 27 φορές για να αναπροσαρµόσουµε τα
άρθρα 235 έως 237 του Ποινικού Κώδικα.
Αυτό είναι αληθές και το ξέρετε. Έχουν κάνει επανειληµµένες
συστάσεις προς το Υπουργείο, προς τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Θα έπρεπε κατεπειγόντως σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να φέρετε διάταξη µε την οποία θα προσαρµοζόταν το 235 έως 237 του Ποινικού Κώδικα µε αυτές τις διατάξεις.
Επίσης, υπάρχει ένα φαινόµενο -το τόνισα κι αυτό στη συζήτηση στην επιτροπή- µίας οξυτάτης συγκρούσεως µεταξύ της
ΑΔΑΕ, δηλαδή της Αρχής Διασφαλίσεως του Απορρήτου των
Επικοινωνιών και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σχετικά µε
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άρσεως του απορρήτου των
επικοινωνιών. Αυτό είναι ανάγκη να λυθεί µόνο νοµοθετικά πλέον,
διότι είναι εκτεθειµένοι οι παράγοντες της αγοράς σε αυτήν τη
διαµάχη για το ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται.
Εν όψει, λοιπόν, αυτών των αλλαγών που εξαγγείλατε -δεν µας
βρίσκουν όλες συµφώνους, αλλά είναι ένα καλό δείγµα- κι εν
όψει του ότι ήδη δεν µιλάµε πια για τις περιβόητες διατάξεις του
62 και του 83 η Νέα Δηµοκρατία θα ψηφίσει, µε όλες τις επιφυλάξεις που διατηρεί, επί της αρχής το νοµοσχέδιο αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζοµαι παραπάνω χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Θα τον συµψηφίσουµε µε το
χρόνο της συναδέλφου µου που προηγήθηκε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος έχει σειρά, αλλά δεν βρίσκεται εντός της Αιθούσης. Η κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα έχει το
λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Με συγχωρείτε,
µόλις ήρθε ο κ. Τριαντάφυλλος. Θέλετε να προηγηθείτε, κυρία
Γιαταγάνα;
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ορίστε, κυρία Γιαταγάνα, έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ το συζητούµενο νοµοσχέδιο
αποτελείται από δύο µέρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα σας διακόψω
λίγο για να ανακοινώσω ένα σχολείο από την Κεφαλλονιά για να
µη µείνουν κι άλλο τα παιδιά. Συγγνώµη, κυρία Γιαταγάνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Βλαχάτων
Κεφαλληνίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κυρία Γιαταγάνα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ το συζητούµενο νοµοσχέδιο
αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά προτεινόµενες αλλαγές στη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά. Στο δεύτερο
µέρος αντιµετωπίζονται διάφορα άλλα θέµατα ιδιαίτερου δικαιϊκού ενδιαφέροντος. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ήδη κατά τη διαδικασία στην αρµόδια επιτροπή, κατ’ επανάληψη δηλώσαµε ότι
αυτή η σώρευση του µείζονος θέµατος των ναρκωτικών µε άλλες
εντελώς άσχετες διατάξεις είναι απαράδεκτη και ζητήσαµε επίµονα να αποσυρθεί ολόκληρο το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου. Δεν εισακουστήκαµε. Τούτο, γιατί ενώ το νοµοσχέδιο
έρχεται να βελτιώσει των κώδικα περί ναρκωτικών κι έπρεπε να
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περιοριστεί µόνο σ’ αυτό το θέµα, το οποίο είναι µείζονος σηµασίας, εν τούτοις το δεύτερο µέρος του ασχολείται µε πληθώρα
άλλων θεµάτων, ιδιαίτερα σοβαρών των περισσοτέρων και µε
ποικίλο δικαιικό περιεχόµενο, τα οποία ρυθµίζει εντελώς αποσπασµατικά, µε αποτέλεσµα οι επιµέρους ρυθµίσεις να µην εντάσσονται αρµονικά στο πλαίσιο των διαφόρων κωδίκων.
Ως εκ τούτου δηµιουργούνται µικρότερα ή µεγαλύτερα προβλήµατα, όπως αυτό συνέβη µε το ν.4055/2012 που κατ’ ευφηµισµόν ονοµάστηκε «δίκαιη δίκη» κι έχει δηµιουργήσει στο σύντοµο
χρόνο εφαρµογής του πληθώρα µεγάλων προβληµάτων. Πολλά
εκ των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί από τον παραπάνω νόµο έχουν έρθει για την επίλυσή τους σ’ αυτήν τη Βουλή,
είτε µέσα σε διατάξεις των δύο πολυνοµοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί είτε ως τροπολογίες σε άλλα νοµοθετήµατα.
Επειδή δε ήρθαν αποσπασµατικά, καλούµαστε συνεχώς να
τροποποιούµε τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων και να διορθώνουµε λανθασµένες επαχθείς διατάξεις.
Κύριε Υπουργέ, µπορούµε όλοι µαζί σε αυτήν τη Βουλή να αλλάξουµε τον τρόπο που νοµοθετούµε. Πριν έρθουν καινούργιοι
κώδικες στη Βουλή, ας ξαναγράψουµε τους νόµους από την
αρχή. Δεν είναι δυνατόν, να λέµε ότι άγνοια νόµου δεν συγχωρείται και οι πολίτες να υφίστανται τις κυρώσεις διοικητικές και
ποινικές από µη εφαρµογή των νόµων, όταν έρχονται στη Βουλή
προς ψήφιση τροποποιήσεις ως εξής: Τροποποιείται η περίπτωση τάδε, της υποπαραγράφου τάδε, της παραγράφου τάδε,
του νόµου τάδε, όπως η διάταξη αυτή έχει τροποποιηθεί µε την
παράγραφο τάδε, του άρθρου τάδε, του νόµου δείνα κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, ελάτε να συνεργαστούµε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Βουλή των Ελλήνων, ώστε να θεσπιστούν νόµοι
απλοί, κατανοητοί, χωρίς ασάφειες και κενά. Έτσι και η κοινωνία
θα εκπαιδευτεί στην κατανόηση των νόµων και η δικαιοσύνη θα
αποδώσει αναµφισβήτητα καλύτερα και ταχύτερα το έργο της.
Επειδή µε το δεύτερο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου ακολουθείτε την πεπατηµένη, η οποία µόνο συσκότιση επιφέρει στην
κοινωνία και επιπλέον δυσχέρεια στη δικαιοσύνη, στην οποία ήδη
υπάρχει πολύ σοβαρό θέµα ταχύτητας απονοµής αυτής, εµείς
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο αυτό.
Όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο
µέρος του νοµοσχεδίου και αφορούν αλλαγές στη νοµοθεσία
περί ναρκωτικών, παρατηρούµε τα ακόλουθα:
Μια από τις µεγαλύτερες µάστιγες στην κοινωνία παγκοσµίως
είναι η εξάπλωση των ναρκωτικών. Ιδιαίτερα στη χώρα µας την
τελευταία τριετία, που αντιµετωπίζει τεράστια οικονοµική αλλά
και κοινωνική κρίση, έχει ενταθεί η διάθεση των ναρκωτικών ουσιών και, δυστυχώς, προβλέπεται ακόµα µεγαλύτερη εξάπλωσή
τους. Το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο αν λάβουµε υπ’
όψιν την απόγνωση και την απελπισία που βιώνουν καθηµερινά
χιλιάδες συνάνθρωποί µας που δεν µπορούν να αντέξουν τη
σκληρή πραγµατικότητα και στρέφονται σε µια εικονική πραγµατικότητα, την οποία τους εξασφαλίζουν τεχνητά µέσα και ουσίες
που επιβαρύνουν την υγεία τους και τελικά, συνήθως, οδηγούν
στο θάνατό τους.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι είναι επιβεβληµένη η τροποποίηση
πολλών ρυθµίσεων του ισχύοντος Κώδικα περί Ναρκωτικών. Θεωρούµε ότι έπρεπε πρωτίστως να δίνετε µεγαλύτερη έµφαση
στην πρόληψη όλων των εξαρτήσεων γενικώς και ειδικότερα την
εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. Στη συνέχεια να δίνετε έµφαση στη θεραπεία των εξαρτηµένων χρηστών, περαιτέρω στην
ποινική αντιµετώπιση του φαινοµένου και, τέλος, στην κοινωνική
επανένταξη των εξαρτηµένων χρηστών.
Το σχέδιο δράσης της οργανωµένης πολιτείας για την καταπολέµηση της µάστιγας των ναρκωτικών πρέπει να περιλαµβάνει
επαρκείς ρυθµίσεις για όλες τις παραµέτρους του φαινοµένου,
για την πρόληψη, τη θεραπεία, την ποινική αντιµετώπιση και επανένταξη στην κοινωνία. Μόνο έτσι µπορούµε να έχουµε αποτελέσµατα της οργανωµένης κοινωνίας κατά των ναρκωτικών. Οι
επισηµάνσεις και προβλέψεις αυτού του νοµοσχεδίου, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνονται στον τοµέα της πρόληψης. Ναι µεν
αναφέρεστε, κύριε Υπουργέ, σε ένα και µόνο άρθρο στο θέµα
της πρόληψης, πλην όµως, η χρηµατοδότηση που εξασφαλίζετε
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είναι τόσο µικρή που δεν επιτρέπεται να λέµε ότι ασχολούµεθα
µε την πρόληψη.
Εγώ θα έλεγα, επειδή ασχολούµαστε πάρα πολύ µε το τι συµβαίνει στην Ευρώπη, να δούµε τι συµβαίνει στον τοµέα πρόληψη
στην Ευρώπη. Τον τοµέα πρόληψη, λοιπόν, στην Ευρώπη τον ξεκινούν από την οικογένεια, τον θέτουν στα σχολεία, όπου οι ίδιες
οι τοπικές κοινωνίες περιφρουρούν τα σχολεία τους, ώστε να µην
τα πλησιάζουν σε ακτίνα δύο και τριών χιλιοµέτρων, τουλάχιστον,
έµποροι ναρκωτικών, τους οποίους αντιµετωπίζουν δεόντως σοβαρά αν πλησιάσουν. Δηµιουργούνται ειδικές οµάδες που πλησιάζουν τους χρήστες µέσα στην κοινωνία, τοποθετούνται δίπλα
τους, ακούν τις απόψεις τους και επιδιώκουν να τους εντάξουν
σε προγράµµατα θεραπείας.
Τέτοιες δοµές υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη, κύριε
Υπουργέ. Αν στο συζητούµενο νοµοσχέδιο είχατε ασχοληθεί
µόνο µε ναρκωτικά, ασφαλώς θα είχατε δώσει την ιδιαίτερη έµφαση που χρειάζεται ο τοµέας της πρόληψης.
Περαιτέρω δε, µε τη σοβαρή χρηµατοδότηση που απαιτεί ο
τοµέας θα είχατε αποδώσει τα µέγιστα.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε να προτάξετε την πρόληψη µέσα στο γενικό σχεδιασµό, αλλά µε τις προβλέψεις αυτές
που έχετε και κυρίως µε την ελλιπέστατη χρηµατοδότηση ελάχιστα θα επιτύχετε. Πρέπει να προσθέσετε και άλλες µεθόδους.
Είναι ανάγκη, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου, να βρεθούν κονδύλια,
ώστε να ενισχυθεί η πρόληψη. Πέρα από ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ,
πρέπει να δηµιουργηθούν δοµές στους ΟΤΑ που θα εφαρµόζουν
πιλοτικά προγράµµατα στα σχολεία, στους δρόµους, όπου παρατηρείται έντονη διακίνηση ναρκωτικών κ.λπ.. Γενικά, πρέπει να
βρεθεί τρόπος να ενηµερωθεί και να κινητοποιηθεί η κοινωνία,
ώστε η πρόληψη να αρχίζει από το σπίτι, το σχολείο και τη γειτονιά.
Όσον αφορά τον τοµέα της θεραπείας και απεξάρτησης, επισηµαίνω ότι, εφόσον µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα αυτό, είναι εντελώς ανεπιτυχής η
ένταξη της υποκατάστασης και θεραπείας εν γένει στις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 22, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αυτοτελές κεφάλαιο µετά το άρθρο 30, στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι µορφές θεραπείας, υποκατάστασης και απεξάρτησης.
Όσον αφορά την ποινική αντιµετώπιση του φαινοµένου, θεωρούµε ότι είναι µικρές οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα
29 και 30. Οι συνεχείς µειώσεις των ποινών ουδέν συνεισφέρουν
στην αντεγκληµατική πολιτική των χρηστών ή των εξαρτηµένων
χρηστών. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 30 µας βρίσκουν
σύµφωνους, γιατί εναρµονίζονται πλέον µε την αρχή της ηθικής
απόδειξης που καθιερώνεται στο άρθρο 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας όσον αφορά το θέµα της τοξικοµανίας. Διαφωνούµε µε τις ελαφρότατες ποινές που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, διότι δεν µπορούµε να παραβλέπουµε το γεγονός ότι οι εξαρτηµένοι χρήστες δεν παύουν να
είναι εν δυνάµει εγκληµατίες. Οι προβλεπόµενες ποινές δεν θα
τους αποτρέψουν από την τέλεση του εγκλήµατος της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και από την τέλεση άλλων εγκληµάτων,
όπως κλοπών, ληστειών κ.λπ..
Η ειδική µεταχείριση των εξαρτηµένων χρηστών που διαλαµβάνεται στα άρθρα 31, 32, 33, 34, 35 και 39 τους δίνει όλες τις
προϋποθέσεις, ώστε, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν, να αποτοξινωθούν, να θεραπευθούν, έτσι ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία και να πάψουν να βλάπτουν τον εαυτό τους, την οικογένειά
τους και ολόκληρη την κοινωνία. Επί των λοιπών άρθρων θα αναφερθούµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Όσον αφορά το Β’ µέρος του νοµοσχεδίου, είµαστε σύµφωνοι
µε το άρθρο 61 που αφορά αντικατάσταση του άρθρου 656 του
Αστικού Κώδικα περί της υπερηµερίας του εργοδότη ως προς
την αποδοχή της εργασίας.
Διαφωνούµε κάθετα µε τη ρύθµιση του άρθρου 66, σύµφωνα
µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα και
καθιερώνεται η µη αναστολή και η µη µετατροπή της ποινής. Εδώ
τη µη µετατροπή σε περιπτώσεις εθνοτικού, φυλετικού µίσους
κ.λπ., είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι µάλλον τη βγάζετε, έτσι;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφά-
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νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Τούτο δε, διότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να διερευνηθούν τα κίνητρα τέλεσης µιας πράξης.
Εξάλλου, αυτή η απαγόρευση περιορίζει υπέρµετρα τον δικαστικό λειτουργό και τον υποχρεώνει να διερευνά τα κίνητρα τέλεσης µίας πράξης, αντί να ασχολείται µε τα πραγµατικά
περιστατικά και την εν γένει προσωπικότητα του κατηγορουµένου. Σε κάθε περίπτωση, ο δικαστής εάν κατά τη διερεύνηση της
υπόθεσης διαπιστώσει ότι συντρέχει κίνητρο µίσους οποιασδήποτε αιτιολογίας, έχει όλη τη δυνατότητα να εξαντλήσει το ανώτατο όριο της ποινής και δεν χρειάζεται η παραπάνω απαγόρευση αναστολής της ποινής.
Συµφωνούµε µε το άρθρο 72 για τη σύσταση επιτροπών για
τη σύνταξη νέων κωδίκων, Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και Κώδικα περί Δικηγόρων. Βέβαια, εξ όσων γνωρίζουµε, ήδη λειτουργούν αυτές οι
επιτροπές. Ανακύπτουν, λοιπόν, εύλογα ερωτήµατα για τη ρύθµιση αυτή, όπως παραδείγµατος χάριν: Γιατί αυτή η ανακολουθία;
Μας βρίσκουν σύµφωνους τα άρθρα 73 και 74, µε τα οποία θεσπίζεται ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς στις Εισαγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Όµως, έχω να επισηµάνω ότι το
άρθρο 74 είναι ελλιπές γιατί δεν καθορίζει ποια είναι η σχέση του
εισαγγελέα αυτού µε τους οικονοµικούς εισαγγελείς. Μήπως
στοχεύει στην κατάργηση των Οικονοµικών Εισαγγελέων κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη διά της πλαγίας οδού; Είναι γνωστό ότι οι
οικονοµικοί εισαγγελείς ενόχλησαν µε την αποτελεσµατική
δράση τους πολλούς εκ των κρατούντων. Γιατί δεν γίνεται σαφής
διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του προβλεπόµενου εισαγγελέα
διαφθοράς, ώστε να µην υπάρξει σύγχυση ως προς τις αρµοδιότητες των δυο αυτών θεσµών;
Επιπλέον, για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός του
εισαγγελέα διαφθοράς, απαιτείται να θεσµοθετηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η υπηρεσία δικαστικής αστυνοµίας,
η σύσταση της οποίας αποτελεί πάγιο αίτηµα του εισαγγελικού
κλάδου επί δεκαετίες.
Συµφωνούµε απόλυτα µε το άρθρο 78, µε το οποίο προβλέπεται αύξηση των θέσεων προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει πραγµατοποιηθεί προ πολλού
για να αποτρέπονται έκρυθµες καταστάσεις.
Συµφωνούµε µε το άρθρο 94, γιατί µειώνει τον αριθµό των παραβόλων που πρέπει να κατατεθούν στις περιπτώσεις ενδίκων
µέσων, τα οποία ασκήθηκαν από ή κατά περισσοτέρων διαδίκων
ή κατηγορουµένων.
Έρχοµαι στις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98. Απεσύρθη νοµίζω αυτό, αλλά τώρα µας τα µοιράσατε. Μας είπατε
ότι αποσύρεται το άρθρο 98; Είναι η περίπτωση του άρθρου 32
παράγραφος 2 στοιχείο γ’.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το άρθρο 93 αποσύρεται.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Εγώ αναφέροµαι στο άρθρο
98.
Με τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98, µε το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις
που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2, στοιχείο γ’ του
νοµοθετήµατος αυτού και επιµηκύνεται ο χρόνος παραγραφής
των εγκληµάτων όσων συµµετείχαν σε θεραπευτικό πρόγραµµα
απεξάρτησης, διαφωνούµε ριζικά γιατί η προτεινόµενη διάταξη
δεν συνάδει µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα
και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, διότι η διάταξη
δίνει αναδροµική ισχύ σε νόµο ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου αυστηρότερο, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Επί των λοιπών άρθρων του Β’ µέρους του νοµοσχεδίου θα
αναφερθούµε στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος για δεκαπέντε
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λεπτά.
Μετά το τέλος της οµιλίας του κ. Τριαντάφυλλου θα διεξαχθεί
η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχολείο δυστυχώς αποχώρησε, διότι θα ήθελα να απευθυνθώ στην αρχή
της οµιλίας µου στους µαθητές που µας παρακολουθούσαν,
ούτως ώστε να τους πούµε δύο πράγµατα ουσίας, να τους πούµε
δύο πράγµατα τα οποία τους αφορούν. Διότι το θέµα που συζητούµε σήµερα, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, αφορά κυρίως τη νέα
γενιά της χώρας. Αφορά κυρίως ζητήµατα αξιοπρέπειας, κυρίως
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το στιγµατισµό των ανθρώπων
που ως άρρωστοι κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αφορά τον κοινωνικό αποκλεισµό που βιώνει η κάθε οικογένεια, ο κάθε χρήστης
των ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος βιώνει µία αποξένωση, ένα
προσωπικό δράµα.
Είναι από τις λίγες φορές που ένα νοµοσχέδιο αφορά τόσους
πολλούς ανθρώπους, αφορά τόσες διαφορετικές κοινωνικές, οικονοµικές καταστάσεις και βεβαίως, αφορά µια κοινωνική πραγµατικότητα που τη βιώνουµε ανεξάρτητα από την οικονοµική
κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα. Ενώ αυτό το νοµοσχέδιο πέρασε από δυο αναγνώσεις της αρµόδιας επιτροπής,
δεν ήρθε δυστυχώς ποτέ στη Βουλή µία πραγµατικά µεταρρυθµιστική τοµή, η οποία είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα µείζον θέµα. Πρόκειται για ένα
νοµοσχέδιο, όµως, που παρατηρούµε το εξής παράδοξο: Να
έχουµε τη Μείζονα Αντιπολίτευση για πρώτη φορά να τοποθετείται θετικά και να ακούµε από την πλευρά της Συµπολίτευσης µία
οξεία κριτική προς κάθε κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Και δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, βλέπουµε ότι σε αρκετά σηµεία,
µετά την τελευταία ανάγνωση στην επιτροπή, υπάρχουν διορθώσεις προς το αυστηρότερο, όχι για εκεί που θα έπρεπε να είµαστε
κάθετοι, αυστηροί και να ασκούµε πλήρως τον κατασταλτικό
έλεγχο της πολιτείας, αλλά για εξαρτηµένους χρήστες που ουσιαστικά κάνουν µικροδιακίνηση για να εξασφαλίσουν τη δόση
τους. Και αυτό φυσικά είναι οπισθοδρόµηση σε µια µεταρρυθµιστική τοµή, διότι σύµφωνα µε τις τελικές διατάξεις -όπως αυτές
έχουν κατατεθεί και µας έχουν µοιραστεί- ένας εξαρτηµένος χρήστης ο οποίος κάνει µικροδιακίνηση µικροποσοτήτων ναρκωτικών, µπορεί να τιµωρηθεί µέχρι και µε πέντε χρόνια φυλάκιση.
Είναι προφανές ότι αυτό δεν συνάδει µε το πνεύµα του νόµου,
µε το πνεύµα της µεταρρύθµισης, που λέει: «αντιµετωπίζουµε το
χρήστη ναρκωτικών, τον εξαρτηµένο άνθρωπο, ως έναν ασθενή,
ως έναν άνθρωπο ο οποίος χρήζει βοηθείας. Και δεν συνάδει µε
το µεγαλύτερο -το συντριπτικά µεγαλύτερο- πρώτο µέρος του
νοµοσχεδίου σας, το οποίο έχει τύχει πλατιάς αποδοχής από
όλους τους φορείς, οι οποίοι ασχολούνται µε το συγκεκριµένο
αντικείµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άραγε η δυστυχία που βιώνει η κάθε οικογένεια, η εγκληµατικότητα, η καταρράκωση της
αξιοπρέπειας, ο στιγµατισµός, που φέρνει όλους εµάς εδώ σήµερα να συζητάµε µε µεγάλη αγωνία; Είναι, µήπως, οι τριακόσιοι
θάνατοι το χρόνο που δηµιουργούν όλη αυτήν την αγωνία; Είναι
το 40% των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές που δηµιουργεί µία ασφυκτική πίεση για να λυθεί το ζήτηµα;
Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα αυτά µαζί. Και είναι όλα αυτά µαζί,
γιατί µε αυτήν τη µεταρρυθµιστική τοµή δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπιστεί και να θεραπευθεί µία ασθένεια,
η οποία ενυπάρχει δυστυχώς στην ελληνική νοµοθεσία και που
δεν είναι τίποτα άλλο από τις πολλαπλές ατέλειες και την πολυπλοκότητα, που δυστυχώς γυρνάνε εις βάρος των αδυνάµων και
των εχόντων ανάγκη την προστασία.
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια είναι µία πολύ σηµαντική τοµή
και θα έπρεπε να έχει µία πλατιά υποστήριξη, τουλάχιστον επί
της αρχής, από τις κοινοβουλευτικές δυνάµεις της Βουλής των
Ελλήνων.
Τι έρχεται ο έλληνας νοµοθέτης να νοµοθετήσει µε αυτό εδώ
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο; Έρχεται να τονίσει ότι στο πλαίσιο
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ενός εκσυγχρονιστικού, µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος, είναι
δυνατό να συνδυαστούν συγκεκριµένοι άξονες πολιτικής.
Ο πρώτος, έχει να κάνει µε την αυστηρή τιµωρία όποιου µεγαλέµπορου ναρκωτικών, όποιας µορφής ναρκωτικών, κινείται στο
πλαίσιο της νέας γενιάς, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.
Και σε αυτές τις συγκεκριµένες κατηγορίες συµπολιτών δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ευνοϊκό µέτρο. Γι’ αυτό το λόγο εµείς πιστεύουµε ότι, γι’ αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχει
–και θα το συζητήσουµε και αύριο το πρωί στην επί των άρθρων
συζήτηση του νοµοσχεδίου- καµµία υπαγωγή στο άρθρο 23,
παρά µόνο υπό συγκεκριµένες και ακριβώς διατυπωµένες διατάξεις, οι οποίες να προβλέπουν συγκεκριµένες συνεργασίες µε τις
αρµόδιες αρχές και συγκεκριµένα, βεβαίως, αποτελέσµατα.
Εποµένως, καµµία ευνοϊκή ρύθµιση, αυστηρή τιµωρία των µεγαλεµπόρων ναρκωτικών.
Έρχεται το παρόν νοµοσχέδιο και φέρνει επίσης µία διάκριση,
η οποία έχει να κάνει µε την διαβάθµιση των αδικηµάτων, των εγκληµάτων, τα οποία αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
και την ορίζει ως βασικό έγκληµα. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
όµως, εισάγει και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εισάγει διακεκριµένες
περιπτώσεις. Εισάγει ιδιαίτερα διακεκριµένες περιπτώσεις.
Ουσιαστικά, λοιπόν, για πρώτη φορά στη χώρα µας έχουµε τη
διάκριση των εγκληµάτων που αφορούν τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Έχουµε τη διάκριση του διακινητή µε σκοπό το
κέρδος, από τον εξαρτηµένο ή τον χρήστη, ο οποίος έχει ως
σκοπό όχι το κέρδος αλλά την εξασφάλιση της δόσης του.
Έρχεται για πρώτη φορά –και αυτό είναι η σηµαντικότερη
τοµή κατά την άποψή µου- που ο Έλληνας νοµοθέτης θα νοµοθετήσει την ουσιαστική στροφή στο δικαίωµα της θεραπείας, το
οποίο κατοχυρώνεται για τον εξαρτηµένο χρήστη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
Πρόκειται για µία σαφή εκσυγχρονιστική, µεταρρυθµιστική
στροφή του Έλληνα νοµοθέτη αντιλαµβανόµενος το πραγµατικό
πρόβληµα, κοιτάζοντάς το στην ουσία του και ουσιαστικά δεσµευόµενος απέναντι στην ελληνική κοινωνία ότι τα παιδιά της,
τους εξαρτηµένους ανθρώπους δεν θα τους αντιµετωπίσει ως
εγκληµατίες αλλά ως τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι χρήζουν βοηθείας είτε έχουν διαπράξει αδικήµατα είτε είναι στη διαδικασία του σωφρονισµού κάτω από άλλες διαδικασίες.
Εποµένως, το σηµαντικότερο νοµοθέτηµα, η σηµαντικότερη
ρύθµιση που εισάγεται µε σειρά άρθρων από το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο δεν είναι άλλο από τη στροφή στην κατοχύρωση του
δικαιώµατος στη θεραπεία. Εισάγει µίας µορφής απεγκληµατοποίησης, όχι στο βαθµό που θα θέλαµε εµείς. Όχι, δηλαδή στο
βαθµό που θα κατοχύρωνε τη χρήση και τον χρήστη ως µία ασθένεια προσβλητική για την προσωπικότητα, προσβλητική για το
πρόσωπο που το κάνει, αλλά όχι ως ένα έγκληµα που χρήζει τιµωρίας, αλλά ως µία ασθένεια που χρήζει βοηθείας.
Είναι, επίσης, το τελευταίο κοµµάτι του πρώτου µέρους πάρα
πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Η συστηµατοποίηση του συντονισµού, του σχεδιασµού και της εποπτείας, της εφαρµογής
του σχεδίου δράσης από µία διυπουργική επιτροπή, από τον
εθνικό συντονιστή και από την εθνική επιτροπή είναι κάτι το
οποίο έρχεται ως τοµή. Και έρχεται ως τοµή γιατί ευελπιστούµε
µετά από αυτό το νοµοσχέδιο να προχωρήσει ουσιαστικά µία
εθνική πολιτική κατά των ναρκωτικών ούτως ώστε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα ως ένα µείζον πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας και να δώσει χείρα βοηθείας σε όλους εκείνους που
έχουν πραγµατικά ανάγκη.
Αυτό το µεγάλο σκέλος της πρόληψης είναι αυτό το οποίο
πρέπει να χρηµατοδοτείται σε καιρό κρίσης και το οποίο πρέπει
να απλοποιείται, να συντονίζεται και να εφαρµόζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ούτως ώστε να έχει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα ούτως ώστε να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα
που όλοι µας ξέρουµε ότι µαστίζει µεγάλο µέρος της ελληνικής
νέας γενιάς και που δυστυχώς έχει εισέλθει σε µεγάλο βαθµό
στα ελληνικά σχολεία.
Είναι, λοιπόν, νοµίζω ένα νοµοσχέδιο κατά το πρώτο του
µέρος, το οποίο έχοντας µια πολύ µεγάλη κοινοβουλευτική προϊστορία τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας δηµιουργήσει αντεγκλήσεις οι οποίες ιδεολογικά ή ιδεοληπτικά µπορούν να γίνουν
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αντιληπτές αλλά όχι να δικαιολογηθούν στην ουσία τους, έρχεται
επιτέλους για ψήφιση δυστυχώς µε τα κοµµάτια που ανέφερα
στα οποία προφανώς εµείς θα θέλαµε να έχουν υπάρξει καλύτερες νοµοθετικές επιλογές και από την πλευρά της Κυβέρνησης
και από την πλευρά της Συµπολίτευσης και της κοινοβουλευτικής
Πλειοψηφίας στην παρούσα Βουλή.
Είναι, όµως, ένα νοµοσχέδιο που τουλάχιστον στην προηγούµενη Βουλή η τότε πλειοψηφία, η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, οι δυνάµεις της Αριστεράς σχηµάτισαν ένα ενιαίο µέτωπο προκειµένου να µπορέσει να
περάσει ούτως ώστε να αποτελέσει µια πραγµατική τοµή σε
αυτήν την καίρια πολιτική που την έχει ανάγκη ο τόπος.
Δυστυχώς, όµως, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται µε
πολλές ισορροπίες και συµβιβασµούς. Το αντιλαµβανόµαστε,
κύριε Υπουργέ, ωστόσο εκφράζουµε τη διαφωνία µας και ευελπιστούµε ότι µέχρι αύριο που θα γίνει η συζήτηση κατ’ άρθρον
θα µπορέσουµε να περάσουµε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις για αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη –ξαναλέωκαι όσο το δυνατόν αυστηρότερες ρυθµίσεις για αυτούς οι οποίοι
ευθύνονται, τους µεγάλους εµπόρους των ελληνικών ψυ- χών,
τους εµπόρους ναρκωτικών, αυτούς που είναι υπαίτιοι για τους
θανάτους των τριακοσίων ανθρώπων το χρόνο στη χώρα µας.
Είναι, όµως, δεδοµένο ότι εµείς ως ΠΑΣΟΚ δεν γινόµαστε συνένοχοι αφήνοντας κενά, δηµιουργώντας ελλείψεις και προβλέποντας ατέλειες, οι οποίες δυστυχώς µπαίνουν εις βάρος των
εξαρτηµένων χρηστών είτε αυτοί κάνουν διακίνηση µικροποσοτήτων είτε αυτοί κάνουν αποκλειστικά ατοµική χρήση στο σπίτι
τους και τελικά καταλήγουν στα δικαστήρια και στις φυλακές της
χώρας.
Πάµε στο δεύτερο µέρος. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, από τη συζήτηση στην επιτροπή ότι εµείς ως ΠΑΣΟΚ θα θέλαµε αυτό το
νοµοσχέδιο που απασχολεί τόσο πολύ και αφορά την ελληνική
κοινωνία να είναι µόνο του, να µην υπάρχει δεύτερο µέρος. Αντιλαµβανόµαστε κάποιες ρυθµίσεις.
Δεν θα µπω στην επί των άρθρων ανάλυση, αλλά θα σας πω
το εξής. Όσον αφορά τη δωροδοκία ενεργητική και παθητική των
υπαλλήλων, τη δωροδοκία των δικαστών, τους εισαγγελείς της
διαφθοράς, εµείς µπορούµε να προαναγγείλουµε από εδώ σήµερα ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιµάζει ολοκληρωµένο σχέδιο νόµου για
την αυτονοµία του πολιτικού συστήµατος και το πολιτικό χρήµα
ούτως ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα
στην ουσία του, βάζοντας τα όρια και θέτοντας τους κανόνες
ούτως ώστε να µπορέσει να δηµιουργηθεί ένα διαφανές πλαίσιο
λειτουργίας των κοµµάτων και των υποψηφίων και των πολιτικών
προσώπων.
Το τελευταίο σηµείο, κύριε Υπουργέ –και το γνωρίζετε αυτόαφορά στη ρύθµιση που εισάγεται µε το άρθρο 89. Κάνω ειδική
αναφορά στο άρθρο διότι θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε και εσείς
και ο κύριος γενικός γραµµατέας. Με το άρθρο αυτό εισάγεται
εξαίρεση στη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εισάγεται µία εξαίρεση στο
ν.3812/2009. Όπως γνωρίζετε, ο ν.3812/2009 ήταν µια τοµή στην
προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ήταν µια δέσµευση της
προοδευτικής παράταξης ότι όλα θα τίθενται υπό τον έλεγχο του
ΑΣΕΠ, ήταν µια δέσµευση αξιοκρατίας και διαφάνειας. Η εισαγωγή εξαίρεσης του προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ γίνονται προφανώς υπό το φώς
της βιασύνης προκειµένου να καλυφθούν κενά.
Δεν υπάρχει, όµως, καµµία πρόβλεψη για τον τρόπο που θα
γίνει η πρόσληψη, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την αξιοκρατική διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί προκειµένου να
προσληφθεί το συγκεκριµένο προσωπικό. Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καµµία εξαίρεση
Και αν το Υπουργείο για λόγους επίσπευσης και κενών, που αντιλαµβανόµαστε ότι έχει ανάγκη, θέλει να έρθει προκειµένου να
γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία, πρέπει αν εισάγει έναν ολοκληρωµένο τρόπο αντιµετώπισης του επείγοντος προβλήµατος καλύψεως κενών ούτως ώστε να µην υπάρχει η εξαίρεση στο νόµο
3812, να µην αφήνεται κανένα πλαίσιο ότι εξαιρείται µία πρόσληψη σε αυτή την πολύ δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία για τη
χώρα και ότι όλα γίνονται υπό το φως, όλα γίνονται µε βασική
αρχή τον κανόνα της αξιοκρατίας ο οποίος πρέπει να τηρείται
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παντού και πάντοτε.
Με αυτά θα κλείσω, λέγοντας το εξής. Θεωρούµε ότι έγινε µία
πολύ σοβαρή δουλειά από το Υπουργείο. Μπόρεσε να φέρει
µέχρι εδώ ένα πολύ σοβαρό µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα το
οποίο θεωρούµε ότι καλύπτει βασικές αρχές οι οποίες πρέπει να
τηρηθούν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών
και γι’ αυτόν το λόγο θεωρούµε ότι πρέπει όχι µόνο από το
ΠΑΣΟΚ, αλλά από την Πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων να
ψηφιστεί επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξέρετε τι θα πω; Τι σηκώνετε το χέρι σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως γνωστόν έχει κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναγνώσω τα ονόµατα των υπογραφόντων…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας είδα, κύριε Λαφαζάνη.
Σας λέω ότι έχει έρθει µία επιστολή του Δηµάρχου Καβάλας η
οποία κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν δικαιούστε το λόγο,
γιατί έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Το γνωρίζετε καλύτερα από
εµένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχε ζητήσει προ µιας
ώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε να ολοκληρώσω. Γνωρίζετε, λοιπόν, καλύτερα από εµένα ότι δεν δικαιούστε το λόγο γιατί έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Επειδή, όµως, ο
Προεδρεύων σας είχε πει να µιλήσετε για δύο λεπτά και επειδή,
όπως ξέρετε, το Προεδρείο είναι ενιαίο θα σας δώσω το λόγο
µόνο για δύο λεπτά να τοποθετηθείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εάν ανοίξει επί της ουσίας, θα πάρουµε όλοι το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει ουσία. Επί
της διαδικασίας, είπε.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επειδή έχουµε µείζονες εξελίξεις, επειδή έχετε αναστατώσει έναν ολόκληρο νοµό και όλη την
ανατολική Μακεδονία, δεν δικαιούστε αυτήν τη στιγµή ένα µέγα
σκάνδαλο να το κυρώσετε ως σύµβαση στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό νοµίζετε ότι είναι
επί της διαδικασίας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας καλούµε, έστω και την
ύστατη στιγµή, να µην βάλετε σε δοκιµασία το Σώµα να ψηφίσει
για την κύρωση µιας σκανδαλώδους και απαράδεκτης σύµβασης. Προχωρήστε στην απόσυρση της σύµβασης εδώ και τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε, αλλά
εδώ υπάρχουν υπογραφές των συναδέλφων σας, του ΣΥΡΙΖΑ,
που ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία. Προχωρώ, λοιπόν, στην
ονοµαστική ψηφοφορία, στην ανάγνωση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναγνώστε και το δηµοτικό συµβούλιο, παρακαλώ. Είναι απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Την κατέθεσα στα Πρακτικά. Συνήθως δεν αναγιγνώσκονται, όπως ξέρετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από
31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελ-

8520

ληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής έχουν υποβλη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, µία αίτηση από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και µία δεύτερη από Βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, των οποίων τα κείµενα έχουν
ως εξής:
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Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Καµµένος. Παρών.
Ο κ. Μαριάς. Παρών.
Ο κ. Μελάς. Παρών.
Ο κ. Καπερνάρος. Παρών.
Ο κ. Γιοβανόπουλος. Παρών.
Η κ. Μακρή. Παρούσα.
Η κ. Ξουλίδου. Παρούσα.
Η κ. Χρυσοβελώνη. Παρούσα.
Ο κ. Ουζουνίδης. Παρών.
Η κ. Κουντουρά. Παρούσα.
Ο κ. Νταβρής. Παρών.
Ο κ. Χαϊκάλης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Θα αναγνώσω, στη συνέχεια και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Βούτσης. Παρών.
Ο κ. Πετράκος. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης. Παρών.
Ο κ. Κουράκης. Παρών.
Ο κ. Ζερδελής. Παρών.
Η κ. Καλογερή. Παρούσα.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη
Νέα Δηµοκρατία και η κ. Ευγενία Ουζουνίδου από το ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα
ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΗ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

8525

8526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή του
συναδέλφου κ. Μανώλη Γλέζου, ο οποίος µας γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρών θα ψήφιζε «ΟΧΙ».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία της ψηφοφορίας, δηλαδή να βγει το αποτέλεσµα,
θα ήθελα να ρωτήσω το Σώµα αν επιθυµεί να συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία είχε ξεκινήσει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα εγκρίνει.
Εποµένως, προχωρούµε µέχρι να ανακοινωθεί το αποτέλεσµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο εν µέσω των εισηγητών και ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους, γιατί αύριο ταξιδεύω- µόνο για τρία-τέσσερα λεπτά, για να αναφερθώ στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, στο νόµο περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις.
Διαβάζοντας το άρθρο 29 µε τίτλο «Καλλιέργεια κάνναβης,
χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής»
κ.λπ., βλέπει κανείς ότι ουσιαστικά έρχεται η Βουλή και αποποινικοποιεί την καλλιέργεια χασίς.
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 αναφέρει: «Όποιος, για δική
του χρήση αποκλειστικά, µε οποιονδήποτε τρόπο προµηθεύεται
ή κατέχει ναρκωτικά σε ποσότητες που δικαιολογούνται µόνο για
την ατοµική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά
κάνναβης σε αριθµό ή έκταση που δικαιολογούνται µόνο για την
ατοµική του χρήση, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε (5) µηνών».
Λέει παρακάτω το άρθρο 29 στην παράγραφο 2: «Ο δράστης
της πράξης της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να κριθεί
ατιµώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει
ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι
πιθανόν να επαναληφθεί. Καταδικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού µητρώου».
Εδώ, λοιπόν, µε το νόµο περί ναρκωτικών ουσιαστικά νοµιµοποιείται η κατ’ οίκον καλλιέργεια χασίς.
Το αντελήφθην αυτό όταν είδα εντός της Αιθούσης πολιτικό,
που πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια σε lifestyle περιοδικό
πήρε δύο θέσεις: Η µία θέση ήταν να βάλουµε µία γλάστρα µε
χασίς ο καθένας στο σπίτι του και η δεύτερη θέση είναι ότι δεν
αποτελεί ταµπού η θρησκευτική ή εθνική µειονότητα η µουσουλµανική της Θράκης.
Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να ψάξουµε καλύτερα το νοµοσχέδιο και βρήκα το άρθρο 29 και βλέπω τον κ. Γιώργο Παπανδρέου,
τον πολιτικό που πριν από δεκαπέντε χρόνια έδωσε αυτήν τη συνέντευξη, να έρχεται προκειµένου να επικροτήσει την άποψή του,
που ψηφίζεται σήµερα από τη συγκυβέρνηση µε Πρωθυπουργό
τον Αντώνη Σαµαρά.
Το λέω αυτό, διότι όταν έγινε το περίφηµο αυτό άρθρο περί
του δικαιώµατος της καλλιέργειας, η τότε Νέα Δηµοκρατία, της
οποίας τότε ήµουν µέλος, όχι απλώς ξεσηκώθηκε, αλλά ήταν το
κύριο θέµα της προεκλογικής εκστρατείας της τη συγκεκριµένη
χρονιά.
Ζήτησα, λοιπόν, το λόγο για να δείξω ότι η συγκυβέρνηση έχει
φτάσει πλέον σε σηµείο πλήρους αλλοιώσεως των θέσεων της
παράταξης απ’ όπου προέρχεται ο σηµερινός Πρωθυπουργός.
Τελικά φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου επικρατεί. Από εδώ και
πέρα, όποιος καλλιεργεί χασίς στο σπίτι του θα τιµωρείται µε
πέντε µήνες φυλάκισης, εκτός κι αν αποδείξει ότι είναι ειδικές οι
συνθήκες που το καλλιεργεί και µάλιστα, σε περίπτωση που καταδικαστεί, δεν θα αναγράφεται στο ποινικό του µητρώο.
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Ας καταγραφεί αυτό ως µια νίκη του κ. Παπανδρέου και του
ΠΑΣΟΚ έναντι εκείνων που υποστηρίζαµε ότι η καλλιέργεια ναρκωτικών στο σπίτι θα οδηγήσει σε βαριά ναρκωτικά και θα οδηγήσει στο θάνατο αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καταλαβαίνετε, κύριε
Καµµένο, ότι µε αυτήν την παρέµβασή σας, την οποία εγώ σας
επέτρεψα παρά τον Κανονισµό, προκαλείται συζήτηση.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο να
το διευκρινίσουµε αυτό στο άρθρο 29.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 29
στην πραγµατικότητα επαναλαµβάνει προϋφιστάµενες διατάξεις.
Οι διατάξεις αυτές, όπως και όλο το πλαίσιο για το ζήτηµα της
λεγόµενης χρήσης ναρκωτικών για την προσωπική χρήση καθενός, είναι διατάξεις οι οποίες έχουν ήδη υπάρξει.
Τι το καινούργιο φέρνει η συγκεκριµένη διάταξη; Γιατί -το τονίζω- αυτές οι διατάξεις υπήρχαν και τιµωρούντο µε ποινή φυλάκισης µέχρι δώδεκα µηνών. Αυτό ήταν το παλιό πλαίσιο της
φυλάκισης. Τώρα υπάρχει, πράγµατι, µία µείωση, η οποία παραµένει στο πληµµέληµα, αλλά µειώνεται και γίνεται µία ποινή φυλάκισης µέχρι πέντε µηνών. Πράγµατι, ήδη υπήρχε στις διατάξεις
ότι όποιος έκανε χρήση και ήταν εξαρτηµένος, παρέµενε ατιµώρητος. Επίσης, παρέµενε ατιµώρητη ήδη από το υφιστάµενο
πλαίσιο, η λεγόµενη συµπτωµατική χρήση ή η χρήση που γίνεται
κάτω από…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Στο περιστασιακό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, και στα δύο. Και ο εξαρτηµένος
για δική του χρήση παρέµενε ατιµώρητος και ο περιστασιακός
χρήστης παρέµενε ατιµώρητος. Αυτές είναι οι ρυθµίσεις, οι
οποίες επαναλαµβάνονται και τώρα.
Η ίδια πρόβλεψη υπήρχε και για το ζήτηµα της καταχώρισης
της ποινής στο ποινικό µητρώο. Εδώ, η µόνη προστιθέµενη αξία
–λέω ξανά- της συγκεκριµένης διατάξεως είναι το θέµα του πενταµήνου. Υπάρχει, πράγµατι, µία µείωση της ποινικής µεταχείρισης. Ενώ προβλεπόταν ποινή φυλάκισης µέχρι δώδεκα µηνών,
έγινε ποινή φυλάκισης µέχρι πέντε µηνών.
Στην πράξη, δε, τη δικαστηριακή δεν επιβάλλονταν ποτέ, κύριε
Πρόεδρε, σε αυτές τις περιπτώσεις ποινές άνω των τριάντα ηµερών. Επιβάλλονταν βαριά-βαριά ποινή των δύο µηνών. Αυτή είναι
η δικαστηριακή πρακτική.
Εποµένως, µη δηµιουργούµε µεγάλο ζήτηµα για ένα σηµείο το
οποίο ήταν ούτως ή άλλως ρυθµισµένο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό. Έχω δικαίωµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, πάντως δεν έχετε δικαίωµα να λάβετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Χαίροµαι που συνήγορος υπερασπίσεως του κ. Παπανδρέου είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της νεολαίας
της ΕΠΕΝ. Συγχαρητήρια!
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 277 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 164
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 110
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας, το οποίο καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων
εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL
& GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων
Ι και ΙΙ αυτής» 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.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της από 31-10-2012
Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ αυτής» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της από 31-10-2012 Πρώτης Τροποποιητικής Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL &
GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των παραρτηµάτων
Ι και ΙΙ αυτής
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 31η Οκτωβρίου 2012, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών
ΚΑVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL & GASΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και των Παραρτηµάτων Ι και II
αυτής, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται στην Αθήνα σήµερα την
31η Οκτωβρίου 2012 µεταξύ αφ’ ενός:
Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αριθµ.
119, ΤΚ 101 92 µε ΑΦΜ: 090169730, ΔΟΥ Ψυχικού, εφεξής αποκαλουµένου στο παρόν ως «Ελληνικό Δηµόσιο», νοµίµως εκπροσωπουµένου για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο
Λιβιεράτο, και, αφ’ ετέρου
Των εταιριών :
1) Της εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. που εδρεύει
στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ευάγγελο
Παππά δυνάµει του από 30.10.2012 ειδικού πρακτικού Διοικητικού
Συµβουλίου, και θα καλείται εφεξής «ο Αρχικός Ανάδοχος», και
2) Της εταιρίας µε την επωνυµία ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάµει
του από 30.10.2012 ειδικού πρακτικού Διοικητικού Συµβουλίου,
και θα καλείται εφεξής «η Εκδοχέας, αµφοτέρων των υπό (1) και
(2) εταιριών καλουµένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος».
Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συµβαλλόµενα Μέρη».
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο και ο Ανάδοχος συνοµολόγησαν την

από 23 Νοεµβρίου 1999 Σύµβαση περί εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους
που κυρώθηκε µε τον Νόµο 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α’) (εφεξής: «Η
Σύµβαση»).
2. Δυνάµει της υπ’ αριθµόν 654/20-3-2008 Πράξης Εκχώρησης
υποπεριοχών εκµετάλλευσης Πρίνου και της περιοχής Νότιας
Καβάλας, της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ζωής Κουρούµπαλη,
και της υπ’ αριθµόν 3621/24-6-2009 Πράξης Εκχώρησης περιοχής εκµετάλλευσης Πρίνου, της Συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Μπαή, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν νοµίµως στο αρµόδιο
Υπουργείο, ο Αρχικός Ανάδοχος, δυνάµει του άρθρου 26 της
Σύµβασης, εκχώρησε και µεταβίβασε στην Εκδοχέα, η οποία τυγχάνει συγγενής εταιρία του Αρχικού Αναδόχου, όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε τις περιοχές
εκµετάλλευσης Πρίνου και Νοτίου Καβάλας, µε τους ειδικότερους όρους και συµφωνίες που αναφέρονται στις ανωτέρω πράξεις.
3. Το άρθρο 33 της Σύµβασης προβλέπει ότι αυτή διέπεται από
τις διατάξεις του Ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων» (ΦΕΚ Α’ 27/8.2.1995) όπως ισχύει, για
όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στις διατάξεις της.
4. Ο Νόµος 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις»
(ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011), τροποποίησε σηµαντικά τις διατάξεις
του Νόµου 2289/1995, προκειµένου να αντιµετωπισθούν συγκεκριµένες αστοχίες του νόµου, να προσαρµοσθεί το νοµικό πλαίσιο στη διεθνή πρακτική και τις εξελίξεις της αγοράς και της
τεχνολογίας, και να ενισχυθούν τα κίνητρα επενδύσεων.
5. Εξεδόθη η µε αριθµ. απόφ. 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ( Β’
2501/4.11.2011) «Μεταφορά στην εταιρεία «Ταµείο Αξιοποιήσης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου» περιουσιακών στοιχείων
του Δηµοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2001 (ΦΕΚ Α’ 152).
6. Ένεκα των τροποποιήσεων του Ν. 2889/1995 από τον Ν.
4001/2011 και δεδοµένης της συµπληρωµατικής εφαρµογής του
νόµου αυτού στη Σύµβαση, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν
συγκεκριµένες διατάξεις της, ώστε να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
7. Προκειµένου να προχωρά απρόσκοπτα η περαιτέρω έρευνα
για ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων στις περιοχές εκµετάλλευσης,
χαρακτηρίζονται τα παραγωγικά πεδία ως Υποπεριοχές Εκµετάλλευσης µέσα στις ευρύτερες Περιοχές Εκµετάλλευσης των
αδειών της Σύµβασης και τα υπόλοιπα τµήµατα χαρακτηρίζονται
ως Ερευνητικές Υποπεριοχές, ώστε να διαχωρίζονται από τυχόν
νέες ανακαλύψεις και να αντιµετωπίζονται χωριστά.
8. Επιπλέον, η Σύµβαση περιέχει διατάξεις µε τις οποίες η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, διαθέτει και δύναται να ασκεί ειδικές κρατικές ή/και συµβουλευτικές ή/και εποπτικές αρµοδιότητες σε θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Κατά τον χρόνο σύναψης της Σύµβασης, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ήταν κρατική και ως εκ τούτου δικαιολογείται η
παραχώρηση αυτών των εξουσιών εκ µέρους του Δηµοσίου.
Σήµερα, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ δεν είναι πλέον
κρατική, καθώς η πλειοψηφία των µετόχων της ανήκει σε ιδιώτες,
και ως εκ τούτου δεν δύναται πλέον να διαθέτει και να ασκεί κρατικές αρµοδιότητες ή ιδιότητες ειδικού διαιτητή, ούτε πλέον δικαιολογείται η ιδιότητα της εταιρείας ως ειδικός αντισυµβαλλόµενος ιδιωτών επενδυτών, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση.
Για τους λόγους αυτούς, όλες οι διατάξεις της Σύµβασης οι
οποίες αποδίδουν τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες στην
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ πρέπει να απαλειφθούν και
οι εν λόγω αρµοδιότητες να µεταβιβασθούν στον νέο φορέα του
Δηµοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, µε την επωνυµία
ΕΔΕΥ ΑΕ, όπως προβλέπεται στα άρθρα 145-153 του Νόµου
4001/2011.
9. Λόγω της αλλαγής στο φορολογικό καθεστώς που επήλθε
µε το Νόµο 4001/2011 για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, εναρµονίζεται η φορολογία εισοδήµατος της Σύµβασης µε τις προβλέψεις του νόµου και καθιερώνεται φορολογία
20%, µε επιπλέον 5% περιφερειακό φόρο, ο οποίος θα διευκο-
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λύνει την αποδοχή και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών στην
περιφέρεια µε τους αναδόχους της Σύµβασης.
10. Επιπλέον, προβλέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 33
του Νόµου 2289/1995 όπως ισχύει, η απόδοση εκ µέρους του
Αναδόχου στο Ελληνικό Δηµόσιο µεριδίου σε είδος ή σε χρήµα,
το οποίο κλιµακώνεται σε συνάρτηση µε το ύψος της παραγωγής
και το οποίο προκύπτει επί των ακαθαρίστων εσόδων του Αναδόχου.
Ήδη, λαµβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συµβαλλόµενα
Μέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συµπληρώσουν τη Σύµβαση, µε βάση το άρθρο 41
αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και µόνον σε αυτές:
ΑΡΘΡΟ 1
Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Σύµβασης
πριν τη φράση «Σε περίπτωση κατά την οποία» προστίθεται η
φράση «µε εξαίρεση την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού
Αερίου «Νότια Καβάλα», όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω».
Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ελληνικό Δηµόσιο βεβαιώνει ότι ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική Άδεια Εκµετάλλευσης για τις Περιοχές Εκµετάλλευσης
ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως αυτές επακριβώς αναφέρονται σε γεωγραφικές συντεταγµένες στο Παράρτηµα 1 και
αποτυπώνονται τοπογραφικά στο Παράρτηµα 2. Στην Περιοχή
Εκµετάλλευσης Πρίνου συµπεριλαµβάνεται και η Επέκταση Περιοχής Εκµετάλλευσης Πρίνου, όπως αυτή επακριβώς αναφέρεται σε γεωγραφικές συντεταγµένες στο Παράρτηµα 1 και
αποτυπώνεται τοπογραφικά στο Παράρτηµα 2.
Εντός της Περιοχής Εκµετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ χαρακτηρίζονται
ως Υποπεριοχές Εκµετάλλευσης τα πεδία Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον, όπως αυτές επακριβώς αναφέρονται σε γεωγραφικές συντεταγµένες στο Παράρτηµα 1 και αποτυπώνονται
τοπογραφικά στο Παράρτηµα 2.
Εντός της Περιοχής Εκµετάλλευσης ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου
«Νότια Καβάλα» η περιοχή η οποία αναφέρεται στη µε αριθµ.
απόφ. 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ( Β’ 2501/4.11.2011), στο
άρθρο 1 Β περίπτωση β παράγραφος βα) ως Περιοχή Εκµετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή επακριβώς αναφέρεται σε
γεωγραφικές συντεταγµένες στο Παράρτηµα 1 και αποτυπώνεται τοπογραφικά στο Παράρτηµα 2.
Επίσης, θα χαρακτηρίζονται ως Υποπεριοχές Εκµετάλλευσης
και κάθε νέο εµπορικά εκµεταλλεύσιµο πεδίο εντός των Περιοχών Εκµετάλλευσης.
Τα υπόλοιπα τµήµατα των Περιοχών Εκµετάλλευσης χαρακτηρίζονται ως Ερευνητικές Υποπεριοχές για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 5 του Νόµου
2289/1995 όπως ισχύει.»
ΑΡΘΡΟ 2
Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε
ποσότητα Υδρογονανθράκων που θα παράγεται από κάποια νέα
ανακάλυψη πεδίου σε Υποπεριοχή Εκµετάλλευσης, θα καλύπτεται από νέα Άδεια Εκµετάλλευσης για την Υποπεριοχή Εκµετάλλευσης που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, θα διέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 14 της Σύµβασης και θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 αυτής, εκτός και
εάν η συγκεκριµένη ποσότητα Υδρογονανθράκων χρησιµοποιήθηκε για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου ή χάθηκε.»
Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου
5 καταργούνται και ισχύει στο εξής η διάταξη της παραγράφου
15 του άρθρου 5 του Νόµου 2289/1995, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3
Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Προκειµένου για ανακάλυψη νέου εµπορικά εκµεταλλεύσι-
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µου πεδίου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της Σύµβασης, η
διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης της Υποπεριοχής Εκµετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, σύµφωνα µε το άρθρο
5 του Νόµου 2289/1995, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, για το κοίτασµα ΕΨΙΛΟΝ, ως έναρξη ισχύος της
άδειας εκµετάλλευσης ορίζεται η 15η Ιουνίου 2004, οπότε εγκρίθηκε το πρόγραµµα εκµετάλλευσής του µε την υπ’ αριθµόν
Δ1/Γ/10528/15.6.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
β. Προκειµένου για τα προϋφιστάµενα της Σύµβασης κοιτάσµατα Πρίνου και Βόρειου Πρίνου, όπως αυτά αναφέρονται στις
γεωγραφικές συντεταγµένες του Παραρτήµατος 1 και αποτυπώνονται τοπογραφικά στο Παράρτηµα 2, η διάρκεια της Άδειας
Εκµετάλλευσής τους ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του Νόµου 2289/1995, όπως ισχύει, και άρχεται
από την ηµεροµηνία έναρξης της Σύµβασης,
γ. Προκειµένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού
Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης
Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεµβρίου 2014, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν Δ1/Γ/15072 απόφαση παράτασης
άδειας εκµετάλλευσης του Υπουργού Ανάπτυξης, µη δυνάµενη
να ανανεωθεί περαιτέρω. Οι υφιστάµενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκµετάλλευσης Νότιας
Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύµβασης,
δ. Προκειµένου για τις Ερευνητικές Υποπεριοχές των Περιοχών Εκµετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας, η διάρκεια του
σταδίου ερευνών ορίζεται στα οκτώ (8) έτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Νόµου 2289/1995, όπως ισχύει και
άρχεται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 4
Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης της περίπτωσης α
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύµβασης µπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) πενταετίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 του Νόµου 2289/1995, όπως
ισχύει.
β. Η διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης Πρίνου και Βόρειου
Πρίνου µπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) πενταετίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 5 του
Νόµου 2289/1995, όπως ισχύει και µε την προϋπόθεση εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος µε το βέλτιστο τεχνικά τρόπο, καθώς
και διατήρησης της παραγωγής πάνω από τα όρια οικονοµικής
βιωσιµότητας, κατά την πλήρως αιτιολογηµένη κρίση του Αναδόχου, η οποία θα αποτυπώνεται µε ειδική έκθεση στον απολογισµό των εργασιών του προηγούµενου έτους και στο
πρόγραµµα του επόµενου έτους και θα εγκρίνεται από την
ΕΔΕΥ.»
ΑΡΘΡΟ 5
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην ΕΔΕΥ ΑΕ, λεπτοµερές ερευνητικό πρόγραµµα εργασιών για τις Ερευνητικές
Υποπεριοχές της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου
6 της Σύµβασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως και 7 του
άρθρου 5 του Νόµου 2289/1995 όπως ισχύει. Μετά τη λήξη της
διάρκειας του σταδίου ερευνών ή τυχόν παρατάσεων αυτής,
όλες οι ως άνω Ερευνητικές Υποπεριοχές επιστρέφονται στο Δηµόσιο, πλην των χαρακτηρισµένων Υποπεριοχών Εκµετάλλευσης, τα οποία βρίσκονται σε εµπορική εκµετάλλευση ή νέων
κοιτασµάτων τα οποία τυχόν θα ανακαλυφθούν εντός της ερευνητικής περιόδου.»
ΑΡΘΡΟ 6
Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αδυναµίας συνέχισης της οικονοµικής εκµεταλλευσιµότητας του πεδίου κατά τη διάρκεια της ισχύος κάθε µίας
Άδειας Εκµετάλλευσης ή λήξης της κάθε µίας Άδειας Εκµετάλ-
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λευσης ή τυχόν οικειοθελούς παραίτησης, κατά τα προαναφερόµενα στην παράγραφο 5, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο την Περιοχή ή Υποπεριοχή
Εκµετάλλευσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη Άδεια Εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 της
Σύµβασης. Όλα τα υφιστάµενα έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν
ή αναφέρονται στις ανωτέρω Άδειες Εκµετάλλευσης των Περιοχών ή Υποπεριοχών Εκµετάλλευσης που επιστράφηκαν, παύουν
να υφίστανται, αδαπάνως και αζηµίως για τον Ανάδοχο, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις κάθε µέρους έναντι του άλλου, που έχουν
γεννηθεί, µέχρι τη λήξη ή την παραίτηση, και των λοιπών όρων
της παρούσας Σύµβασης.»
ΑΡΘΡΟ 7
Η αναφερόµενη στη Σύµβαση, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ, παύει να είναι ειδικός αντισυµβαλλόµενος και υποκαθίσταται
από την ΕΔΕΥ ΑΕ, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων
145-153 του Νόµου 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’).
ΑΡΘΡΟ 8
Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, στην
παράγραφο 4 του άρθρου 13, στην παράγραφο 10 του άρθρου
26, και στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 6, του άρθρου 39 της
Σύµβασης, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ αντικαθίσταται
από την εταιρεία ΕΔΕΥ ΑΕ, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 145-153 του Νόµου 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’).
ΑΡΘΡΟ 9
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 της Σύµβασης καταργείται
και αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή µεριδίου για το Δηµόσιο (Royalties) που θα καταβάλλεται απολογιστικά µέσα στο
πρώτο τρίµηνο αµέσως µετά τη λήξη του ηµερολογιακού έτους
στο οποίο αναφέρεται, επί του ετησίου ακαθάριστου εισοδήµατός του που προκύπτει από πωλήσεις πετρελαίου, πριν την έκπτωση οποιασδήποτε δαπάνης, µε προοδευτικό συντελεστή
ανάλογα µε τη µέση ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου, όπως αυτή
προκύπτει βάσει της συνολικής ετήσιας παραγωγής, σύµφωνα
µε τον εξής πίνακα:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΔΙΟ
0%
3%
6%
10%

ΥΨΟΣ ΜΕΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μέχρι 2.500
βαρέλια
Από 2.501 µέχρι
5.000 βαρέλια
Από 5.001 µέχρι
10.000 βαρέλια
Από 10.001 βαρέλια
και πάνω

Έκαστος των προαναφερθέντων συντελεστών θα εφαρµόζεται επί της αντίστοιχης µε την ως άνω κλίµακα ποσότητας µέσης
ηµερήσιας παραγωγής (προοδευτική εφαρµογή συντελεστών).
2. Οι παράγραφοι 2, 3 και 6 του Άρθρου 14 της Σύµβασης καταργούνται.
ΑΡΘΡΟ 10
Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 της Σύµβασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό
φόρο πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καµία πρόσθετη τακτική ή

έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Νόµου 2289/1995 όπως ισχύει.»
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 15 της Σύµβασης προστίθεται
σηµείο κ) ως εξής:
«κ) Τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνικής παρακολούθησης
και του οικονοµικού-διαχειριστικού ελέγχου που διενεργείται από
το Ελληνικό Δηµόσιο ή τρίτο οριζόµενο για το σκοπό αυτό από
το Ελληνικό Δηµόσιο κατά τα άρθρα 11 παράγραφος 6 και 24
παράγραφος 5 της Σύµβασης, αντίστοιχα, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 Ευρώ
ετησίως».
ΑΡΘΡΟ 11
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 27 της Σύµβασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δηµόσιο επιθυµεί να διατηρήσει στην ιδιοκτησία του τα εν λόγω (και πέραν εκείνων τα οποία
παρέδωσε στον Ανάδοχο µε την παρούσα Σύµβαση, κατά το
άρθρο 35 αυτής) κινητά θα καταβάλει στον Ανάδοχο πενήντα
τοις εκατό (50%) της αξίας που θα προσδιορισθεί από ανεξάρτητο εκτιµητή, ως αυτός οριστεί από κοινού από τα Συµβαλλόµενα Μέρη.»
Στο άρθρο 27 της Σύµβασης προστίθεται νέα παράγραφος 13
ως εξής:
«Ρητά συµφωνείται ότι, στο πλαίσιο αξιοποίησης της Περιοχής
Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα θέτει σε κίνδυνο την κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση του έργου της
υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου.»
ΑΡΘΡΟ 12
Στο τέλος του άρθρου 30 της Σύµβασης προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«Από τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οποιεσδήποτε ρυθµίσεις αφορούν στην κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση του έργου της Υπόγειας Αποθήκης
Φυσικού Αερίου, οι οποίες δεν µπορούν να θίγουν τυχόν δικαιώµατα έρευνας ή εκµετάλλευσης που θα έχει ο Ανάδοχος κατά το
χρόνο αυτό.»
ΑΡΘΡΟ 13
Στην παράγραφο 21 του άρθρου 31 της Σύµβασης η ΕΑΔΕ
αντικαθίσταται από την ΕΔΕΥ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 14
14.1 Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση σηµαίνει το παρόν έγγραφο, καθώς και τα Παραρτήµατα 1 και 2 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, τα οποία αντικαθιστούν τα Παραρτήµατα 1 και 2 της Σύµβασης. Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύµβασης που δεν τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε την παρούσα
Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, παραµένουν σε πλήρη ισχύ,
κύρος και ενέργεια.
14.2 Λέξεις και όροι µε κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στην
παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση και προσδιορίζονται
στη Σύµβαση έχουν την ίδια έννοια και πρέπει να ερµηνεύονται
όπως προσδιορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν από το παρόν
κείµενο προκύπτει άλλη έννοια.
14.3 Η παρούσα Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση ισχύει από
την ηµεροµηνία συνοµολογήσεώς της και υπογραφής της από
τα Συµβαλλόµενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νόµου από τη Βουλή
των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 της Σύµβασης.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνοµολογήθηκε η παρούσα
Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση η οποία και υπογράφηκε σε τρία
(3) πρωτότυπα ως έπεται:
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµεθα στη συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Το λόγο έχει ο κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, µόλις αποχώρησε και ο κ. Παπανδρέου. Είχαµε να
του πούµε πολλά. Φαίνεται ότι πήγε να ποτίσει τις γλάστρες!
Όσον αφορά τις γλάστρες µε το χασίς πάντως, θέλω να υπενθυµίσω στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι ακόµα κι ο
δικός τους εισηγητής εντός της επιτροπής είχε κατακρίνει αυτήν
την υπόθεση. Δεν είχε αναφέρει, βεβαίως, ονοµαστικά τον κ. Παπανδρέου, διότι µε το κόµµα του κ. Παπανδρέου συγκυβερνάει
η Νέα Δηµοκρατία σήµερα. Τον κάλυψε, όσον αφορά την υπόθεση της Προανακριτικής. Εν τέλει, φέρνει µέσω αυτού του σχεδίου νόµου πολύ χαλαρότερη –σχεδόν ανύπαρκτη- τιµωρία γι’
αυτούς που καλλιεργούν «γλάστρες» στα µπαλκόνια τους.
Διότι, εµείς θεωρούµε ότι αυτός είναι ο στόχος σας τελικά και
µέσω αυτού του νοµοσχεδίου που στην ουσία αποποινικοποιεί
τη χρήση και την εµπορία ναρκωτικών και έχει στόχο να κάνει τον
κόσµο έτσι ακριβώς όπως τον ονειρεύεται ο κ. Παπανδρέου, δηλαδή να κάνει τους Έλληνες «φυτά» µε καµένα εγκεφαλικά κύτταρα, ούτως ώστε να µην αντιδράει πλέον αυτός ο λαός και να
δέχεται αβίαστα και αβασάνιστα όλα αυτά τα οποία εσείς φέρνετε εις βάρος του.
Όσον αφορά τον Κώδικα Ναρκωτικών, είµαστε κάθετα αντίθετοι. Εµείς επιµένουµε στην αυστηροποίηση του νοµικού πλαισίου
και όχι στην αποποινικοποίηση που επί της ουσίας προωθεί αυτό
το νοµοσχέδιο.
Ο Υπουργός από την πίεση που δέχθηκε και εντός της επιτροπής αναγκάστηκε να κάνει κάποιες ελάχιστες βελτιώσεις. Εµείς
επιµένουµε και θα επιβάλουµε και θα αναγκάσουµε την Κυβέρνηση να αλλάξει κι άλλα στην πορεία του χρόνου, διότι σήµερα
έχουµε κάποια τραγικά φαινόµενα, τα οποία αναφέρουµε, για να
πούµε στην πράξη τι συµβαίνει.
Βλέπουµε εµπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι έχουν δεχθεί την
ισόβια κάθειρξη από τα δικαστήρια, στα πέντε χρόνια να παίρνουν µια άδεια και να πηγαίνουν σπίτι τους. Αυτό το φαινόµενο
είναι θλιβερό. Βλέπουµε τους ανθρώπους αυτούς στα πέντε χρόνια να παίρνουν άδεια και να είναι σπίτι τους και να εξαφανίζονται
πάλι στην Αλβανία και να µην τους αναζητάει κανείς. Πρόκειται
για ανθρώπους που ευθύνονται για εκατοντάδες θανάτους.
Όσον αφορά, λοιπόν, τους µεγαλέµπορους ναρκωτικών, εµείς
µετά λόγου γνώσεως κάνουµε µια πρόταση. Να επανεξεταστεί
το νοµικό πλαίσιο, ούτως ώστε να επανέλθει η θανατική ποινή
για τους µεγαλέµπορους ναρκωτικών. Διότι µόνο µε τέτοια µέτρα
µπορεί να παταχθεί αυτό το φαινόµενο, το οποίο συνιστά γάγγραινα, καρκίνωµα, κυριολεκτικά, για την ελληνική κοινωνία.
Ήρθαν στην επιτροπή φορείς για να µιλήσουν. Δεν ήρθε,
όµως, µια µητέρα ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου Έλληνα που
χάθηκε µε µια σύριγγα καρφωµένη στο χέρι στην πλατεία Οµονοίας. Πέραν των φορέων, λοιπόν και πέραν των απόψεων των
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, αυτός θα ήταν ο καλύτερος µάρτυρας που θα µπορούσε να µιλήσει εδώ µέσα για το ποιο είναι
πραγµατικά το πρόβληµα.
Το πρόβληµα, λοιπόν, σήµερα είναι ότι γίνεται εµπόριο ναρκωτικών εν µέση οδώ, είναι ότι γίνεται ελεύθερη διακίνηση ναρκωτικών στην πλατεία Οµονοίας, στο κέντρο της Αθήνας, στα

κέντρα των µεγάλων πόλεων. Η Αστυνοµία είναι απούσα. Το κράτος στις περιπτώσεις αυτές είναι απόν, διότι -όπως προείπαµεπροτιµά τους πολίτες «φυτά», αντί να έχουµε µια µαχόµενη και
σκεπτόµενη νεολαία.
Εποµένως, ο µόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβληµα δεν είναι
να φέρνουµε σχέδια νόµου που δεν θέτουν αυστηρές ποινές. Ο
µόνος τρόπος είναι η σκληρή καταστολή άµεσα στο πρόβληµα στην πηγή και στη ρίζα του προβλήµατος- και ο αληθινός σωφρονισµός.
Έχετε κάνει στην ουσία την Ελλάδα σταυροδρόµι διακίνησης
τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Βρισκόµαστε σε γειτονία µε κάποιες χώρες, οι οποίες είναι διεθνή κέντρα παραγωγής και εµπορίας ναρκωτικών -Σκόπια, Αλβανία, Τουρκία- και
-µέσω Ελλάδος- έχουν αναγκάσει στην ουσία τη χώρα µας να
γίνει κέντρο διακίνησης προς ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο.
Επαναλαµβάνουµε, λοιπόν, ότι αυτό το πρόβληµα που απειλεί
την ελληνική κοινωνία γίνεται και διεθνές πρόβληµα. Ερωτούµε.
Πού αποσκοπείτε µε όλες αυτές τις ενέργειές σας και µε το
παρόν σχέδιο νόµου; Ποια σκέψη επικράτησε για όλες αυτές τις
προτάσεις που φέρνετε;
Δεν ξέρετε -ρητορικό είναι το ερώτηµα, διότι σίγουρα το γνωρίζετε- ότι οι ραγδαίως αυξανόµενοι δείκτες εγκληµατικότητας
ως προς τα ναρκωτικά οδηγούν εν συνεχεία όχι µόνο στο να περιθωριοποιούνται άνθρωποι αλλά και στην περαιτέρω αύξηση
της εγκληµατικότητας; Διότι τα ναρκωτικά γεννούν βαριά εγκληµατικότητα. Για τους πλείστους των εγκληµατιών και των ενόχων
για εγκληµατικές πράξεις σε κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί
χρήση ναρκωτικών.
Η κοινωνία µας δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλής. Η κοινωνία
ζητά και απαιτεί αύξηση κι όχι µείωση των ποινών.
Η Ελλάδα, ασφαλώς στα µάτια των κυβερνώντων µας αλλά και
σε σκοπιµότητες τρίτων χωρών αποτελεί -θέλουν κάποιοι να αποτελέσει- οχυρωµατική τάφρο διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη και εν συνεχεία στον υπόλοιπο κόσµο. Έχουν δηλαδή
στόχο, για να προστατευτούν οι πάντες, να γίνει στην ουσία η
χώρα µας ένα κέντρο διακίνησης και απόλυτης ανοχής προς το
µεγαλεµπόριο ναρκωτικών.
Ηθεληµένα, η χώρα έχει αφεθεί ανυπεράσπιστη στις εγκληµατικές διαθέσεις οργανωµένων κυκλωµάτων, που η δράση τους
απελευθερώνεται µέσα από µια πιο χαλαρή, µια ανύπαρκτη διάθεση του πολιτικού µας συστήµατος να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε αυστηρότερες ποινές.
Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, η αστοχία του παρόντος
νόµου επιβεβαιώνεται και σε συγκεκριµένα άρθρα, όπως το
άρθρο 28, το οποίο αφαιρεί επί της ουσίας από τις αστυνοµικές
αρχές και τις ελάχιστες δυνατότητες που διαθέτουν µέχρι σήµερα να ελέγξουν ουσιαστικά την εγκληµατικότητα.
Απαγορεύεται στην ουσία στα αστυνοµικά όργανα να ενεργούν οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών, επειδή -όπως λέτε- µπορεί να θεωρηθεί ότι
οι πράξεις των αστυνοµικών οργάνων διακινδυνεύουν τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι φοβερό.
Ερωτούµε: Πώς µπορεί η αστυνοµική αρχή να ερµηνεύει και
να υπαγορεύει αυτήν την απαγόρευση, ειδικά κατά το χρόνο που
µπορεί να ενεργήσει άµεσα και αποτελεσµατικά, στο πεδίο
εκείνο ακριβώς όπου γίνεται το έγκληµα; Θεωρούµε ότι µε αυτόν
τον τρόπο έχετε στόχο να «δέσετε τα χέρια» της Αστυνοµίας.
Όσον αφορά τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης για το
χαρακτηρισµό κάποιου ως «τοξικοµανούς» κι εδώ φαίνεται πως
επιθυµείτε να καταργήσετε τα πάντα και να διασφαλίσετε, επί
της ουσίας, ελευθερία σε διακινητές και εµπόρους.
Ειδικότερα, πλέον µπορεί να γίνει πραγµατογνωµοσύνη σε
οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας κι όχι, ως ίσχυε
µέχρι σήµερα, εντός εβδοµήντα δύο ωρών από την προσαγωγή.
Άρα, ελεύθερα ο δράστης του εγκλήµατος θα έχει το χρόνο να
συνεννοείται µε όποιον πραγµατογνώµονα και φορέα θέλει.
Ακόµα και µε ιδιωτικό κέντρο; Αυτό δεν είναι δυνατόν!
Επίσης, µε τις νέες διατάξεις εννοείται ότι το ελαφρυντικό
αυτό µπορεί να το αναγνωρίσει και ο ανακριτής, µετά τη σύλληψη. Εδώ τίθεται ένα άλλο θέµα. Λέτε ότι ο ανακριτής έχει και
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τη δυνατότητα, αντί να επιβάλει προφυλάκιση, να επιβάλει εγκλεισµό σε κάποιο κέντρο, σε κάποιο θεραπευτικό κατάστηµα,
ως περιοριστικό όρο µέχρι τη δίκη. Ποια είναι τα µέτρα που εγγυώνται ότι ο δράστης δεν θα δραπετεύσει από το σωφρονιστικό
κατάστηµα και µετά θα τον ψάχνουµε; Εδώ έχουµε δει και περιπτώσεις που κρατούµενοι δραπετεύουν από φυλακές. Έχουµε
δει και περιπτώσεις όπου Αφγανοί κρατούµενοι µεταφέρονται
από καταστήµατα κράτησης ανηλίκων σε κάποια κέντρα φιλοξενίας και πηδάνε το φράχτη και φεύγουν. Κι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν δολοφονήσει Έλληνες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον εθνικό συντονιστή
σε θέµατα ναρκωτικών. Το ξαναρωτήσαµε στην επιτροπή και επιµένουµε ότι δεν πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός αλλά το Κοινοβούλιο που θα επιλέγει το πρόσωπο εδώ, γιατί αυτό το
πρόσωπο έχει πολύ σηµαντικό έργο να επιτελέσει και πρέπει να
εγγυηθείτε ότι στη θέση αυτή θα διοριστούν πρόσωπα ικανά και
όχι φίλοι του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Ανακεφαλαιώνω για το πρώτο µέρος, για τα ναρκωτικά και
επαναλαµβάνω τις πάγιες θέσεις της Χρυσής Αυγής. Σκληρή καταστολή και σωφρονισµός των εγκληµατιών, να πάψει επιτέλους
η ελεύθερη διακίνηση στο κέντρο της Αθήνας και των µεγάλων
πόλεων, όσοι εξαρτηµένοι χρήστες θεωρούνται ασθενείς να αντιµετωπίζονται, πράγµατι, ως ασθενείς και να δέχονται φαρµακευτική αγωγή διά της νοµίµου οδού, όµως από κει και πέρα να
τσακιστούν και να πάψουµε να «χαϊδεύουµε» τους µικροδιακινητές. Αυτοί αποτελούν καρκίνωµα στην κυριολεξία και είναι οι φορείς του προβλήµατος. Τέλος, επαναφορά της θανατικής ποινής
για τους µεγαλεµπόρους ναρκωτικών. Μόνο έτσι θα εκλείψει το
πρόβληµα και όχι µε το να τους δίνουµε πενθήµερες άδειες και
να εξαφανίζονται.
Θα περάσω στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου και στις λοιπές διατάξεις. Άρθρα 65 και 66. Πράγµατι χρειάζεται αυστηροποίηση. Εµείς λέµε ότι χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση
όσον αφορά τις ποινές για τα εγκλήµατα µε πολεµικά τυφέκια.
Τα τελευταία χρόνια έχουµε δει ένα φοβερό φαινόµενο. Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε εµπόλεµη ζώνη και σε ζούγκλα. Έχουν
µπει µέσα στη χώρα χιλιάδες «Καλάσνικοφ» κυρίως από την Αλβανία. Το νοµικό πλαίσιο πρέπει να είναι αυστηρό και πρέπει να
τηρούνται οι ποινές που επιβάλλονται, διότι έχουµε δει θλιβερά
φαινόµενα και εδώ, όπως στην περίπτωση της Κατερίνης όπου
δεν χρειάστηκε καν να αποδράσουν οι ληστές µε τα «Καλάσνικοφ». Υπήρξε µία αµέλεια κάποιου υπαλλήλου και το κράτος, οι
αρχές έδωσαν τη δυνατότητα στους εγκληµατίες να σηκωθούν
και να φύγουν και να είναι ελεύθεροι. Αυτά είναι θλιβερά πράγµατα και η λύση είναι µία. Το κράτος πρέπει να τσακίσει στην κυριολεξία τους αλλοδαπούς ληστές µε τα «Καλάσνικοφ», να
τσακίσει τη βαριά εγκληµατικότητα.
Εδώ, βέβαια, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό θέµα που το έχουµε
θέσει επανειληµµένως. Απαιτείται πρωτίστως επανεξοπλισµός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, διότι είναι αδύνατο ο αστυνοµικός να
πηγαίνει να αντιµετωπίσει πολεµικά όπλα, φορώντας ένα ληγµένο αλεξίσφαιρο και κρατώντας ένα εννιάρι πιστόλι. Αυτό είναι
αδύνατο. Πρέπει να επανεξεταστεί ο εξοπλισµός, να έχουµε ειδικές οµάδες της Αστυνοµίας, ικανές να αντιµετωπίσουν τους εγκληµατίες αυτούς. Πρέπει να επανεξεταστούν και να δηµιουργηθούν νέοι κανόνες εµπλοκής. Δεν πρέπει να έχει ενοχή ο αστυνοµικός που θα τραβήξει το όπλο του όταν έχει να αντιµετωπίσει
ένα ληστή, έναν εγκληµατία µε πολεµικό όπλο. Αντί να σκοτωθεί
ο αστυνοµικός, είναι προτιµότερο να τραβήξει πιο γρήγορα και
να σκοτώσει τον εγκληµατία. Εποµένως πρέπει να ξαναδούµε
τους κανόνες εµπλοκής και βέβαια να µπορεί ο Έλληνας αστυνοµικός να κάνει χρήση του ατοµικού του οπλισµού και όχι να
είναι βορά στις ορέξεις κάθε εγκληµατία.
Όσον αφορά ένα µεγάλο θέµα που θέτετε, την αποσυµφόρηση των φυλακών, εδώ συµφωνούµε ότι πρέπει επιτέλους να
αποσυµφορηθούν οι ελληνικές φυλακές και να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησης, οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων, των Ελλήνων κρατουµένων λέµε εµείς, διότι δεν
έχουµε κανέναν απολύτως λόγο αυτή η χώρα που κυριολεκτικά
πεινάει, που πεθαίνει από το κρύο, να τρέφει και χιλιάδες εγκληµατίες από την Αλβανία, από το Μαρόκο, την Αλγερία, το Αφγα-
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νιστάν, όλους αυτούς τους αλήτες, όλους αυτούς τους διεθνείς
εγκληµατίες που έχουν µαζευτεί σ’ αυτήν τη χώρα. Εποµένως
πρέπει να υπάρξουν διακρατικές συµφωνίες και να τελειώνουµε
και όλοι αυτοί να φεύγουν, να πηγαίνουν στις χώρες τους.
Όποιος σκοτώσει στην Ελλάδα, πιστέψτε µε, είναι καλύτερο
να βγάλει ισόβια στην Αλβανία, διότι εκεί τα ισόβια είναι ισόβια
και οι πιο πολλοί απ’ αυτούς δεν επιβιώνουν. Το σύστηµα δεν
είναι όπως εδώ όπου κάνουν χρήση των πενθήµερων αδειών και
σηκώνονται και φεύγουν.
Θέλω να σας αναφέρω ένα παράδειγµα, για να δείτε πώς έχει
η κατάσταση ως προς το ζήτηµα αυτό. Ήταν ένας κρατούµενος
από τη Βόρεια Αφρική ο οποίος µιλούσε µε κάποιον από την πρεσβεία του και ήταν παρών και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος ο
οποίος γνώριζε αραβικά και κατάλαβε ό,τι έλεγε στον κρατούµενο ο υπάλληλος της πρεσβείας: «Κάτσε εδώ που είσαι, είσαι
καλά. Άµα πας πίσω στη χώρα, µ’ αυτά που φαίνονται εδώ ότι
έχεις κάνει, θα γράψεις δις ισόβια. Κάτσε εδώ πέρα, είσαι µια
χαρά». Όλους αυτούς τους σιτίζουµε δυστυχώς µε έξοδα του ελληνικού λαού και αυτό το φαινόµενο είναι θλιβερό.
Όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης των αδειών, διαφωνούµε κάθετα. Δεν πρέπει να γίνει ευνοϊκότερο διότι, όπως είπαµε, όλοι φεύγουν, πόσω µάλλον αν τους ευνοήσουµε περισσότερο. Κάτι είχε αναφερθεί σε τηλεοπτικά δελτία από τον κύριο
Υπουργό για τη χρήση βραχιολιού παρακολούθησης κρατουµένων. Συµφωνούµε. Αυτό πρέπει να θεσµοθετηθεί και µάλιστα αυστηρά και άµεσα.
Βεβαίως είµαστε αντίθετοι όσον αφορά στην αµνήστευση των
πειθαρχικών ποινών των κρατουµένων, διότι έτσι ανοίγει ο δρόµος για την παροχή αδειών από τις φυλακές αφειδώς.
Θα πω δύο λόγια µόνο για το σκάνδαλο µε τα άρθρα 62 και
83. Χαιρόµαστε, χαµογελάµε για την άτακτη υποχώρηση του
Υπουργού. Σας είχαµε πει επί λέξει στην επιτροπή. «Είναι ντροπή
να υπάρχουν κυβερνητικοί παράγοντες που µετατρέπονται σε
φορείς της τουρκικής προπαγάνδας. Σας καλούµε να ανακαλέσετε άµεσα και να αποσύρετε αυτά τα δύο άρθρα του νοµοσχεδίου». Καταψηφίστηκαν στην επιτροπή και αποσύρθηκαν τα εν
λόγω άρθρα. Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός.
Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε και το γεγονός που αποδεικνύεται πλέον, δηλαδή ότι η συγκυβέρνηση είναι ένα «σκορποχώρι» το οποίο δεν µπορεί να έχει µέλλον.
Τέλος, αντιρατσιστικός νόµος. Μεγάλο παραµύθι ότι δηµιουργείτε τώρα αντιρατσιστικό νόµο. Ο αντιρατσιστικός νόµος ήδη
υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς έχει εφαρµοστεί, εξ όσων
γνωρίζουµε εµείς, µία φορά και αυτή η περίπτωση αφορά τη
Χρυσή Αυγή και συγκεκριµένα τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
της Χρυσής Αυγής κ. Μπαρµπαρούση ο οποίος κατηγορείται και
µε τον αντιρατσιστικό νόµο για κάποια χαρτόκουτα σε κάποια
λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι, λες και τα χαρτόκουτα αυτά -που
έκρυβαν µέσα τους προϊόντα λαθρεµπορίου- έχουν φυλή, έχουν
έθνος και καλείται τώρα να απολογηθεί µε βάση τον αντιρατσιστικό νόµο.
Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εφόσον ισχύει ακόµα ο νόµος, εφόσον
φέρετε εσείς κάτι νέο, να πάτε σ’ ένα πινάκιο στο εφετείο κακουργηµάτων. Έχω προσωπική εµπειρία και είδαµε ότι οι εννιά
στις δέκα υποθέσεις αφορούν εγκλήµατα αλλοδαπών κατά Ελλήνων. Εκεί υπάρχει εθνοτικό και φυλετικό µίσος. Γιατί δεν τον
εφαρµόζετε ποτέ; Να εφαρµοστεί, λοιπόν, αυτός ο περίφηµος
αντιρατσιστικός νόµος και σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει ρατσισµός εις βάρος των Ελλήνων, διότι δυστυχώς στη χώρα αυτή
βλέπουµε να υπάρχει µόνο αυτός ο ρατσισµός.
Ανοίγω µία παρένθεση για το 72α που τροποποιεί το 334 του
Ποινικού Κώδικα περί διατάραξης κοινής ειρήνης. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία αυτό το άρθρο. Ουσιαστικά, επιχειρείται ποινικοποίηση του δικαιώµατος της διαµαρτυρίας η οποία πλέον
τυποποιείται ως αδίκηµα και αυτό είναι ένα γεγονός απαράδεκτο,
διότι ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει οπωσδήποτε το δικαίωµα
να διαµαρτύρεται µ’ όλα αυτά τα σχέδια τα οποία απεργάζεστε
εις βάρος του και δεν πρέπει να ποινικοποιείται αυτό το δικαίωµα
των Ελλήνων στη διαµαρτυρία.
Τέλος, επανέρχοµαι στο άρθρο 68 του σχεδίου νόµου που
αφορά αυτά τα περίφηµα περί ρατσισµού, περί φυλετικού και

8546

εθνοτικού µίσους. Αόριστα και ασαφώς επιχειρείται η κατάργηση
δικαιωµάτων οποιουδήποτε πολίτη θέλει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα, εφόσον θέλει γίνει δεκτό ότι το αδίκηµα αυτό
τελέστηκε από φυλετικό ή θρησκευτικό µίσος κ.λπ..
Ερωτούµε. Ουσιώδης ερώτηση. Ποιος εγγυάται τη σαφή και
ορισµένη διάγνωση του παραπάνω όρου και από πού προκύπτουν τα ειδικότερα κριτήρια ελέγχου; Πάγια άποψή µας; Οι κλοπές, οι ληστείες, οι ξυλοδαρµοί και τα αδικήµατα που διαπράττονται καθηµερινά από αλλοδαπούς εις βάρος Ελλήνων συµπατριωτών µας, Ελλήνων οι οποίοι είναι πλέον απροστάτευτοι, όλα
αυτά τα εγκλήµατα τελούνται από µίσος εθνοτικό, θρησκευτικό,
φυλετικό. Εποµένως οι δράστες τους πρέπει να τιµωρούνται
πολύ αυστηρά και όχι να τους «χαϊδεύουµε». Μέχρι τώρα αυτό
δεν το έχει εφαρµόσει κανένας δικαστής.
Κλείνω επαναλαµβάνοντας ότι η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει το
παρόν σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πανούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ψηφίζουµε
«ΝΑΙ» επί της αρχής του νοµοσχεδίου γιατί συµφωνούµε µε τις
αρχές του.
Αρχή πρώτη. Αντεγκληµατική πολιτική µε κέντρο τη θεραπευτική εκδοχή. Αυτή είναι και η βασική αρχή.
Αρχή δεύτερη. Τo τρίπτυχο «πρόληψη-θεραπεία-επανένταξη»
του χρήστη προέχει σε σχέση µε την παράµετρο «ποινές για τη
χρήση».
Αρχή τρίτη. Όχι ελάφρυνση ποινών χωρίς διαβεβαιώσεις φορέων και ειδικών για το αποτέλεσµα της θεραπευτικής διαδικασίας, βλέπε άρθρα 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Αρχή τέταρτη. Διεύρυνση της δικαστικής εξατοµίκευσης, δηλαδή του πλαισίου ποινών και όχι βέβαια ατιµώρητο του χρήστη,
άρθρα 20 και επόµενα.
Αρχή πέµπτη. Συγκέντρωση όλων των µορφών τέλεσης υπό
την έννοια οµπρέλα «διακίνηση» και αρκετές ορολογικές και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, άρθρα 1 και 3.
Αρχή έκτη. Ο ρόλος των οργάνων -άρθρα 48 και επόµενα- στη
διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικών.
Γίνεται πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση για την αντεγκληµατική
πολιτική στο χώρο των ναρκωτικών και νοµίζω ότι κατά λάθος
την ταυτίζουµε µε ποινικοποίηση ή αυστηροποίηση ποινών. Δεν
είναι έτσι. Στη θεωρία, αντεγκληµατική πολιτική υπάρχει και στο
πεδίο το κατασταλτικό και στο προληπτικό αλλά κυρίως στο συµµετοχικό. Χωρίς δηλαδή τη συµµετοχή της κοινωνίας και του
ίδιου του εγκληµατία, του χρήστη, δεν µπορούµε να πετύχουµε
καµµία αντεγκληµατική πολιτική. Εποµένως δεν έχουµε µία αντεγκληµατική πολιτική.
Αυτή είναι µια γενική παρατήρηση. Η ειδική παρατήρηση είναι
ότι στην αντεγκληµατική πολιτική στο θέµα των ναρκωτικών, είναι
µια ισορροπία ανάµεσα στο νοµοθετικό και στο θεραπευτικό
µέρος. Αν την πετυχαίνει το νοµοσχέδιο, έχει καλώς. Αν δεν την
πετυχαίνει, δεν πάει να πει ότι αλλάζει αυτή η φιλοσοφία για την
ισορροπία του θεραπευτικού και του νοµοθετικού ποινικού µέρους.
Επίσης, καµµιά φορά χρησιµοποιούµε τους όρους πρόληψη
και καταστολή σαν να είναι τελείως αντιθετικοί αλλά δεν είναι
ακριβώς έτσι. Είναι ποσοστώσεις και αναλογίες. Μέσα στην πρόληψη υπάρχει καταστολή, γιατί η πρόληψη βάζει όρια, άρα βάζει
απαγορεύσεις, και µέσα στην καταστολή υπάρχει πρόληψη γιατί
προλαµβάνει την υποτροπή. Εποµένως, αυτά πάνε περίπου µαζί.
Το ζήτηµα είναι αν µπορούµε στα ναρκωτικά να βρούµε την
ισορροπία ανάµεσα στο να τιµωρήσουµε τη διακίνηση και το φαινόµενο και να σώσουµε το χρήστη. Δεν πάµε, δηλαδή, να τιµωρήσουµε το χρήστη και να διαιωνίσουµε το φαινόµενο, διότι αυτό
δεν µας οδηγεί πουθενά.
Επίσης, στην περίπτωση των ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών, κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία εµπεριέχει το σπέρµα της
βελτίωσης της επόµενης τροποποίησης, δεδοµένης της ταχύτητας στην αλλαγή των τεχνολογιών –βλέπε αγορά-πώληση
µέσω του ιντερνέτ- αλλά και των χηµικών –βλέπε νέα σκευάσµατα- παραµέτρων του προβλήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το παρόν νοµοσχέδιο αποφεύγει τις ολισθηρές υπερποινικοποιήσεις, ξεφεύγει από τα ηθικολογούντα στερεότυπα και ανοίγει το θεσµικό πλαίσιο σε µια συνεχή και σύµφωνη µε τα
πολιτισµικοκοινωνικά δεδοµένα της χώρας µας νοµοθέτηση.
Είµαι της άποψης ότι οι νόµοι για τις εξαρτησιογόνες ουσίες
πρέπει να επανεξετάζονται και να επαναξιολογούνται κάθε δύο
χρόνια και αυτό διότι ζούµε ένα παγκόσµιο πολιτισµικό φαινόµενο, το οποίο θα ενισχυθεί περισσότερο µε την παγκοσµιοποίηση καθώς έπεσαν τα εσωτερικά οχυρά κάθε κράτους-έθνους
και αυτό γίνεται επειδή ζούµε σε µια διεθνή υποκρισία. Στην
πραγµατικότητα το διεθνές κατεστηµένο –αν δεν στηρίζει, τουλάχιστον- καλύπτει τα κράτη, τους αρχηγούς, τους πολιτικούς,
τους οικονοµικούς παράγοντες που διαπλέκονται µε τα ναρκωτικά.
Οι διεθνείς οργανισµοί, αρκούνται στο να εξορκίζουν λεκτικά
το φαινόµενο και να ιδρύουν πολυποίκιλους φορείς για να χειριστούν τις βλαπτικές συνέπειες. Έτσι όπως πάει αυτός ο µανιακός
καπιταλισµός, στον οποίο δυστυχώς έχει εισέλθει η χώρα µας,
σε λίγο θα πουλάµε επισήµως ναρκωτικά και από τα κέρδη θα
χρηµατοδοτούµε κέντρα αποτοξίνωσης τοξικοµανών.
Τρίτη διαπίστωση είναι το ότι η καταστολή σε όλες τις µορφές
και τις εκδοχές της, που καµµιά φορά έχει όντως –εντός εισαγωγικών- «ανθρωπιστικό» χαρακτήρα, δεν βελτιώνει σε τίποτα το
ατοµικό πρόβληµα αλλά χειροτερεύει και τους όρους λειτουργίας της µαύρης αγοράς, της εγκληµατικότητας, της κλιµάκωσης
και διεύρυνσης του φαινοµένου.
Είναι βέβαιο ότι ιστορικά περάσαµε από µία περιθωριοποίηση
του φαινοµένου και των χρηστών σε ένα διαταξικό επίπεδο και
σε µία ηθικοκατασταλτική διαχείριση. Σήµερα είµαστε σε µία θεραπευτικοϊατρική µείωση της βλάβης και κοινωνική επανένταξη.
Θα επανέλθω σε αυτό, διότι και εδώ είναι ένας άλλος µύθος.
Μολονότι γνωρίζουµε της πηγές της παραγωγής, αρκούµαστε
στην επούλωση των πληγών. Μολονότι αυστηροποιούµε της ποινές για τους εµπόρους, στην πραγµατικότητα δυσκολευόµαστε
να τους εντοπίσουµε και να τους τιµωρήσουµε µέσω άλλης νοµοθεσίας, όπως είναι για παράδειγµα το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, καθώς το όλο σύστηµα διακίνησης, εµπορίας κ.λπ. έχει
πια ενταχθεί στο οργανωµένο έγκληµα. Από την άλλη πλευρά,
τα ΜΜΕ χειροτερεύουν την κατάσταση µέσω ιδεολογικών κατασκευών.
Έτσι, από το ’19 που έχουµε τον πρώτο νόµο περί αλητείας,
όπου βλέπουµε ότι στα καταγώγια οι άνεργοι διάγουν άστατο
βίο και έχουν έξη στην πανουργία και µέσα εκεί γίνεται χρήση
και τους επόµενους νόµους του ’20, του ’32 αλλά και δεκάδες
άλλους νόµους που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές του προβλήµατος, δεν βλέπουµε καµµία λύση. Γιατί; Διότι έχουµε αποφασίσει να πηγαίνουµε µε νόµους, αντί να πηγαίνουµε µε
δρόµους και µε τρόπους. Είναι µια λάθος γραµµή.
Το κρίσιµο ζήτηµα σήµερα, δεν είναι αν τα στεγνά προγράµµατα είναι καλύτερα από τα προγράµµατα υποκατάστασης αλλά
το πως θα βρούµε δρόµους επικοινωνίας, πρώτον, για να µη
µπαίνουν οι νέοι στα ναρκωτικά –για τους νέους µιλάµε, δεν µπαίνει στα ναρκωτικά κάποιος εξηντάρης- και δεύτερον, τρόπους
διαχείρισης για να γυρίσουν πίσω όσο γίνεται γρηγορότερα.
Στη χώρα µας, δυστυχώς, το ισοζύγιο µείωσης της ζήτησης
και µείωσης της προσφοράς είναι πάντα αρνητικό. Χρειαζόµαστε, όµως, οριοθετήσεις. Άλλο επιεικής και ανθρώπινη µεταχείριση του χρήστη-παραβάτη και άλλο ανοχή στη θεωρία των
τεχνητών παραδείσων.
Άλλο το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση και στην αυτοπροσβολή
και άλλο εµπλοκή σε εγκληµατικές ενέργειες. Άλλο ο χρήστης,
άλλο το «βαποράκι» και άλλο ο έµπορος. Άλλο η αποποινικοποίηση και άλλο η νοµιµοποίηση. Άλλο η σύνδεση ναρκωτικών µε το
aids και µε άλλες ασθένειες και άλλο η περιθωριοποίηση των
οροθετικών. Άλλο η φαρµακευτική διάκριση σκληρών-µαλακών
και άλλο η µη απαγορευτική στάση απέναντι στον καπνό και στο
αλκοόλ. Τελικά, άλλο πράξη και άλλο επικινδυνότητα. Άλλο η ψυχοπαθολογία του ατόµου και άλλο το κοινωνικό φαινόµενο της
κρίσης από ευρύτερα στρώµατα πληθυσµού.
Σίγουρα πρέπει να προβληµατιστούµε για όλα αλλά κάποια
στιγµή πρέπει να συµφωνήσουµε επί των όρων, των εννοιών και
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των ευθυνών. Χωρίς τέτοιες αποσαφηνίσεις τόσο οι ιδεοληψίες
όσο και η κατασταλτική λογική δεν θα µας αφήσουν να δούµε
καθαρά το πρόβληµα.
Θυµίζω ότι πολλοί υποστηρικτές µιας γενικότερης αντιαπαγορευτικής πολιτικής µιλάνε για τη χρήση ως πράξη αυτοπροσβολής που δεν θίγει έννοµα αγαθά τρίτων. Λένε ότι η ποινικοποίηση
οδηγεί το χρήστη στην παράνοµη αγορά, όπου διευκολύνεται ένταξη στην κουλτούρα του περιθωρίου. Μιλάνε για µία βίαιη συµπεριφορά των χρηστών που είναι κυρίως στη φάση της στέρησης
και όχι στη φάση της επίδρασης από τη χρήση. Μιλάνε για την
αποποινικοποίηση, που θα επιφέρει δραστική µείωση του κόστους της αγοράς και µιλάνε και για την αποποινικοποίηση, που
θα οδηγήσει στην έγκαιρη και καλύτερη περίθαλψη των χρηστών-θυµάτων και που θα ανακόψει την εξάπλωση του aids.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η όποια µεταρρυθµιστική πρόταση για την αποποινικοποίηση της χρήσης,
πρέπει να συνεκτιµάει το πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο της
χώρας και να συνοδεύεται από την πρόβλεψη εναλλακτικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της διάδοσης.
Ταυτόχρονα, επισηµαίνεται ότι η κατάχρηση των ναρκωτικών
δεν αποτελεί απλώς ιατρικό πρόβληµα, αλλά, κατά κύριο λόγο,
κοινωνικό πρόβληµα που απαιτεί κοινωνικές λύσεις. Αυτό έχει
σχέση, όµως, και µε τη στάση του εξαρτηµένου χρήστη. Και εδώ
θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί αυτή η πλευρά έχει –φοβάµαισχεδόν αγιοποιηθεί.
Δηλαδή, αυτοί οι κύκλοι ιατρικοποίησης και ποινικοποίησης
στοχεύουν τελικά σε τι; Στην αναδοµητική µεταχείριση. Όµως,
καταλήγουν στην αποδιοπόµπηση, γιατί ο δράστης ενός εγκλήµατος χωρίς θύµα –αυτοδιακινδύνευση- συγκρούεται µε την υποκουλτούρα της Αστυνοµίας, µε την ανακριτική τυπολογία
–εξαρτηµένος, διακινητής κ.λπ.- αλλά και µε την κοινωνική αποµόνωση και περιθωριοποίηση, ακόµα και ο περιστασιακός.
Έχουµε διαβάσει θεωρίες προδιάθεσης, ευκαιρίες για προσδοκώµενο όφελος, ηδονισµό, κοινωνική εκµάθηση, γενικεύσεις,
µεγιστοποιήσεις, παραπληροφορήσεις κ.ο.κ. οι οποίες µετατρέπουν τον κοινωνικό –παρέκκλιση- και ποινικό έλεγχο –έγκληµασε ένα µηχανισµό στιγµατισµού, κατά βάση, των νέων µε συλλογικές αναπαραστάσεις της κοινής γνώµης και των υπόγειων
αξιών της υποκουλτούρας τους. Αυτός είναι ένας ηθικός έλεγχος
πολύ επικίνδυνος. Η παθολογικοποίηση των συµπεριφορών διαµορφώνει όρους ιατρικού ελέγχου µέσω ψυχοφαρµάκων, ενώ
συναφής εγκληµατικότητα ως αιτία αλλά και ως αποτέλεσµα,
θέτει σε κίνηση τον ποινικό έλεγχο. Θυµίζω ότι assassin –δολοφόνος- είναι αυτός που είναι υπό επήρεια χασίς. Είναι γνωστή η
ιστορία των Ασσασίνων.
Προσέξτε, όµως, αυτή η µετάβαση από το κακό στον άρρωστο
οδηγεί στην ουσία σε µία τυραννία των γιατρών. Ο κίνδυνος µίας
θεραπευτικής τυραννίας είναι υπαρκτός. Η ιατρική δεοντολογία
και ιδεολογία, κατά τη γνώµη µου, ως µορφή τυπικού κοινωνικού
ελέγχου, µας έχει οδηγήσει σε ακρότητες του τύπου της δραπετοµανίας, µίας αρρώστιας, κύριο σύµπτωµα της οποίας ήταν το
ότι οι δούλοι ήθελαν να το σκάνε από τους αφέντες τους ή του
εγκλεισµού των διαφωνούντων σε ψυχιατρικά καταστήµατα.
Η ιατρικοποίηση της µη κοφορµιστικής συµπεριφοράς, για παράδειγµα του εγκλήµατος, έχει µία φωτεινή και µία σκοτεινή
πλευρά.
Η φωτεινή πλευρά χαρακτηρίζεται από τα εξής:
Πρώτον, από έναν ανθρωπισµό. Ο χρήστης δεν διαπράττει µία
αµαρτία, ένα βαρύ έγκληµα. Έτσι η τιµωρία αντικαθίσταται από
τη θεραπεία.
Δεύτερον, από έναν αποστιγµατισµό. Τα «κακά παιδιά» θεωρούµενα ως πάσχοντα δεν στιγµατίζονται. Η αρρώστια είναι
ηθικά ουδέτερη, ενώ το έγκληµα δεν είναι.
Τρίτον, από µία αισιοδοξία. Η µεταχείριση του αποκλίνοντος
άρρωστου επιτρέπει και στον ίδιο να πιστεύει ότι µπορεί να ιαθεί.
Αντίθετα, ο εγκληµατίας βιώνει το έγκληµα ως πεπρωµένο.
Τέταρτον, από µία ηθικοποίηση του ιατρικού επαγγέλµατος.
Οι γιατροί σπάνια διαφθείρονται και σπάνια υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις.
Και πέµπτον, από µία ελαστικότητα και µια αποτελεσµατικότητα που δεν έχει ο νοµικός έλεγχος.
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Όµως υπάρχει και µια σκοτεινή πλευρά της ιατρικοποίησης.
Πρώτον η άρση του αισθήµατος ευθύνης. Ο άνθρωπος ως ασθενής θεωρείται ανεύθυνος έστω και αν ως ανεύθυνος δεν είναι «ο
ίδιος άνθρωπος».
Δεύτερον, αποδοχή της ηθικής ουδετερότητας της ιατρικής,
ενώ τέτοια δεν υπάρχει.
Τρίτον, κυριαρχία του ελέγχου και της εξουσίας των ειδικών
επί των ανθρώπων.
Τέταρτον, µια εξατοµίκευση των κοινωνικών προβληµάτων. Τα
αίτια βρίσκονται στο άτοµο και όχι στην κοινωνία.
Πέµπτον, µια αποπολιτικοποίηση της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς.
Έκτον, µια εκρίζωση του κακού που οδηγεί σε λοβοτοµές.
Έτσι, από τη διαστροφή στην αρρώστια και τη µετατροπή του
γιατρού σε όργανο κοινωνικού ελέγχου η απόσταση δεν είναι µεγάλη. Η ιατρική, µπορεί να ξέφυγε από τα δίχτυα της θεολογίας
και της φιλοσοφίας αλλά οι γιατροί συχνά προσπαθούν ηθικολογώντας και ασκώντας εξουσία να αγγίξουν τις αξίες και τις συµπεριφορές των ανθρώπων. Η παρέµβαση του γιατρού στην
οµαλοποίηση του ατόµου, µε την έννοια της επανακοινωνικοποίησής του µετά από µια θεραπευτική µεταχείριση, είναι διάχυτη
σε όλο το ποινικό µας σύστηµα.
Όµως, θέλω να θυµίσω ότι στην περίπτωση των εξαρτησιογόνων ουσιών δοκιµάζονται θεσµοί και νοοτροπίες. Η ζωή µε νόηµα
-και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου- είναι ένα υπαρξιακά
άλυτο ζήτηµα. Μπορεί όµως µια κοινωνία, µια κουλτούρα, µια πολιτεία να δώσει νόηµα στη ζωή των ανθρώπων σηκώνοντάς τους
ψηλά µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Από την άλλη, υπάρχει προσωπική ευθύνη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία να δώσει
το δικό του νόηµα στη δική του ζωή. Οι δρόµοι είναι πολλοί. Το
ίδιο και τα σταυροδρόµια. Αυτούς τους δρόµους πρέπει να ανοίξουµε για τους νέους που έπεσαν στα ναρκωτικά.
Συνεπώς, χρειάζεται σύνεση, θάρρος και ευθύνη. Χρειάζεται
µια συνεχής νοµοθέτηση. Χρειάζονται επάλληλες και αλλεπάλληλες συναινέσεις µε την κοινωνία. Στα ναρκωτικά σε τίποτα δεν
βοηθάνε, για τη ζωή τους και την αγωνία τους –γιατί αυτό συζητάµε- οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος ειδικός αγορητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κ. Ιωάννης Γκιόκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπαµε και στην επιτροπή,
η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι για το ΚΚΕ αντίστοιχης σηµασίας µε τη συζήτηση για το µνηµόνιο, µε τη συζήτηση για τους µισθούς και τις συντάξεις, µε τη συζήτηση για την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, για όλα τα αντεργατικά
και αντιλαϊκά µέτρα που βασανίζουν σήµερα την εργατική λαϊκή
οικογένεια και τα παιδιά της. Και αυτό γιατί σε συνθήκες κρίσεις,
σε συνθήκες που βαθαίνει η αντιλαϊκή πολιτική και οι τραγικές
συνέπειές της στη ζωή του λαού, σ’ αυτές τις συνθήκες βρίσκονται και οι αιτίες που αναπαράγουν, που οξύνουν και το φαινόµενο
των ναρκωτικών και της τοξικοµανίας.
Γι’ αυτόν το λόγο λέµε εξαρχής ότι στις διεκδικήσεις του λαού
και της νεολαίας για τα επείγοντα, για τα οξυµένα προβλήµατά
τους πρέπει να συµπεριληφθεί και η διεκδίκηση για δηµόσιες
δωρεάν δοµές πρόληψης, για προγράµµατα θεραπείας, για προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης προκειµένου κανένας νέος
να µη χαθεί από τα ναρκωτικά.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, το βασικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης όταν έφερε το νοµοσχέδιο ήταν ότι µε αυτόν τον τρόπο –
αυτό είπε η Κυβέρνηση- θα έδινε τη δυνατότητα θεραπείας
εξαρτηµένων ανθρώπων που διέπραξαν κάποια αδικήµατα εξαιτίας της εξάρτησής τους και σήµερα είτε είναι καταδικασµένοι
στις φυλακές ή έχουν σοβαρά προβλήµατα µε τη δικαιοσύνη ή
κουβαλούν το στιγµατισµό που δυσκολεύει την κοινωνική τους
επανένταξη. Αυτός υποτίθεται ότι ήταν ο στόχος και η φιλοδοξία
του νοµοσχεδίου βάζοντας µπροστά τα άρθρα 30-35.
Το ερώτηµα που αφορά και την Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα
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κόµµατα που υποστηρίζουν το νοµοσχέδιο είναι το εξής: Αυτές
οι αλλαγές στα άρθρα 30-35 δεν θα µπορούσαν να είχαν γίνει
εδώ και τόσο καιρό και από τη σηµερινή Κυβέρνηση και από την
προηγούµενη κυβέρνηση; Είναι πέντε άρθρα όλα κι όλα. Ο
νόµος για τα ναρκωτικά από το 2008, κύριε Υπουργέ, έχει αλλάξει πάνω από τρεις φορές. Τα συγκεκριµένα άρθρα, τα οποία θα
ψηφίζαµε, µένουν ανέπαφα.
Ποιο είναι, εποµένως, το πρόβληµα; Γιατί αυτό το «µπρος –
πίσω» µε το νόµο; Γιατί πρέπει να αλλάξει ριζικά ο νόµος; Και µη
µου πείτε ότι το κάνετε αυτό για να είναι κάτι πιο ολοκληρωµένο,
γιατί θα σας απαντήσω ότι µε το ίδιο νοµοσχέδιο, αλλάζετε µία
σειρά από κώδικες που ισχύουν από την εποχή του Μπαλή, ο
Αστικός Κώδικας. Άρα, θα µπορούσατε να είχατε κάνει τέτοιες
αλλαγές. Δεν τις κάνετε, όµως.
Συνεπώς, εµείς έχουµε τελείως διαφορετική γνώµη για τους
πραγµατικούς στόχους και τις προθέσεις του νοµοσχεδίου. Γι’
αυτόν το λόγο το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Βάζετε µπροστά τα άρθρα 30 µε 35, για την επιεική µεταχείριση των εξαρτηµένων χρηστών σαν Δούρειο Ίππο, για να περάσετε, κατά τη γνώµη µας, άλλα µέτρα και κυρίως να περάσετε
την ιδιωτικοποίηση των δοµών πρόληψης, θεραπείας –κυρίως θεραπείας- και κοινωνικής επανένταξης και τη γενίκευση της συντήρησης ως δήθεν θεραπευτική µέθοδο. Επιχειρείτε, δηλαδή, να
επαναφέρετε προς ψήφιση στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, που είχε
καταδικαστεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, από την
πλειοψηφία των φορέων που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση,
την καταπολέµηση του προβλήµατος των ναρκωτικών, που ασχολούνται µε τη θεραπεία, ασχολούνται µε την πρόληψη και που
στάθηκαν εκείνη την περίοδο αρνητικά απέναντι στο νοµοσχέδιο
της τότε κυβέρνησης Παπαδήµου.
Τώρα εσείς το επαναφέρετε. Βεβαίως, κάνετε ένα λίφτινγκ στο
νοµοσχέδιο. Απαλείφετε, δηλαδή, µια σειρά από ρυθµίσεις και
διατυπώσεις που ήταν από ακραία αντιδραστικές και αντιεπιστηµονικές µέχρι σκοταδιστικές και επικίνδυνες, όπως παραδείγµατος χάριν η νοµιµοποίηση της χρήσης και της κατοχής ή όπως
το περίφηµο δικαίωµα στην αυτοπροσβολή και στην αυτοβλάβη,
που παρουσίαζε τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, περίπου ως δικαίωµα της νεολαίας. Αν εξαιρέσουµε, όµως,
αυτές τις πλευρές, το νοµοσχέδιο είναι ατόφιο, είναι αυτούσιο,
κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος και στις ίδιες κατευθύνσεις µε
τις κατευθύνσεις που είχε και το προηγούµενο νοµοσχέδιο.
Και επειδή µιλήσαµε για προθέσεις, εµείς το λέµε ξεκάθαρα.
Ακόµη κι αν δεν το κάνετε τώρα, έχετε στόχο να υιοθετήσετε ένα
θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -άλλωστε, το αναφέρετε αυτό στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, ο κύριος Υπουργός παρουσίασε το θεσµικό πλαίσιο αυτών των χωρών περίπου ως πρότυπο- χωρίς να
απαντάτε στο ερώτηµα. Ποιο ερώτηµα; Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτού του θεσµικού πλαισίου σε εκείνες τις
χώρες που εφαρµόστηκε; Ποια ήταν τα ποσοστά; Τα ποσοστά
εκτινάχθηκαν και στο γενικό πληθυσµό και στον πληθυσµό της
νεολαίας. Με βάση την ετήσια έκθεση του 2012 του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας, τα ποσοστά χρήσης στον πληθυσµό της νεολαίας και στο γενικό πληθυσµό στη χώρα µας –που, βεβαίως, το πρόβληµα οξύνεται ως
συνέπεια και των αντιλαϊκών πολιτικών και των αδιεξόδων που
δηµιουργούν- είναι πολύ χαµηλότερα από τα ποσοστά εκείνων
των χωρών που υιοθέτησαν το θεσµικό πλαίσιο που προβλέπεται
σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τη συγκεκριµένη έκθεση που το
αποδεικνύει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Γκιόκας καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιοι είναι, λοιπόν, οι βασικοί στόχοι της Κυβέρνησης µε το
νοµοσχέδιο;
Για εµάς είναι ξεκάθαρο. Έχει να κάνει µε την ιδιωτικοποίηση
των δοµών –πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξηςέχει να κάνει µε την υποκατάσταση, µε τη γενίκευση της υποκατάστασης. Μεταβιβάζετε σε ιδιώτες και στην επιχειρηµατική δρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στηριότητα αυτό που θα έπρεπε να είναι αποκλειστική ευθύνη
του κράτους, την ίδια στιγµή που τα κέντρα πρόληψης και οι εργαζόµενοι σε αυτά είναι στον αέρα, τα «στεγνά προγράµµατα»
υποχρηµατοδοτούνται, οι εργαζόµενοι σε αυτά οδηγούνται στην
εφεδρεία, ενώ δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για την κοινωνική
επανένταξη αυτών των παιδιών που έδωσαν τη µάχη της απεξάρτησης και βγήκαν νικητές. Δηλαδή, να έχουν µετά την απεξάρτηση δικαίωµα στη δουλειά -και ξέρετε ότι η εργασία είναι
στοιχείο και της θεραπείας- να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, να έχουν στέγαση -όσοι τη χρειάζονται και την έχουν
ανάγκη- για να µην επιστρέψουν σε ένα νοσηρό περιβάλλον.
Αν µιλήσετε µε τα παιδιά που σήµερα είναι στις θεραπευτικές
κοινότητες και δίνουν αυτήν τη µάχη, αυτά ζητούν. Και λένε ότι
η υποκατάσταση, η συντήρηση δεν αποτελεί λύση.
Το βασικό ερώτηµα, συνεπώς, που γεννιέται σε σχέση µε το
νοµοσχέδιο είναι το εξής. Κατοχυρώνεται το δικαίωµα στη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη µε αυτό το νοµοσχέδιο; Κατοχυρώνεται αυτή να είναι δηµόσια και δωρεάν και να δίνεται σε
όλους όσους την έχουν ανάγκη; Προβλέπεται η δηµιουργία τέτοιων δοµών, η στήριξη των δοµών που ήδη υπάρχουν και που
είναι ανεπαρκείς; Προβλέπονται µέτρα κοινωνικής επανένταξης;
Προβλέπεται η θεσµική κατοχύρωση των κέντρων πρόληψης που
είναι στον αέρα, η ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων σε
αυτά στη χάραξη πολιτικής κατά των ναρκωτικών; Προβλέπεται
η στήριξη, η ενίσχυση των «στεγνών θεραπευτικών προγραµµάτων», που αποδεδειγµένα έχουν υψηλά ποσοστά αποτελεσµατικότητας; Δώσαµε και στοιχεία στην τελευταία επιτροπή.
Αυτά είναι, κατά τη γνώµη µας, τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν. Και η απάντηση που δίνει η Κυβέρνηση σε
αυτά τα ερωτήµατα και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µε
τη συνολικότερη πολιτική της –γιατί εδώ δεν κρίνουµε ένα νοµοσχέδιο αποσπασµένο από τη συνολικότερη πολιτική- είναι κατηγορηµατικά «όχι».
Πρώτο ζήτηµα. Οι όποιες βελτιώσεις γίνονται στο νοµοθετικό
πλαίσιο της ποινικής αντιµετώπισης των εξαρτηµένων δραστών
–στα άρθρα, δηλαδή, 30 µε 35, αυτά που αφορούν την αναστολή,
την παύση στην άσκηση της ποινικής δίωξης, να µη γράφονται
στο ποινικό µητρώο, να διαγράφονται οι παρεπόµενες χρηµατικές ποινές για την υφ’ όρον απόλυση- δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν θετικά. Βεβαίως, είναι αναγκαίες τέτοιες αλλαγές.
Και φωνάζαµε χρόνια κι εµείς και άλλοι φορείς ότι η καταστολή
θα έπρεπε να είναι στην ουσία στους εµπόρους και όχι στους
χρήστες. Χρόνια φωνάζαµε ότι αυτά τα παιδιά που έκαναν την
προσπάθεια της απεξάρτησης, οι ίδιοι, µαζί µε τις οικογένειές
τους, πρέπει να έχουν ευεργετικά µέτρα, για να ξεκινήσουν ξανά
τη ζωή τους, να µη στιγµατιστούν. Αυτός ο κόσµος πρέπει να
στηριχθεί για να επιλέξει τη θεραπεία, να επιλέξει την απεξάρτηση και την επανένταξη!
Αυτή, αν θέλετε, θα έπρεπε να είναι η συνέπεια των πράξεών
τους. Γιατί για εµάς, επιείκεια, ευνοϊκή µεταχείριση σηµαίνει ένα
βασικό πράγµα. Σηµαίνει να επιλέξει αυτός ο κόσµος το δρόµο
της απεξάρτησης, για να µπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του,
χωρίς να είναι εγκλωβισµένος σε ουσίες.
Δυστυχώς, όµως, δεν φτάνει η θέληση του ίδιου. Χρειάζεται
να υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές και η αντίστοιχη πολιτική, που
σήµερα, κατά τη γνώµη µας, κάθε άλλο παρά εξασφαλίζονται.
Υπάρχουν τα άρθρα 31 µε 35, τα οποία προβλέπουν τις ευνοϊκές διατάξεις και τα οποία εµείς ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, και θέλαµε και θέλουµε να υπερψηφίσουµε. Αυτό που ζητήσαµε από
την πρώτη συνεδρίαση, ήταν να υπάρχει αποσαφήνιση ότι εδώ
µιλάµε για σωµατική και ψυχολογική απεξάρτηση, να υπάρχει τέτοια δήλωση και δέσµευση από τη µεριά του Υπουργείου. Διότι,
ναι µεν αυτό αναφέρεται στο νόµο –ο στόχος, δηλαδή, της απεξάρτησης- υπάρχουν, όµως, άρθρα στην αιτιολογική έκθεση άρθρο 34, άρθρο 59- σχετικά µε τα κέντρα απεξάρτησης στις
φυλακές, όπου αφήνουν ανοικτό το ζήτηµα της εισαγωγής προγραµµάτων υποκατάστασης και συντήρησης, το οποίο το ζητούν
κι άλλοι –το ζητάει η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, παραδείγµατος χάριν
και µε το οποίο εµείς διαφωνούµε κάθετα.
Αντί, λοιπόν, να διευκρινιστεί αυτό το κρίσιµο ζήτηµα, το οποίο
ζητούν και οι φορείς που ασχολούνται µε τη θεραπεία και µε την
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πρόληψη, έρχεται η Κυβέρνηση, µε αλλαγή της τελευταίας στιγµής, στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, στη δεύτερη
ανάγνωση, µετά την ακρόαση των φορέων και εισάγει στην υφ’
όρον απόλυση, τη συντήρηση µε µία απίστευτη, απίθανη διατύπωση.
Λέτε στο άρθρο 35: «…αν παρακολούθησε µε επιτυχία εγκεκριµένο συµβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραµµα συντήρησης.» Ούτε καν υποκατάστασης. «Θεραπευτικό πρόγραµµα
συντήρησης.» Μαή συντήρηση θα υπάρχει ή θεραπεία. Δεν µπορούν να υπάρχουν και τα δύο.
Με αυτήν την απίθανη διατύπωση προσπαθείτε να βάλετε από
το παράθυρο τέτοιου είδους προγράµµατα.
Εµείς µιλάµε για µία πολύ σοβαρή, πολύ αρνητική εξέλιξη που
ακυρώνει, που υπονοµεύει και τα όποια θετικά στοιχεία έχει το
νοµοσχέδιο. Και η αλλαγή αυτή που έκανε η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαµε, ότι τελικά εκεί θα πάει το
πράγµα, στην υποκατάσταση και τη συντήρηση, γιατί αυτή, άλλωστε, είναι και η γενικότερη πολιτική που εφαρµόζεται. Η χορήγηση υποκαταστάτων και η δηµιουργία ενός πληθυσµού
ανθρώπων που ουσιαστικά παίρνουν ναρκωτικά επίσηµα από το
κράτος, χωρίς καµµία ελπίδα ποτέ να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους.
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε και την εξής πλευρά. Τα προγράµµατα υποκατάστασης, όταν ξεκίνησαν πριν πολλά χρόνια,
ξεκίνησαν ως προγράµµατα υψηλών προδιαγραφών µε στόχο
την απεξάρτηση, µε ψυχολογική στήριξη, µε ιατρική φροντίδα
και έλεγχο, για να οδηγήσουν στην απεξάρτηση.
Όµως, σήµερα είναι προγράµµατα συντήρησης διά βίου εξαρτηµένων και χειραγωγηµένων ανθρώπων. Στα νοσοκοµεία χορηγείται η δόση χωρίς να γίνεται καµµιά προσπάθεια απεξάρτησης
ή ενασχόλησης µε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επιπλέον
παίρνοντας επί χρόνια ναρκωτικά έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στην υγεία τους –θέλουν άλλου είδους θεραπεία- και παίρνουν τη µεθαδόνη απ’ τα νοσοκοµεία, όπως όλοι οι υπόλοιποι
παίρνουµε το παυσίπονο από τα φαρµακεία.
Αυτό γίνεται σήµερα και αυτό δεν το λέει, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µόνο το ΚΚΕ. Το λέει το ίδιο το Υπουργείο. Η κ. Σκοπούλη, η Υφυπουργός Υγείας, λέει ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι
που παρακολουθούν πρόγραµµα του ΟΚΑΝΑ και µπαίνουν στην
υποκατάσταση µένουν εκεί, διότι δεν απεξαρτώνται. Όσοι µπαίνουν στη µονάδα του ΟΚΑΝΑ, µένουν εκεί.
Και τι λέµε τώρα; Να φύγουν, βεβαίως, από την καταστολή της
φυλακής και να πάνε στην καταστολή των υποκαταστάτων, γιατί
η συντήρηση διά βίου εξαρτηµένων και χειραγωγηµένων ανθρώπων είναι καταστολή άλλου τύπου. Αυτό είναι.
Δεύτερο ζήτηµα. Με τα άρθρα 58 και 60 ανοίγετε το δρόµο
για να εισέλθουν στο χώρο της κατ’ όνοµα πρόληψης και θεραπείας οι ιδιώτες, η Εκκλησία, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, την
ίδια στιγµή που όλες οι υπάρχουσες δοµές υποχρηµατοδοτούνται και στραγγαλίζονται οικονοµικά.
Άρα, στέλνετε ταλαιπωρηµένο και βασανισµένο κόσµο και
όσους έχουν την οικονοµική δυνατότητα πελάτες σ’ αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, που θα ανοίξουν και θα ξεφυτρώσουν σαν τα
µανιτάρια το επόµενο διάστηµα. Ήδη υπάρχουν. Σας το είπαµε
και στην επιτροπή. Ήδη, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, χωρίς το
θεσµικό πλαίσιο που προβλέπει ο νόµος, υπάρχουν ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου η θεραπεία για οκτώ µήνες –και ποιος ξέρει τι
θεραπεία γίνεται εκεί!- κοστίζει 20.000 ευρώ το άτοµο! Αυτά, λοιπόν, θα πολλαπλασιαστούν το επόµενο διάστηµα µε αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας.
Τρίτο ζήτηµα σχετικά µε τους οργανισµούς και τα όργανα για
την αντιµετώπιση των ναρκωτικών. Είµαστε αντίθετοι, χωρίς να
µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες και τεχνικά ζητήµατα, όχι ότι δεν
υπάρχουν και τέτοιες πλευρές, όπως παραδείγµατος χάριν το
ζήτηµα του ποιος διορίζει τα όργανα της εθνικής επιτροπής ή τη
διοίκηση του ΟΚΑΝΑ κ.λπ..
Η ουσία, όµως, είναι αλλού. Πρώτον, διατηρείται το θεσµικό
καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας των κέντρων πρόληψης των εργαζοµένων σ’ αυτά, που παραµένουν αστικές εται-
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ρείες, οι οποίες κατά το ήµισυ χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και κατά το ήµισυ από τους δήµους, δηλαδή από
πουθενά. Σήµερα υπάρχει µια ολόκληρη κατάσταση διάλυσης σε
αυτούς του φορείς, ενώ θα έπρεπε να είναι φορείς, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
Επειδή µιλάµε για πρόληψη -αναφέραµε τέτοια στοιχεία και
στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή- το 2% των µαθητών
σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σήµερα περνάει
από κάποιο πρόγραµµα πρόληψης. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι
αυτό το 2%, δεν θα γίνει 100% που λέµε εµείς, θα γίνει 10%; Με
ποιους; Με τα σηµερινά κέντρα πρόληψης, τα οποία τα οδηγείτε
στη διάλυση; Το ποσοστό των µαθητών που περνάνε πρόγραµµα
πρόληψης είναι 2%!
Παραγκωνίζονται οι εργαζόµενοι σε µια σειρά από φορείς και
το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν γίνεται το παραµικρό βήµα προς
την κατεύθυνση που ζητάµε εµείς, να υπάρχει δηλαδή ενιαία πολιτική-σχεδιασµός στην πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη, µε παροχές δηµόσιες και δωρεάν, γιατί αντικειµενικά η
πρόληψη, η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη µπορούν να
πάνε µόνο µαζί. Δεν µπορείς να κάνεις πρόληψη, αν δεν δεις σε
κάθε περιοχή, σε κάθε νοµό, τι αιτήµατα θεραπείας υπάρχουν,
από τι κοµµάτια του πληθυσµού, προκειµένου να στρέψεις προς
αυτήν την κατεύθυνση την πρόληψη και την κοινωνική επανένταξη. Και εδώ µένουν ασύνδετες µεταξύ τους οι υπηρεσίες.
Υπάρχει ένας κατακερµατισµός, µια πολυδιάσπαση που αναπαράγει το πρόβληµα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση είναι η διαχείριση του προβλήµατος και όχι η αντιµετώπισή του. Δεν λέµε να το λύσετε, όχι γιατί
δεν θέλουµε να λυθεί ή δεν διεκδικούµε να λυθεί αλλά διότι ξέρουµε καλά ότι η τοξικοµανία µπορεί να αντιµετωπιστεί ριζικά
µόνο σε µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση.
Στον καπιταλισµό, η τοξικοµανία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί
ριζικά. Άλλωστε, η εµφάνισή της ως φαινόµενο -όχι ως ουσίεςείναι σύµφυτη µε την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος.
Ωστόσο, ο τοξικοµανής ως µεµονωµένο άτοµο µπορεί να λυτρωθεί, να θεραπευτεί, εάν υπάρχουν κατάλληλες δοµές, προϋποθέσεις, προσωπικό και προγράµµατα θεραπείας. Αντί η
Κυβέρνηση να πάρει τέτοια ουσιαστικά µέτρα, παραδίδει αυτές
τις δοµές στην ιδιωτικοποίηση, προωθεί την πολιτική της υποκατάστασης και της εµπορευµατοποίησης, την παράδοση σε ιδιώτες που τα επόµενα χρόνια θα εκµεταλλευτούν ακόµη περισσότερο την απελπισία των χρηστών.
Εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Μένουµε
σε αυτό, γιατί εµείς αυτό θεωρούµε ότι είναι αρχή του νοµοσχεδίου οι διατάξεις για τα ναρκωτικά και είναι λυπηρό ότι µε ευθύνη
και του Υπουργείου, η συζήτηση στην επιτροπή αναλώθηκε σε
ζητήµατα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου. Ήταν, δηλαδή, ένας αποπροσανατολισµός από την
ουσία του νοµοσχεδίου, που είναι τα ναρκωτικά, αντί να ακούσουµε και τις θέσεις όλων των κοµµάτων τι λένε για την ιδιωτικοποίηση, για την υποκατάσταση, γιατί η υποκατάσταση είναι
κοινός παρονοµαστής όλων των κοµµάτων.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αντιλαµβάνεστε ότι θα
κρατήσω τον χρόνο από τη δευτερολογία σας. Μιλήσατε τέσσερα λεπτά παραπάνω.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχελάκης για επτά λεπτά.
Κύριε Μιχελάκη, θα ανεβείτε στο Βήµα; Γνωρίζετε ότι εκ του
Κανονισµού η οµιλία από το Βήµα είναι οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Για να µην παραβιάσω τον Κανονισµό,
θα µιλήσω οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εάν µιλήσετε οκτώ λεπτά, για να κρατηθεί ο Κανονισµός, θα το κάνουν και οι άλλοι οµιλητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
αλήθεια ότι η έµφαση που δίδεται το τελευταίο διάστηµα στα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας συχνά αποσπά την προσοχή
µας από σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και ανθρώπινες τραγωδίες, όπως η εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Όµως, αποτελεί
κοινή διαπίστωση ότι οι καταστρεπτικές συνέπειες της χρήσης
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εξαρτησιογόνων ουσιών, που ξεκινούν από τον κλονισµό της
υγείας και τον κοινωνικό αποκλεισµό και φθάνουν στην ανάπτυξη
εγκληµατικών συµπεριφορών για την εξασφάλιση της δόσης, επιτάσσουν τη χάραξη µιας εθνικής στρατηγικής για τη µάστιγα των
ναρκωτικών.
Το γεγονός ότι τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι τριάντα πέντε από
τους συνολικά δώδεκα χιλιάδες διακόσιους ενενήντα επτά κρατουµένους στις ελληνικές φυλακές, δηλαδή ποσοστό 35%, σχετίζονται άµεσα µε τα ναρκωτικά καταδεικνύει µε τον πιο σαφή
τρόπο τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος. Εάν, µάλιστα, συνυπολογίσουµε τον αριθµό των κρατουµένων που έχουν
καταδικαστεί για αδικήµατα τα οποία σχετίζονται εµµέσως µε
υποθέσεις ναρκωτικών, όπως κλοπές, ληστείες και πλαστογραφίες, το ποσοστό των κρατουµένων που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε ναρκωτικά, µπορεί να ξεπερνά το 50%.
Πάγια θέση µου, αποτελεί η αυστηρότατη τιµωρία των οργανωµένων οµάδων διακίνησης ναρκωτικών και η ανάγκη ουσιαστικής διάκρισης του εµπόρου από τον άρρωστο, του διακινητή
ναρκωτικών που ενεργεί µε σκοπό το κέρδος από τον εξαρτηµένο χρήστη που ενεργεί σαν άρρωστος, για να εξασφαλίσει τη
δόση του.
Δεν πρέπει, όµως, να µένουµε προσκολληµένοι στη στενή λογική της ποινικής αντιµετώπισης και της θεραπείας αλλά να
εστιάσουµε την προσοχή µας στον καθοριστικό ρόλο που είναι
σε θέση να διαδραµατίσουν τα προγράµµατα πρόληψης και ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι επιτακτική ανάγκη, να
δώσουµε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στην εµπεριστατωµένη
ενηµέρωση της νεολαίας, ιδίως µάλιστα στον περιορισµό της κοινωνικής αποδοχής των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να µην παραβλέπουµε, δηλαδή, το γεγονός ότι τα ναρκωτικά, όπως άλλωστε
και κάθε άλλη µορφή εξάρτησης, αποτελούν στα µάτια πολλών
νέων τον εύκολο δρόµο για διέξοδο από τα προβλήµατα, τα εµπόδια και τις απογοητεύσεις της ζωής. Είναι ένα λάθος συνώνυµο του εγκλήµατος, λάθος που οδηγεί στο θάνατο.
Σηµειώνω ότι πολλές φορές η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις συνθήκες διαβίωσης και το
βαθµό κοινωνικής και προσωπικής ευπάθειας κάθε ανθρώπου.
Αυτό σηµαίνει ότι τα νέα παιδιά στην Ελλάδα της κρίσης, ανήκουν στην οµάδα υψηλής επικινδυνότητας. Ζουν, άλλωστε, σε
ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, το
οποίο επιδεινώνει τις συνθήκες της ζωής τους και επιβαρύνει
δραµατικά την καθηµερινότητά τους.
Είναι γνωστό ότι η ανεργία, η ψυχολογική πίεση και η κατάθλιψη, είναι µερικές από τις βασικές αιτίες που ευνοούν την
εξάρτηση και την παραβατική συµπεριφορά. Γι’ αυτό και η ανάγκη τόσο για ψυχοκοινωνική υποστήριξη όσο και για µια σοβαρή
εκστρατεία πρόληψης από εξαρτηµένες συµπεριφορές, είναι σήµερα επιτακτικές περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Περνώντας στις επιµέρους διατάξεις του σχεδίου νόµου,
οφείλω να υπογραµµίσω ότι στα θετικά του σηµεία συγκαταλέγεται το γεγονός ότι αναγνωρίζει έµπρακτα την ειδική κατάσταση
εξάρτησης του χρήστη και επιφυλάσσει υπέρ αυτού ειδική ποινική µεταχείριση, εισάγοντας την εναλλακτική οδό της θεραπείας
και της απεξάρτησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η ρύθµιση για τη λειτουργία
προγραµµάτων απεξάρτησης και θεραπείας σε όλα τα στάδια
της ποινικής διαδικασίας, η χορήγηση υποκαταστάτων ακόµη και
µέσα στη φυλακή αλλά και η απόλυση του κρατουµένου µετά την
έκτιση του 1/5 της ποινής του, µε την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης παρακολούθησης προγράµµατος απεξάρτησης. Εάν,
όµως, για τους πραγµατικά εξαρτηµένους χρήστες η πρόωρη
αποφυλάκιση λειτουργεί ευεργετικά, συµβάλλοντας στην επιτυχία της θεραπείας τους, θα πρέπει µε αφορµή το συζητούµενο
σχέδιο νόµου να επανεξετάσουµε την τάση για «κούρεµα» των
ποινών, η οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην ποινική νοµοθεσία, µε σκοπό την αποσυµφόρηση των φυλακών.
Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό ότι το σωφρονιστικό µας σύστηµα έπασχε και πριν το ξέσπασµα της κρίσης,
δεδοµένου ότι ο συνωστισµός κρατουµένων, οι κακές συνθήκες
διαβίωσης, οι ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής, τα κτηριακά
προβλήµατα, η ανεπάρκεια προσωπικού, οι αδυναµίες της γενι-
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κής πρόληψης και η ανυπαρξία µεταϊδρυµατικής µέριµνας, δεν
εµφανίστηκαν από τη µια µέρα στην άλλη. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να παρασυρθούµε στη θέσπιση ευνοϊκών
διατάξεων για τους παραβάτες, που όχι µόνο θα στείλουν λανθασµένο µήνυµα στην κοινωνία αλλά και θα απαλλάξουν δράστες αδικηµάτων ιδιαίτερης ηθικής απαξίας, δράστες επικίνδυνους για την κοινωνία.
Κατά γενική οµολογία, κάθε αλόγιστη µείωση των ποινών, προσβάλλει την κοινή περί δικαίου αίσθηση και ενισχύει την κρατούσα στην ελληνική κοινωνία άποψη περί ατιµωρησίας.
Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε τη βασική αρχή του ποινικού δικαίου περί του παιδευτικού χαρακτήρα της ποινής, σύµφωνα µε
την οποία οι ποινές επιβάλλονται και µε σκοπό να λειτουργήσουν
ως παράδειγµα προς αποφυγή για τους επίδοξους µιµητές παράνοµων πράξεων.
Με αυτό το σκεπτικό, για ποια αντεγκληµατική πολιτική θα
µπορούµε να µιλάµε, όταν οι ποινές είναι τόσο ήπιες, ώστε να
παύουν να λειτουργούν αποτρεπτικά; Το ζητούµενο είναι, όχι
µόνο η αποσυµφόρηση των φυλακών αλλά και η αποτελεσµατικότερη πρόληψη, ο πραγµατικός σωφρονισµός και η οµαλή κοινωνική επανένταξη.
Ο στόχος µας, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο να αποφυλακιστούν κάποιοι άνθρωποι ως υπεράριθµοι αλλά να αποφυλακιστούν έτοιµοι να επανενταχθούν οµαλά στην κοινωνία. Δεν
µπορεί σε εποχή βαθιάς κρίσης και δραµατικής έξαρσης της εγκληµατικότητας να προτάσσεται οτιδήποτε άλλο, πέρα από την
προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν µπορεί να αφήνονται να κυκλοφορούν ελεύθεροι επικίνδυνοι κακοποιοί, µόνο
και µόνο γιατί δεν χωρούν στις φυλακές.
Με αυτό το πνεύµα, θα πρέπει να επανεξεταστεί και το ζήτηµα
των αδειών, ούτως ώστε να χορηγούνται αποκλειστικά και µόνο
σε κρατουµένους, που δεν είναι επικίνδυνοι για τη δηµόσια
ασφάλεια.
Άλλωστε, στην κατεύθυνση της αποσυµφόρησης των φυλακών, θα µπορούσαν να συµβάλλουν και άλλα µέτρα, όπως η ενίσχυση του θεσµού της κοινωνικής εργασίας για τους µη
επικίνδυνους κρατουµένους και η µεταφορά µεγαλύτερου αριθµού κρατουµένων στις αγροτικές φυλακές, καθώς εκεί, κάθε
µέρα εργασίας που εκτίεται, προσµετράται για δύο ηµέρες ποινής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως η βαρύτητα του
προβλήµατος των ναρκωτικών είναι τέτοια που θα επέβαλλε την
ψήφιση ενός αµιγούς και αυτοτελούς νόµου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ιδιαίτερα σηµαντικές λοιπές διατάξεις θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στη µεταγενέστερη νοµοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου. Το λέω αυτό, γιατί στο δεύτερο
µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις ιδιαίτερου
δικαιϊκού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα οι τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα και των Κωδίκων Ποινικής και Διοικητικής
Δικονοµίας. Όµως, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση κωδίκων,
αποτελεί πάγιο αίτηµα σύσσωµου του νοµικού κόσµου να διεξάγεται αυτοτελώς και µε την προβλεπόµενη διαδικασία, προκειµένου να αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες, κύριε Υπουργέ, κατά
την εφαρµογή του νόµου, να διευκολύνεται η ενηµέρωση των δικαστών και δικηγόρων και πάνω απ’ όλα, να µην τίθεται εν αµφιβόλω η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες.
Περαιτέρω, στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου συναντούµε σηµαντικές ρυθµίσεις για τα θέµατα φοροδιαφυγής, διαφθοράς και επίσπευσης διαδικασιών, όπως για παράδειγµα η
κατά προτεραιότητα εκδίκαση υποθέσεων κακουργηµατικού χαρακτήρα επίορκων υπαλλήλων, η επιβολή χρηµατικού προστίµου
στο πενταπλάσιο του ποσού που αξίωσαν ως «φακελάκι» επίορκοι δηµόσιοι λειτουργοί, η επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης για
δράστες ληστειών που φέρουν µαζί τους βαρύ οπλισµό κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Κλείνοντας, πιστεύω ότι από την άποψη τόσο της νοµοτεχνική
προσέγγισης όσο και της κοινοβουλευτικής πρακτικής, ρυθµίσεις
τόσο σηµαντικές, όπως αυτές που δειγµατοληπτικά προανέφερα, αδικούνται όταν συγκαταλέγονται στις λοιπές διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου. Αδικούνται ακόµα πιο πολύ, όταν
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αφορούν στην κοµβικής σηµασίας µάχη της Κυβέρνησης για την
καταπολέµηση της διαφθοράς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Μιχελάκη.
Ο κ. Χρήστος Μαντάς, έχει το λόγο.
Επειδή οι εγγεγραµµένοι οµιλητές είναι αρκετοί, θα σας παρακαλούσα να τηρείται ο χρόνος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα το προσπαθήσουµε, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έδινα έναν τίτλο στην παρέµβαση µου στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, το οποίο έχει τίτλο
«Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»,
αυτός θα ήταν η «Ανατροπή της νεοφιλελεύθερης µνηµονιακής
πολιτικής ως προϋπόθεση στοιχειώδους εφαρµογής των θετικών
διατάξεων του νόµου».
Θα ήθελα, όµως, από το Βήµα αυτό, να απευθυνθώ ιδιαίτερα
στους ανθρώπους µε το πρόβληµα της εξάρτησης, στις οικογένειές τους και ακόµα περισσότερο σε αυτούς που βρίσκονται στη
φυλακή, εξαιτίας µιας αναχρονιστικής και απαράδεκτης νοµοθεσίας, η οποία έφτασε τη χώρα µας πρωταθλήτρια στις ισόβιες
ποινές, όχι βεβαίως για τους µεγαλεµπόρους αλλά για τους χρήστες. Θα ήθελα να τους πω ότι η δική µας Αριστερά, αισθάνεται
εν µέρει δικαιωµένη γι’ αυτό το πολύπαθο νοµοσχέδιο το οποίο
έρχεται στη Βουλή, γιατί δώσαµε αγώνες σε πολλά επίπεδα, για
να πείσουµε πως η θεραπεία, η κοινωνική επανένταξη είναι η
σωστή κατεύθυνση και ότι δεν λύνουµε το πρόβληµα της εξάρτησης, εξαντλώντας την αυστηρότητά µας ως κοινωνία στους
εξαρτηµένους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε επαλειµµένα δεχθεί επιθέσεις γι’ αυτή µας τη θέση και θα δεχθούµε κι άλλες. Όχι, βεβαίως, τις συνηθισµένες που µας λένε ότι έχουµε, δήθεν, στείρα
άρνηση αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση θα αλλάξει το «παραµύθι». Θα µας που ότι ευνοούµε, τάχα, τη χρήσης ουσιών, τις
γλάστρες µε τα δενδρύλλια και άλλα τέτοια χυδαία και υποκριτικά.
Εµείς, όµως, κάνουµε πολιτική αρχών και οφείλουν να το καταλάβουν όλοι. Δίνουµε, λοιπόν, θετική ψήφο επί της αρχής στο
νοµοσχέδιο, χωρίς να έχουµε καµµία µα καµµία απολύτως αυταπάτη ότι το παρόν νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα. Άλλωστε, το θέµα των ναρκωτικών είναι τόσο πολύπλοκο,
τόσο παγκοσµιοποιηµένο, έχει τόσες πλευρές –αναφέρθηκαν
ήδη και άλλοι συνάδελφοι- που δεν χρειάζονται απλουστεύσεις
και τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
Επιστρέφω στον αρχικό µου τίτλο. «Η ανατροπή, λοιπόν, της
νεοφιλελεύθερης, µνηµονιακής πολιτικής ως προϋπόθεση στοιχειώδους εφαρµογής των θετικών διατάξεων του νόµου». Όσοι
ζήσαµε τη διαδικασία της επιτροπής, γνωρίζουµε πολύ καλά τα
µπρος – πίσω της Κυβέρνησης και την προσπάθεια του Ακροδεξιού µπλοκ, να γύρει την πλάστιγγα υπέρ της καταστολής. Άλλωστε, αυτό ξέρουν, αυτό εµπιστεύονται, την καταστολή.
Μέσα στην ίδια την επιτροπή, ωστόσο, ακούσαµε την κραυγή
αγωνίας των φορέων που ασχολούνται µε τους ανθρώπους που
είναι στην εξάρτηση, την κραυγή αγωνίας των χρηστών και των
οικογενειών τους. Είναι τεράστιο το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ,
όταν καρατοµούνται στο µισό οι προϋπολογισµοί των φορέων.
Με την κοινωνική επανένταξη τι γίνεται; Ακούστε µια πλευρά.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής, από την επίσηµη έκθεση
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, το ποσοστό των απεξαρτηµένων οι οποίοι συµµετέχουν στα προγράµµατα απασχόλησης.
Ξέρετε ποιο ήταν το ποσοστό το 2010; Μηδέν. Αυτή είναι, λοιπόν,
η κατάσταση και προφανώς χειροτερεύει, καθώς µπαίνουµε πιο
ενεργά στην εποχή του µνηµονίου. Τι γίνεται, λοιπόν; Το 2010, η
ίδια επίσηµη έκθεση, ξέρετε πώς επιγράφει τον τίτλο των συµπερασµάτων της; «Ηρεµία πριν από τη θύελλα», αναφερόµενοι
κυρίως στις πολιτικές της λιτότητας που ξεκίνησαν το µνηµόνιο.
Το καταθέτω και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Και ενώ, κύριε Υπουργέ, ανοίγετε µία «χαραµάδα» για εναλλακτικές λύσεις για τη θεραπεία, µε το άρθρο 32 ανοίγετε το δρόµο
να ξαναφέρετε στη φυλακή όσους βρίσκονται έξω από τις φυλακές και παρακολουθούν µε επιτυχία εγκεκριµένα προγράµµατα.
Πρέπει, λοιπόν, να περιληφθούν και αυτοί µέσα στις ευνοϊκές
διατάξεις και να µην γίνει αυτή η άγρια παρέµβαση και γυρίσουµε πάλι πίσω ανθρώπους που έχουν ενταχθεί κοινωνικά.
Θέλουµε να είµαστε σαφείς. Το πρόβληµα της εξάρτησης είναι
πολυπαραγοντικό, είναι διαχρονικό, είναι παγκόσµιο πρόβληµα,
µε ιδιαίτερη βαρύτητα στον κοινωνικό παράγοντα. Οι απλουστεύσεις και οι βεβαιότητες δεν προσφέρουν στην αντιµετώπιση της
λύσης του προβλήµατος, γι’ αυτό και οι ερµηνείες στα νούµερα
έχουν παρά πολλές πλευρές. Και απευθύνοµαι στον αγαπητό συνάδελφο, στον κ. Γκιόκα, που κατέθεσε στοιχεία από την έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τα θέµατα της νοµοθεσίας και της αύξησης της χρήσης της κάνναβης.
Γι’ αυτό θα καταθέσω από την ίδια έκθεση τη σελίδα 48 µε τις
τάσεις όσον αφορά τη χρήση της κάνναβης -και αυτός σε αυτό
αναφέρθηκε- όπου εκεί είναι µια πιο σφαιρική αντιµετώπιση
αυτού του θέµατος. Δεν συνδέονται µε αυτόµατο τρόπο οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες µε την αύξηση ή την πτώση της χρήσης
κάνναβης. Είναι άλλο το ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς, καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλουµε, όµως, να πούµε µε σαφήνεια -αναφέροµαι στο άρθρο 35, όπου προστέθηκε η λέξη «συντήρηση»- πως εµείς, κύριε
Υπουργέ, δεν µπορούµε να δεχτούµε ότι όλο αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζοντας βεβαίως τις διαφορές στους χρήστες που υπάρχουν- δεν θα οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά στη διαδικασία της
απεξάρτησης, αλλιώς πραγµατικά είναι προβληµατικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µε τα άρθρα 58
και 60 ανοίγετε τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης και «ανοίγετε το
χορό» που τον έχουµε ξαναζήσει και στο χώρο της ψυχικής
υγείας στις ΜΚΟ, στις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ανοίγετε
τον δρόµο του νεοφιλελευθερισµού και του Μνηµονίου ουσιαστικά. Δηλαδή, στην πιο κρίσιµη στιγµή, στη στιγµή του κοινωνικού ολέθρου, αντί να στηριχτούν οι υπάρχουσες δοµές που
εξασφαλίζουν και πλουραλιστική προσέγγιση, εγκαταλείπονται
και ανοίγει ο ασκός του Αιόλου.
Εµείς, είναι γνωστό ότι έχουµε επεξεργαστεί, ως ΣΥΡΙΖΑ, ολόκληρη πρόταση νόµου για τα Κέντρα Πρόληψης που έχουν µια
απλή κεντρική ιδέα: Δεκατρείς περιφέρειες, δεκατρία νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εξασφάλιση της συνέχειας αυτής
της µεγάλης προσπάθειας. Αυτήν την πρότασή µας, λοιπόν, την
καταθέσαµε ήδη κατά τη συζήτηση στις επιτροπές και θα την
επαναφέρουµε.
Ζητάµε να αποσύρετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτά τα δύο
άρθρα και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέµα των κέντρων πρόληψης
και να διαγράψετε από το άρθρο 58 όλο το σηµείο 3 για να αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, αυτή η «κερκόπορτα» που ανοίγει για
να µπει η ιδιωτικοποίηση σε ένα παρά πολύ ευαίσθητο ζήτηµα.
Σας δηλώνουµε ότι για τα συγκεκριµένα άρθρα, εάν δεν τα αποσύρετε, θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι αυτήν τη «χαραµάδα» που
ανοίγει µε το παρόν νοµοσχέδιο, θέλουµε πραγµατικά να τη στηρίξουµε. Θέλουµε να τη στηρίξουµε µε τους αγώνες µας για την
ανατροπή όλης αυτής της κατάστασης που υπάρχει, για να µπορέσουν επιτέλους αυτοί οι φορείς που σήµερα βρίσκονται στα
όριά τους πραγµατικά να στηριχθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα µε προσοχή,
κύριε Πρόεδρε, την εισήγηση του πολύπειρου κ. Νεράντζη, σχετικά µε το ότι δεν έρχεται ατόφιος αυτός ο νόµος για τα ναρκωτικά γιατί αυτή είναι και η ανάγκη των πολιτών, αυτή είναι η
ανάγκη των δικηγόρων που ασχολούνται µε το αντικείµενο, αυτή
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είναι και η ανάγκη των δικαστών, για να µπορούν επιτέλους να
κινούνται σε ένα ατόφιο νόµο, για να µπορέσουµε όλοι να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα µε πολύ πιο εύχερα χέρια.
Δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ και νοµίζω ότι ακολουθείτε την
πεπατηµένη, παρά το γεγονός, που πρέπει να σας οµολογήσω,
ότι περίµενα από εσάς που έχετε υπηρετήσει µε µεγάλη επιτυχία
στα δικαστήρια από τη µεριά του µαχόµενου δικηγόρου να αντιληφθείτε ότι το νοµοσχέδιο, που έρχεται είναι πραγµατικά αφιλόδοξο.
Αυτό το νοµοσχέδιο, έτσι όπως έρχεται, απλώς αυξάνει τα
πρόστιµα, αυξάνει τις ποινές, αυστηροποιεί στο 1 εκατοµµύριο
ευρώ τώρα τη χρηµατική ποινή. Μας ακούνε –ξέρετε- και οι έµποροι ναρκωτικών και νοµίζω ότι γελάνε αυτήν την ώρα, γιατί γι’
αυτούς 1,2,3 εκατοµµύρια ευρώ δεν είναι χρήµατα. Μην νοµίζετε
ότι θα φοβηθούν από αυτά τα νούµερα.
Από εσάς και από την Κυβέρνηση θα περίµενα να έρθει και να
βάλει έναν πραγµατικό φραγµό, ένα πραγµατικό νοµοσχέδιο που
θα αντιµετωπίζει ένα πράγµα -σε ένα πράγµα έχουµε έλλειµµα,
αυτό πρέπει να δούµε- την πρόληψη, την πρόληψη, την πρόληψη.
Αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούµενο. Δεν το κάνετε.
Δεν ενεργοποιείτε τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.
Δεν ενεργοποιείτε τους αθλητικούς συλλόγους. Δεν ενεργοποιείτε τους δικηγορικούς συλλόγους. Δεν ενεργοποιείτε τους ιατρικούς συλλόγους. Δεν ενεργοποιείτε τους συλλόγους των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Τα ναρκωτικά κυκλοφορούν µέσα στις
φυλακές. Να µας πουν οι άνθρωποι πώς, που, τι, από ποιόν, πώς
φτάνουν εκεί τα πακέτα µε τα ναρκωτικά. Έτσι, πρέπει να µεριµνήσετε, κύριε Υπουργέ, αλλιώς δεν µπορούµε να κάνουµε την
ρήξη για την οποία µιλάµε.
Γνώρισα από τη δικηγορική µου θητεία τη Μανουέλα όταν
ήταν τριάντα τέσσερα κιλά. Τελικά, ήµουν και στην κηδεία της
και δεν θέλω να λαϊκίζω. Όταν πήγαµε την πρώτη µέρα στα δικαστήρια η Μανουέλα πήρε µια χούφτα µπούµπλε, βαρβιτουρικά, για να αντιµετωπίσει τον δικαστή της, ο οποίος την
απάλλαξε. Σήµερα, η οικογένεια της πενθεί, έχει χάσει την περιουσία, µισεί όλο τον κόσµο, µισεί το κράτος της καταστολής γιατί
κυρίως δεν τους προστάτεψε.
Ξέρετε πότε δεν τους προστάτεψε; Όταν στη µικρή πόλη της
Βέροιας περνάει το καλοκαίρι το αυτοκίνητο µε τέρµα τα ηχεία
και λες και δεν ξέρει κανείς ότι εκείνη την ώρα δίνεται ένα σύνθηµα ότι ήρθε καινούργια παρτίδα και σε κάποια συγκεκριµένη
περιοχή θα έρθουν ναρκωτικά. Δεν το ξέρει η Αστυνοµία, το
ξέρει όλη η πόλη. Έρχονται οι έµποροι, έχουν τον «βράχο». Μιλάµε τόση ώρα και δεν λέµε τη µαγική λέξη «ηρωίνη». Αυτός είναι
ο κίνδυνος, αυτός είναι ο εχθρός: η «ηρωίνη». Έχουν τον
«βράχο» µε την ξερή ηρωίνη. Στη γειτονική πόλη µε τα ξυραφάκια κάνουν «φιξάκια». Πάνε σε µικρά παιδιά και τους δίνουν δύο
«φιξάκια», τα οποία κάνουν 20 ευρώ. Μόλις τα πουλήσουν και γυρίσουν µε τα δύο εικοσάευρα τους δίνουν το δικό τους δώρο.
Είναι και η κρίση, δεν ξέρω αν ξέρετε τις τιµές. Κάποια στιγµή
έκανε 25 ευρώ το «φιξάκι» ηρωίνη, τώρα µε την κρίση κάνει 20
ευρώ. Το τσιγάρο το χασίσι κάνει 5 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε
και αν µπορούµε να φτάσουµε στην καρδιά του προβλήµατος.
Εκεί είναι το πρόβληµα.
Ο νεαρός, όµως, που δίνει τα «φιξάκια» -γιατί για νεαρούς µιλάµε- µένει αθωράκιστος, γιατί εµείς τον εγκαταλείψαµε αθωράκιστο. Είναι από πάνω µέχρι κάτω µε 40 «φιξάκια», τα δίνει σε
συνοµήλικους του, παίρνει τα εικοσάρικα και δίνει τα δωρεάν.
Στην άλλη γωνία είναι ο κύριος που έχει τον «βράχο» και κόβει
«φιξάκια» και εµείς µιλάµε για νόµους, για αυστηρότερες ποινές,
όταν µέσα στο χωριό µας, µέσα στο σπίτι µας, µέσα στο σωµατείο µας, µέσα στο γήπεδο αυτά τα πράγµατα είναι µια καθηµερινότητα.
Γι’ αυτό έχω παράπονο από τον νόµο και στην αρχή του δεν
µπορώ να τον ψηφίσω. Θα ψηφίσω πολλά από τα άρθρα, γιατί
νοµίζω ότι η προσπάθεια αξίζει να επαινεθεί. Ωστόσο, να δούµε
τη σύλληψη ότι δεν µπορεί να απαντάµε έτσι σε ανθρώπους οι
οποίοι καταδικάστηκαν. Το ένα τρίτο των κρατουµένων είναι χρήστες ναρκωτικών. Αυτή είναι η απάντησή µας;
Πιστεύετε ότι το παιχνίδι παίζεται στα δικαστήρια και στις ποινές; Όχι. Το παιχνίδι παίζεται µέσα στις καρδιές των πόλεων,
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µέσα στα σπίτια. Αυτούς δεν έχουµε προστατεύσει.
Πριν τέσσερις µέρες επισκέφτηκα τον Νάσο στα κρατητήρια.
Είχε 0,8 γραµµάρια ηρωίνης πάνω του. Τον φοβέρισα. Του είπα:
«Θα σε παρακολουθεί αγόρι µου η Αστυνοµία, θα βλέπουν τα τηλέφωνά σου. Από το σπίτι σου µην ξαναπάρεις. Κάτσε στο σπίτι.
Προσπάθησε». Ο Νάσος εκβιάζει κάθε µέρα τη µητέρα του να
του δίνει από 80 ευρώ έως 100 ευρώ, µε αποτέλεσµα να πωληθεί
και το τελευταίο σπίτι της οικογένειας, γιατί η µητέρα εκφοβίζεται, γιατί η µητέρα ζει ένα δράµα κάθε ώρα, κάθε στιγµή, κάθε
πρωί στις 10.30 ένα αυτοκίνητο σταµατάει έξω από το σπίτι του
Νάσου και του δίνει τη δόση του. Και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Και
ειδικά, δεν ξέρει τίποτα αυτό το νοµοθέτηµα. Δεν πάµε έτσι
µπροστά. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι, γιατί δεν αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα στην καρδιά του. Και η καρδιά του προβλήµατος λέγεται πρόληψη.
Ακούστε την κ. Γιαταγάνα. Μίλησε µε την εµπειρία της, µίλησε
µε την αθανασία του εφήβου που τη διακρίνει και µας λέει πώς
αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα. Ακούστε την, έχει προτάσεις.
Έχει προτάσεις µέσα από τον κόσµο των κρατουµένων, έχει προτάσεις µέσα από τον κόσµο που πολέµησε τα ναρκωτικά.
Νοµίζω ότι τώρα θα πρέπει όλοι να επιδείξουµε µία στάση -και
το τονίζω όλοι µαζί -πραγµατικής στράτευσης απέναντι στο πρόβληµα. Όλοι µαζί να πάµε και να σταµατήσουµε αυτούς τους ανθρώπους, ξεσηκώνοντας τον κόσµο. Ο εχθρός µας είναι τα
ναρκωτικά. Τα θύµατα είναι τα νιάτα και σ’ αυτούς ορµούν. Εµείς,
αντί να κάνουµε αυτό το πράγµα, µιλάµε γενικά και αόριστα πώς
θα µπορέσουµε άραγε να δούµε αν θα αυστηροποιηθούν οι ποινές, αν είναι ιατρικό το πρόβληµα, αν ο χρήστης είναι και θύµα,
αν το θύµα είναι και εγκληµατίας. Όχι!
Ο στόχος µας -που αυτό θα έπρεπε να περιµένω από εσάςποιος είναι; Ο στόχος είναι να επιδείξουµε εµείς γενναιότητα και
να φανούµε νικητές. Να δείξουµε απέναντι στους εµπόρους που
έχουν κατακλύσει τις πόλεις µας πως ό,τι και να γίνει, το παιχνίδι
θα το χάσουν. Τα ναρκωτικά θα σταµατήσουν. Τα ναρκωτικά θα
µείνουν εκτός. Αυτή θα πρέπει να είναι η απάντηση, αυτός θα
πρέπει να είναι ο στόχος.
Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι απλώς ακολουθούµε την πεπατηµένη µε ένα µίζερο τρόπο, µε έναν τρόπο που δεν τους απογοητεύει, παρά µόνο εµάς απογοητεύει ότι δεν θα είµαστε ικανοί
σ’ αυτήν τη µάχη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Ρεπούση.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα πάρα
πολύ σοβαρό πρόβληµα και νοµίζω ότι είναι από τις συζητήσεις
που γίνονται ουσιαστικά στη Βουλή των Ελλήνων και χαίροµαι
ιδιαίτερα γι’ αυτό.
Συζητάµε ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα που δεν είναι µόνο ελληνικό, είναι διεθνές φαινόµενο. Ο δυτικός κόσµος κυρίως βρίσκεται αντιµέτωπος όλο και περισσότερο µε µία αγορά διεγερτικών, που δυστυχώς καθίσταται όλο και πιο σύνθετη, προσφέροντας στους χρήστες πλειάδα επιλογών. Αυτή η πλειάδα των επιλογών διαφοροποιεί τις παραδοσιακές, κλασσικές εικόνες του
χρήστη που έχουµε και επιτρέπει σε όλο και µεγαλύτερες οµάδες νέων να εξαρτώνται απ’ αυτήν την αγορά των διεγερτικών.
Δυστυχώς, οι ουσίες έχουν γίνει µέρος της διασκέδασης των
νέων ανθρώπων, συνεπώς µέρος της καθηµερινότητάς τους και
αφορούν όλο και περισσότερες κοινωνικές οµάδες νέων. Δεν
είναι λοιπόν µόνο οι περιθωριακές οµάδες, αυτές που βρίσκονται
πιο κοντά στη χρήση και την εξάρτηση, ούτε –και πιστεύω είναι
απλοϊκό να υποστηρίζουµε- η ανεργία για παράδειγµα, αυξάνει
των αριθµό των εξαρτηµένων ατόµων, καθώς ξέρουµε ότι η
εξάρτηση συµβαίνει σε πολύ µικρότερη ηλικία, στην εφηβεία και
κατά τη διάρκεια των µαθητικών σπουδών των νέων ανθρώπων.
Φυσικά και η εξοµάλυνση και η ένταξη στην κοινωνία και στον
κόσµο της εργασίας κάνει πολύ πιο εύκολη την απεξάρτησή τους
και την κοινωνική τους ένταξη.
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Έχουµε, λοιπόν, να κάνουµε µε ένα ιδιαίτερα σύνθετο φαινόµενο και όποιος ισχυρίζεται ότι έχει τη λύση στο πρόβληµα, κατά
τη γνώµη µου, κάνει λάθος. Δεν έχουµε τη λύση. Ο δυτικός κόσµος, οι δυτικές κοινωνίες δεν έχουµε τη λύση στο πρόβληµα και
οφείλουµε να την αναζητούµε διαρκώς και να την επικαιροποιούµε στη βάση των νέων δεδοµένων, ερευνητικών κοινωνικών δεδοµένων που έχουµε. Δεν έχουµε, λοιπόν, τη λύση. Γνωρίζουµε
όµως κάποια πράγµατα. το πρώτο πράγµα που γνωρίζουµε µε
σαφήνεια είναι ότι η ποινικοποίηση της χρήσης δεν είναι λύση.
Οι εξαρτηµένοι δεν παύουν να είναι εξαρτηµένοι µέσα στις φυλακές, κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού τους κι ακόµα κι αν προσωρινά «καθαρίζουν» από τη χρήση ουσιών, ξαναπέφτουν στην
εξάρτηση -το µεγαλύτερο µέρους απ’ αυτούς- µετά την αποφυλάκισή τους.
Το δεύτερο πράγµα που γνωρίζουµε -και συµφωνούµε όλες οι
πτέρυγες της Βουλής εδώ- είναι ότι χρειάζεται οι κοινωνίες να
επενδύσουν στην πρόληψη κι όχι µόνο στη στοχευµένη πρόληψη,
όπως παλαιότερα κάναµε, στις οµάδες υψηλού κινδύνου, αλλά
στην καθολική πρόληψη, σε εκείνες τις εκστρατείες που απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας και στο σύνολο των οικογενειών.
Το τρίτο πράγµα που γνωρίζουµε, είναι ότι χρειάζεται αποφασιστικά να προχωρήσουµε, από την ποινικοποίηση της χρήσης,
στην ποινικοποίηση της προσφοράς. Άρα, να γίνει αυστηρότερο
το νοµικό καθεστώς που διέπει την αγορά των ουσιών αυτών και
την προσφορά τους.
Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστεύουµε ότι
κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αναγνωρίζει ότι η θέση των
εξαρτηµένων ανθρώπων είναι στην κοινωνία κι όχι στη φυλακή,
τους αντιµετωπίζει ως ασθενείς και όχι ως εγκληµατίες, ποινικοποιεί την προσφορά και ελαχιστοποιεί την ποινικοποίηση της
χρήσης. Έχει και άλλα προτερήµατα που έχουν αναδειχθεί στη
διάρκεια της συζήτησης στην αντίστοιχη επιτροπή, όπως την
αρχή της αναλογικότητας.
Πιστεύω ότι το βασικό µειονέκτηµα του σχεδίου νόµου αυτού,
είναι ότι δεν βλέπει πως τα προγράµµατα που προσφέρονται, τα
προγράµµατα της θεραπείας, αντιµετωπίζουν και αυτά σήµερα
σηµαντικές περικοπές. Άρα, ενδέχεται όλο αυτό το νέο νοµικό
καθεστώς να µην υποστηρίζεται από τα προγράµµατα της θεραπείας που προσφέρονται για την αντιµετώπιση των εξαρτήσεων.
Έχω εδώ τα σχόλια του ΚΕΘΕΑ στο σχέδιο του Κώδικα όπου
εντοπίζεται η αδυναµία αυτή. Ενώ, λοιπόν, δίνετε προτεραιότητα
στην θεραπευτική αντιµετώπιση των χρηστών η ασκούµενη πολιτική πλήττει σοβαρά τους φορείς της θεραπείας µε µεγάλες
περικοπές στην επιχορήγηση, µε επιβολή της εργασιακής εφεδρείας και άλλα µέτρα που δείχνουν ότι πιθανότατα, παρά την
βελτίωση που έχουµε στο νοµικό καθεστώς να µη µπορούµε ως
κοινωνία να αντιµετωπίσουµε την αυξηµένη ζήτηση σε προγράµµατα θεραπείας.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω δύο παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά
συγκεκριµένες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου. Η πρώτη -θα συµφωνήσω µε άλλους συναδέλφους- είναι ότι θα πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να προσθέσετε στο άρθρο 68, εκτός από τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλλου. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό αυτό και θα πρέπει να το προσθέσετε.
Θα ήθελα, επίσης, σε σχέση µε τις τροπολογίες που µας κάνατε γνωστές να πω ότι στην Επιτροπή Ναρκωτικών η σύνθεση
της Επιτροπής αυτής δεν συνάδει µε τη φιλοσοφία του σχεδίου
νόµου. Ορίζετε έξι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων µε ειδίκευση στα γνωστικά αντικείµενα φαρµακευτικής χηµείας, φαρµακολογίας, τοξικολογίας, ψυχιατρικής, ογκολογίας και ποινικών και εγκληµατολογικών επιστηµών, σαν η
αντιµετώπιση του φαινοµένου των ουσιών να είναι ζήτηµα αποκλειστικά ιατρικό. Ενώ θα έπρεπε να προσθέσετε ειδικότητες
όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς ψυχολόγους ή ακόµα και επιδηµιολόγους, γιατί πραγµατικά, είναι σύνθετη η αντιµετώπιση του
φαινοµένου και δεν αφορά µόνο ειδικότητες φαρµακευτικής χηµείας, φαρµακολογίας, τοξικολογίας κ.λπ..
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
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εµείς την κ. Ρεπούση.
Το λόγο έχει η κ. Λιάνα Κανέλλη για επτά λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι µε
αυτήν τη συζήτηση χάσαµε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία. Χάσαµε
µια τεράστια ευκαιρία. Χάσαµε την ευκαιρία για πραγµατοποίηση
µιας συζήτησης και ενός νοµοθετήµατος, το οποίο θα µπορούσε
να χαράξει, πραγµατικά οµόφωνη εθνική πολιτική. Τη χάσαµε την
ευκαιρία. Υπό την πίεση των γεγονότων, υπό την πίεση της φτώχειας, υπό την πίεση της τρόικας, βάλαµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο
για τα ναρκωτικά και µια σειρά από άλλα άρθρα.
Άρα, φτιάξαµε ένα περίεργο σκαραβαίο, µια σαρανταποδαρούσα και χάσαµε το νόηµα. Το χάσαµε. Το χάσαµε στα αλήθεια
και έτσι µέσα στη νύχτα περνάνε ζητήµατα τα οποία παίρνουν τη
µορφή του Δουρείου Ίππου. Δεν θα ακούσετε από εµένα αντίρρηση για την επιείκεια. Αν ο στόχος σας ήταν η επιείκεια, µε
τρεις, τέσσερις, πέντε τροπολογίες στην υπάρχουσα νοµοθεσία
θα µπορούσατε αυτήν την επιείκεια να την έχετε δείξει και να
εξασφαλίσετε και νοµοθετική οµοφωνία πρωτοφανή. Αλήθεια
σας το λέω. Με αυτό το νοµοθέτηµα και µε αυτόν τον τρόπο δεν
κάνουµε τίποτα άλλο από το εξής: Δυστυχώς, οι ενδεχοµένως
καλές προθέσεις –δεν θέλω να σταµατήσω εκεί- να χαθούν στο
Δούρειο Ίππο της αγοραστικής υποκρισίας.
Το ζήτηµα των ναρκωτικών δεν αρκεί ως διαπίστωση ότι είναι
περίπλοκο. Σε µία χώρα η οποία αυτήν τη στιγµή δεν έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει, να αγοράσει και να εξασφαλίσει οπιούχα
για τους ασθενείς τελικού σταδίου ώστε να πεθάνουν µε αξιοπρέπεια, η συζήτηση για τα ναρκωτικά στο επίπεδο που πάµε να
την κάνουµε θα έπρεπε να είναι και µακρά και εξαντλητική και να
καταλήγει κάπου, αν στόχος είναι οι νέοι. Θα συµφωνήσω µε
έναν συνάδελφο –νοµίζω ότι ήταν ο κ. Πανούσης- που είπε ότι
δεν είναι οι µεγάλοι που παίρνουν, είναι οι νέοι.
Μιλάµε για υποκατάσταση ή αποκατάσταση; Δυστυχώς, µιλάµε για υποκατάσταση. Δυστυχώς. Και είναι παράξενο. Θα σας
πω τον τόνο ποιος τον δίνει. Εγώ οφείλω να οµολογήσω ότι εξεπλάγην, γιατί ακούστηκαν -και θα ακουστούν και άλλα- πολλά
υποκριτικά, ενδεχοµένως όχι κακοπροαίρετα, αλλά πάντως υποκριτικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ζήτηµα αγοράς. Είναι
ζήτηµα προσφοράς και ζήτησης. Το λέτε µόνοι σας. Είναι πάρα
πολλά τα λεφτά, µα πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα παραφερνάλια της αγοράς γύρω από αυτή την ιστορία. Δεν µπορεί,
λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο εδώ, όταν υποτίθεται ότι θέλει να προστατέψει ανθρώπους από την εξάρτηση, να το πηγαίνει στο επίπεδο της βούλησης. Πείτε µου ένα πράγµα: Όταν ένας
άνθρωπος είναι εξαρτηµένος, µανιακός µε την ταχύτητα, τι κάνετε; Τι του κόβετε; Τη µοτοσικλέτα; Του κόβετε το αυτοκίνητο;
Του καθορίζετε τον τρόπο µε τον οποίο πατάει το γκάζι; Είναι
κοινωνικό πρόβληµα τα ναρκωτικά, βαθύτατα κοινωνικό, βαθύτατα ταξικό και βαθύτατα καπιταλιστικό.
Ακριβώς επειδή είναι αγορά, να αρχίσω ένα-ένα τα ψέµατα.
«Έρχονται οι µετανάστες και οι µετανάστες φέρνουν τα ναρκωτικά». Ψεύδος ασύστολο. Υπάρχουν επίσηµα στοιχεία. Το καινούργιο στοιχείο είναι αυτό το σίσα. Είναι µε υγρά µπαταρίας.
Προσέξτε το χαρακτηρισµό του: σίσα. Και το λέω έτσι γιατί είναι
από τη λέξη «σις», που σηµαίνει «γυαλί» στα περσικά. Πρωτοδιαλέχτηκε η Ελλάδα για να δοκιµαστεί. Βασικές χώρες προέλευσης
και εισαγωγής η Ολλανδία, η Δανία και η Αγγλία. Εκατόν σαράντα µια καινούργιες ουσίες έχουν πέσει αυτήν τη στιγµή στην
ευρωπαϊκή αγορά και το Γενικό Χηµείο του κράτους αδυνατεί
λόγω ελλείψεως προσωπικού και ελλείψεως µέσων να τις ανιχνεύσει. Και εγώ το λέω καπιταλιστικό. Προσέξτε. Πάρτε τις διοξίνες, πάρτε τις «τρελές αγελάδες», πάρτε τα λιπαντικά στα
λουκάνικα και βάλτε τώρα και τα υγρά της µπαταρίας στα ναρκωτικά.
Target group είναι οι νέοι. Διαφήµιση; Θαυµάσια. «Ναρκοκουλτούρα». Ή µήπως δεν ξέρετε το «Breaking Bad» που σπάει ταµεία παντού και εξηγεί τη συµπεριφορά; Αριστούργηµα είναι. Στο
εξωτερικό παίζεται ένα σήριαλ µε τις επιπτώσεις της µεθαδόνης,
της κρυσταλλικής µεθαµφεταµίνης, της λεγόµενης crystal meth.
Από εκεί βγαίνουν τα λεφτά και καλλιεργείται ένα κλίµα και ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε τους φτωχοδιάβολους. Ποιος έχει
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αντίρρηση για τους φτωχοδιάβολους; Ποιος έχει αντίρρηση να
µη µείνουν στη φυλακή; Με τι υποδοµές;
Στο ναρκωτικό γιατί καταφεύγει ο νέος; Πείτε µου γιατί καταφεύγει. Πείτε µου το κίνητρο, γιατί καταφεύγει. Για τα ναρκωτικά
τα οπιούχα από φύσεως και συστάσεώς τους ως χρήση ο βασικότερος λόγος είναι η αντιµετώπιση του πόνου και κυρίως του
ψυχικού πόνου, γι’ αυτό και λέγονται «τεχνητοί παράδεισοι», γι’
αυτό και τους χρησιµοποιούν µονίµως στην κουλτούρα ως
«άσπρα». Άσπρα είναι τα πάντα. Ακόµα και το νέφτι white spirit
είναι.
Δεν µου λέτε: Η Πυθία τι ήταν µε βάση αυτό το νοµοσχέδιο;
Μαστούρα ή έµπορος; Γιατί µάσαγε φύλλα και πούλαγε πληροφορίες και έβγαιναν οι πληροφορίες στην αγορά. Οι χαζοί έκοβαν δέντρα και έφτιαχναν ξύλινους τοίχους, οι έξυπνοι έκαναν
στόλο. Τι ήταν; Τι εµπορευόµαστε τώρα; Την καταστολή; Όχι.
Εµπορευόµαστε, τακτοποιούµε και διαχειριζόµαστε εδώ -και
αυτή είναι η πρόθεση, πλην Λακεδαιµονίων- τη συντήρηση, την
υποκατάσταση.
Θα σας πω κάτι το οποίο µε τρόµαξε σαν φιλοσοφία, γιατί είναι
γενικότερη. Έχω µια έκθεση του Χάρβαρντ. Μπορώ να σας την
καταθέσω, να τη δώσω στους συναδέλφους, για να δείτε τι ισχυρίζεται: Για λόγους οικονοµολογικούς και ουσιαστικούς πρέπει
να νοµιµοποιηθούν όλα.
Αυτό που µε τρόµαξε είναι αυτό που βρήκα στο site της Χρυσής Αυγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, κάντε µου µία χάρη.
«Η ιατρική την σήµερον ηµέρα έχει παράξει υποκατάστατα των
οπιοειδών, τα οποία µπορούν να έχουν πολύ µεγάλη επιτυχία
στον αγώνα των τοξικοµανών προς απεξάρτηση. Η χρήση υποκαταστάτων απαλείφει σταδιακά την εξάρτηση στα ναρκωτικά».
Προχωράει παρακάτω. Αφού κάνει την ανάλυση της µεθαδόνης
και της βουπρενορφίνης, καταλήγει στο εξής καταπληκτικό ως
πρόταση το οποίο εµφιλοχωρεί µέσα στο νοµοσχέδιο, χωρίς να
το έχετε πάρει µυρωδιά: «Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και τις υποδοµές για την παραγωγή µεθαδόνης, µε
αποτέλεσµα το κόστος της να είναι χαµηλό. Από την άλλη, η βουπρενορφίνη εµφανίζει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα και περιορισµούς σε σχέση µε τη µεθαδόνη, γεγονός που κάνει την επιλογή
του τι τελικά θα χρησιµοποιείται, να είναι µια επιλογή που µπορεί
να κάνει γιατρός σε συνεργασία µε οικονοµολόγο, σε ένα εθνικό
κράτος και πλαίσιο, φυσικά».
Αυτό τι είναι; Ανάπτυξη της αγοράς; Εθνική πολιτική; Και µετά
έρχονται εδώ και µιλάνε για καταστολή. Άµα «βγάζεις φράγκα»
όµως από την καταστολή, άµα βάλεις τιµολόγιο στον Καιάδα,
άµα βάλεις εισιτήριο στο χρησµό, άµα κόψεις τιµολόγιο, µια
χαρά είναι. Λεφτά να βγαίνουν στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους. Να το εµπορευτούµε. Αυτό θέλουµε; Πείτε µου: Αν έχετε
έναν δικό σας άνθρωπο και είναι άρρωστος και του χορηγούν
ένα φάρµακο µε το οποίο θα µένει η αρρώστια του σε καταστολή, αλλά αν ο ίδιος άρρωστος έχει τη δυνατότητα να γίνει
καλά, τι θα επιλέξετε;
Μου µιλάτε για υποδοµές εδώ και για υποκατάσταση, όταν θα
στείλετε το νέο να κάνει τι; Εδώ υποφέρει ο νέος µε 300 ευρώ,
άµα βγει στην αγορά µε τέσσερα πτυχία. Θα βγάλετε τον άνθρωπο µετά από το ΚΕΘΕΑ και θα τον στείλετε στην αγορά; Για
πόσα; Για 250 φθηνότερα για υποκατάσταση; Να κάνει τι; Πού
θα βγει; Ποιον πόνο θα σκοτώσει; Ποιος στα αλήθεια νοιάζεται
γι’ αυτά τα παιδιά, βγάζοντας τα από το target group, από την
αγορά και από τη διαστρέβλωση της αγοράς των ναρκωτικών;
Αυτό λέω ότι δεν πετύχαµε εδώ. Μπήκαµε ανάµεσα στην ιατρικοποίηση και στην ποινικοποίηση, ανάµεσα στην καταστολή και
ανάµεσα στην ενοχή µε τις καλύτερες των προθέσεων περί επιείκειας, όλα µαζί «τουρλού» στα πλαίσια µας διεθνής κατεύθυνσης της αγοράς.
Και βάλαµε και το ρατσισµό. Δεν είναι κοινωνικός ρατσισµός,
όταν ανεχόµαστε το ρατσισµό; Εγώ άκουγα Βουλευτές εδώ µέσα
να µιλάνε για το αν ο άλλος είναι χοντρός και επειδή είναι χοντρός είχε Ι5. Για ποιο κοινωνικό ρατσισµό µιλάτε; Νοµιµοποιείται
στην καθηµερινότητα εδώ. Και µπήκε αυτό εδώ µέσα, να µην
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µπορούµε ούτε να το συζητήσουµε ούτε αυτό να το διευκρινίσουµε ούτε να το αναλύσουµε ούτε να σταθούµε απέναντι στην
ελληνική κοινωνία και να απολογηθούµε.
Μιλάµε τώρα για την κόκα των φτωχών και την κόκα των πλουσίων. Ξέρετε τι λέει η έκθεση του Χάρβαρντ; Οι χρηµατιστές για
να αποφύγουν το στρες παίρνουν κοκαΐνη, αλλά έχουν δουλειά,
οικογένεια, ιδιωτική ιατρική, τα βγάζουν πέρα και πετυχαίνουν
και καλύτερες αποδόσεις. Ο φτωχός είναι το πρόβληµα. Ο φτωχός που θα πάει στο φτωχό παράδεισο, όταν έχει 2 και 3 ευρώ η
δόση.
Σας έχω εδώ έναν κατάλογο που προσφέρουν στο internet
τεστ για τους γονείς. Πώς είναι το τεστ εγκυµοσύνης; Έχει, λοιπόν, τεστ για το χασίσι, να το κάνει ο γονιός. Θα πιάσεις το γιό
σου δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαοκτώ χρονών να τον βάλεις να κατουράει στο κατουροκάνατο, για να του κάνεις τεστ ή θα του το
κάνεις µε κάποιο τρόπο πιο ύπουλα. Αν θέλετε να ξέρετε την
τιµή: Τεστ ναρκωτικών για έκσταση 6,50 ευρώ, για ινδική κάνναβη 6,5 ευρώ, για κοκαΐνη 6,5 ευρώ, για µεθαµφεταµίνες 6,5
ευρώ, urine drug test για επτά ουσίες 12,95 ευρώ και για επτά
ουσίες µε ειδικό ουροσυλλέκτη 15,95 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Αυτός είναι ο τρόπος προσέγγισης: Με λογιστική προσπάθεια, αποσυµφορώντας τις φυλακές, να διαχύσουµε τη φυλακή µέσα στη κοινωνία και να χρησιµοποιηθεί σαν
σάκος µε πρόσχηµα την ποινική καταστολή -είναι σάκος υποδοχής- ελπίζοντας ότι τα παιδιά δεν θα κολλήσουν σε αυτό το παιχνίδι της αναζήτησης σκοτωµατικού όπλου για τον πόνο.
Όταν µιλάς για άρρωστο και για πρόληψη, πρέπει να ξέρεις
τις αιτίες της αρρώστιας. Και όταν η αρρώστια είναι η κοινωνική
διαστρέβλωση του να πρέπει ο νέος να αποκατασταθεί στην κοινωνία µε 200 ευρώ και 300 ευρώ όσο κόπο κι αν έχει καταβάλει,
γινόµαστε ηθικοί αυτουργοί στην παραγωγή εξαρτηµένων παιδιών. Και µετά καθόµαστε και συζητάµε φιλοσοφικά εάν θα τοποθετηθούµε απέναντι και τι κόστος έχει η αναζήτηση του
«τεχνητού παραδείσου».
Σας καλώ να το ξανασκεφτούµε από την αρχή, να το βάλουµε
κάτω από την αρχή, να κρατήσουµε τα κοµµάτια της επιείκειας
και να καθίσουµε να δούµε πώς σώζεις τα παιδιά από τα λάθη
σου.
(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Λοβέρδος έχει
το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, παίρνω το λόγο για
να στηρίξω τη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρά κάποιες επιµέρους διαφωνίες µου. Θα εξηγήσω µε
τα επιχειρήµατά µου τι ακριβώς εννοώ.
Ωστόσο, θα σας παρακαλούσα, αν ήταν δυνατόν στο πλαίσιο
κάποιας από τις παρεµβάσεις σας, να κάνετε µία-δύο αναφορές
σε γενικότερα θέµατα που σχετίζονται µε την αρµοδιότητά σας
και για τα οποία, κατά τη δική µου τουλάχιστον πληροφόρηση εύχοµαι να κάνω λάθος και ελπίζω να κάνω λάθος- η Βουλή δεν
διαθέτει ενηµέρωση.
Θέλω να µάθουµε τι γίνεται σχετικά µε την εφαρµογή υποχρεώσεών µας -αλλά που λειτουργούν για µας, είναι υπέρ µας- στο
πλαίσιο του προγράµµατος, λόγου χάρη σχετικά µε την προώθηση των προγραµµάτων, που αφορούν στη νυν δικαιοσύνη ή
στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη µείωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. Τέλος, να µάθουµε τι γίνεται σχετικά µε
την υποχρέωσή µας -που αφορά όλους, για να έχουµε µία εικόνα
του τι γίνεται στη χώρα µας- αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση
των στατιστικών που σχετίζονται µε την απονοµή της δικαιοσύνης.
Χρειαζόµαστε πληροφόρηση, γιατί έχω πει και άλλη φορά που
ήµασταν εδώ, όταν φέρατε τον Κώδικα για το Ελεγκτικό Συνέδριο, πως ένα µεγάλο κοµµάτι των προβληµάτων που αφορούν
στη µείωση της ύφεσης και στη πολυπόθητη ανάπτυξη σχετίζον-
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ται µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Επιστρέφω τώρα στο θέµα µας, σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο
θέµα και επαναλαµβάνω ότι θέλω να στηρίξω τη νοµοθετική αυτή
πρωτοβουλία. Θα την ψηφίσω, αλλά θέλω και να πω το γιατί και
να καταθέσω µία-δύο επιµέρους προτάσεις, αφού οι παρεµβάσεις µου στην επιτροπή δεν είχαν αποτέλεσµα.
Στηρίζω, κύριε Υπουργέ, αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία,
γιατί µία από τις αρχές που τη διαπνέουν σχετίζεται µε την αντιµετώπιση της τοξικοµανίας ως νόσου, δηλαδή πρωτευόντως µε
θεραπευτική µέθοδο και τριτευόντως, κατασταλτικά. Ψηφίζω,
επίσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις για τα
εξαρτηµένα άτοµα που βρίσκονται στη φυλακή.
Είχα πει και στην παρέµβασή µου στη διαρκή επιτροπή ότι το
πρόβληµα είναι τεράστιο, αν υπολογίσουµε τα στατιστικά στοιχεία που δίνει ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Παρασκευόπουλος, σύµφωνα µε τα οποία ένα 40%
των εγκλείστων είναι έγκλειστοι διότι έχουν διαπράξει κάποιο
αδίκηµα σχετικό µε το νόµο περί ναρκωτικών και το άλλο, το τραγικό στοιχείο –δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο αριθµός- είναι πως το
75% των εγκλείστων είναι εξαρτηµένα άτοµα. Εάν ο καθηγητής
Παρασκευόπουλος έχει δίκιο, το πρόβληµα είναι πάρα πολύ µεγάλο και η µέθοδος αντιµετώπισης µε τις ευνοϊκές ρυθµίσεις
είναι σε θετική κατεύθυνση.
Τέλος, είχα πει και στην επιτροπή πόσο χρήσιµος µπορεί να
είναι ο συντονιστής, αρκεί να αλλάζατε τη διαδικασία διορισµού
του. Διότι όταν του δίνουµε πενταετή θητεία, αλλά η διαδικασία…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Λοβέρδο, έχει αλλάξει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άλλαξε;
Εάν η διαδικασία διορισµού ήταν αυτή που προέβλεπε το σχέδιο όταν το συζητούσαµε στην επιτροπή, τότε κάθε αλλαγή Πρωθυπουργού θα µπορεί και να σηµαίνει –και κατά βάση στην
Ελλάδα, σηµαίνει- αλλαγή του προσώπου.
Εµείς θέλουµε µια πενταετή θητεία και επιδοκιµάζουµε τη ρύθµιση, για να µπορεί να υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική που
θα ασκήσουµε, όχι κάθε πρόσωπο να αλλάζει κατά τη βούληση
του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Είχαµε τέσσερις Πρωθυπουργούς τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Δεν
είµαστε στην παλιά περίοδο των οκταετιών. Τώρα τα πράγµατα
αλλάζουν. Άρα, είναι θετική η ρύθµιση, αλλά να ρυθµιστούν διαδικασίες βάσει των οποίων καταλήγουµε σε τρία πρόσωπα, ένα
εκ των οποίων ας διορίζει ο Πρωθυπουργός.
Έχω να κάνω πέραν αυτής και άλλες δύο προτάσεις, κύριε
Υπουργέ. Είχα πει και στην επιτροπή ότι κατά κάποιον τρόπο οι
ρυθµίσεις των άρθρων 31, 33, 34, 35, 36, 59, 60 και 101 παράγραφος 3 γέρνουν προς την απεξάρτηση ως µέθοδο. Η απεξάρτηση ως µέθοδος είναι ας πούµε η πιο ευθεία, η ίσια µέθοδος.
Σωστό. Δεν είναι, όµως, όλοι οι άνθρωποι ικανοί να µπουν στις
δυσκολίες της. Και έχουµε ως ελληνική πολιτεία κάνει πάρα
πολλά -είµαι περήφανος γιατί έχω κάνει και εγώ κάποια- για να
αντιµετωπίσουµε τους ανθρώπους που µέσω των υποκατάστατων προσπαθούν να δώσουν µια λύση στο προσωπικό τους πρόβληµα και η ελληνική πολιτεία στα προβλήµατά της.
Στις διατάξεις που σας ανέφερα έχετε τη δυνατότητα υπαγωγής σε προγράµµατα απεξάρτησης. Μια διατύπωση, όπως «εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ή εγκεκριµένα
θεραπευτικά προγράµµατα» αντί «για πρόγραµµα απεξάρτησης», δίνει λύση, γιατί επιτρέπει στη φαρέτρα τη δική σας να
υπάρχουν και τα προγράµµατα υποκατάστασης που βοηθούν
πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν εµείς είχαµε την τιµή να
είµαστε στο Υπουργείο Υγείας αυξήσαµε κατά τριάντα περίπου
τις µονάδες γιατί εντάξαµε τα προγράµµατα αυτά µέσα στα νοσοκοµεία, κάτι που ήταν ταµπού. Κλείσαµε κάποια κέντρα στο
κέντρο των πόλεων που πλήγωναν και την Αθήνα και τον Πειραιά
και µε τον πολλαπλασιασµό, µέσω των νοσοκοµείων, ελαφριών
µονάδων αντιµετωπίσαµε αυτούς τους ανθρώπους σαν να ήµασταν εµείς στη θέση τους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα τέσσερα
χρόνια αναµονής της Θεσσαλονίκης τα κάναµε ένα µήνα και τα
επτά χρόνια αναµονής στην Αθήνα τα κάναµε τρεισήµισι.
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Γιατί, κύριε Υπουργέ, αυτή η µέθοδος να µην είναι πρόσφορη
και για τις περιπτώσεις λόγου χάριν των φυλακών ή τις άλλες περιπτώσεις που εµπεριέχονται στα άρθρα που σας προανέφερα;
Σας το είπα στην επιτροπή και δεν κάνατε κάποια αλλαγή. Γιατί
το αρνείστε; Δεν βλέπω λογική εξήγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, εάν έχω µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρήστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επανέρχεστε -δεν ξέρω εάν είναι για
λόγους τακτικής, δεν είναι για λόγους προσωπικών σας απόψεων, τυχαίνει να ξέρω και εγώ ως δικηγόρος την πορεία σαςσε µια µικρή βέβαια σχετικά και ήπια επαναποινικοποίηση µορφών παραβατικής συµπεριφοράς, που η πολιτεία είχε φροντίσει
να τις συγχωρεί. Αναφέροµαι στη διακίνηση πολύ µικρής ποσότητας, στη χρήση και στην αγορά από οικεία πρόσωπα.
Ξέρω ότι το στατιστικό στοιχείο που δίνετε είναι έγκυρο και ότι
κατά τεκµήριο ο δικαστής τα καταλαβαίνει αυτά µόνος του. Είπατε –νοµίζω- εσείς τον αριθµό, το ποσοστό, ότι στο 75% των
περιπτώσεων είναι αθωωτικός. Οπωσδήποτε ο δικαστής κάνει τη
δουλειά του. Εµείς γιατί να µην την κάνουµε; Τι είναι αυτό που
µας οδηγεί στο να ποινικοποιούµε αυτές τις παραβατικότητες
έχοντας παράλληλα επίγνωση του πόσο τεράστιο είναι το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε και συνείδηση ότι στέλνοντας έναν
άνθρωπο στη φυλακή ή εµπλέκοντάς τον σ’ αυτά τα γρανάζια θα
τον καταστρέψουµε, δεν θα τον βελτιώσουµε; Ελπίζω, κύριε
Υπουργέ –έχουµε ακόµα µια συνεδρίαση αύριο- κάτι απ’ αυτά να
περάσει.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, κλείνω λέγοντας ότι αυτό το σχέδιο νόµου αξίζει της επιδοκιµασίας του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρ’ ότι, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, η ώρα είναι περασµένη επιτρέψτε µου µισού λεπτού
αναφορά στους δύο αρχικούς εισηγητές.
Θα ήµουν όντως αποδυναµωµένος να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο, µιας και η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ µε κατέγραψε
ως υποκύψαντα, αλλά ευτυχώς ήρθε ο ειδικός αγορητής της
Νέας Δηµοκρατίας, µε τον οξύτατο αντιπολιτευτικό και προσωπικό του τόνο –αν δεν κάνω λάθος βέβαια, είναι κόµµα που συµµετέχει στην Κυβέρνηση, αυτό θα µου πείτε ότι δεν έχει ιδιαίτερη
σηµασία- και µε συνέφερε, έτσι για να έχω τη δυνατότητα να πω
τελικά τι συµβαίνει: Είµαι ο υποκύψας ή ο Υπουργός µε τις εµµονές; Η πρώτη µε κατατάσσει στους υποκύψαντες. Ο δεύτερος
ίσως αγνόησε ότι δεν είµαστε στην επιτροπή που µιλούσαµε για
το άρθρο 62, αλλά είµαστε σε άλλη αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ουδείς υποστηρίζει ότι εµείς εισάγουµε το τέλειο νοµοσχέδιο. Υποστηρίζουµε ότι εισάγουµε
ένα νοµοσχέδιο που δεν αποτελεί απλή συναίρεση τριών βασικών νοµοθετηµάτων, δηλαδή του 1729/87, του 2161/93 και του
2349/2006. Είναι ένα βήµα ακόµα πιο µπρος.
Αγαπητή κυρία Κατριβάνου, προσήλθα ως Υπουργός Δικαιοσύνης στο Κοινοβούλιο να αναζητήσω συγκλίσεις, γιατί θέλω να
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, γιατί δέχοµαι ότι είναι ένα βήµα µπροστά. Κατά συνέπεια, µη διατυπώνετε την εύκολη κατηγορία είτε
ότι αυξήσαµε την ποινικοποίηση είτε ότι υποκύψαµε σε κάποιες
επιταγές. Όσο για την «κυρία τρόικα», σας βεβαιώνω ότι δεν τη
συνάντησα τις τελευταίες µέρες µπροστά µου. Ό,τι βγάλαµε,
βγάλαµε εµείς εδώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αυτό θα κρίνετε.
Η ιστορικότητα αυτού του νοµοσχεδίου ενδεχοµένως µας επιβάλλει να είµαστε πιο συγκεντρωµένοι και πιο ήρεµοι. Έχει ψηφιστεί πέρυσι στην επιτροπή, αλλά αποσύρθηκε µε την απειλή
καταψήφισης στην Ολοµέλεια, γιατί υπήρξε ένα άρθρο που αποτέλεσε εµπόδιο. Τι θα θέλατε; Να µην έρθει καν το νοµοσχέδιο
στη Βουλή ή να έρθει και να καταψηφιστεί, για να επιβεβαιώσω
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και τον φίλο κύριο εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ότι θα είχα
εµµονές; Εγώ χρεώνοµαι, το Υπουργείο χρεώνεται -δεν πιστώνεται- ότι από τη στιγµή που αποτιµά ότι το νοµοσχέδιο δίνει
λύση σε µια σειρά ζητηµάτων που συγκροτούν το πρόβληµα των
ναρκωτικών, επέλεξε να αναζητήσει συγκλίσεις.
Υπάρχουν δύο ζητήµατα: αυστηρές ποινές ή επιεικείς ποινές;
Η τελευταία παρέµβαση του κ. Λοβέρδου έδωσε απαντήσεις. Δεν
θα επαναλάβω, θα θέσω όµως υπόψη σας για όσους υποστηρίζετε την αυστηροποίηση των ποινών, τούτο. Όντως η χρήση, η
διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών στην Ελλάδα δεν είναι σε
τόσο µεγάλη έκταση, όπως είναι σε άλλες χώρες. Ωστόσο από
τις δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα κρατουµένους, έχουµε τις τέσσερις χιλιάδες διακόσιους πενήντα από ναρκωτικά,
αµέσως. Επιπλέον, έχουµε και µια άλλη κατηγορία που έµµεσα
είναι κρατούµενοι, γιατί διέπραξαν παραβάσεις που συνδέονται
έµµεσα –επαναλαµβάνω- µε το νόµο περί ναρκωτικών. Γιατί,
τάχα;
Δεύτερον, οι τετρακόσιοι από τους χίλιους περίπου ισοβίτες
είναι παραβάτες του νόµου περί ναρκωτικών για έναν πολύ απλό
λόγο, ότι επιβάλλονται ποινές µέγιστες. Τόσους ισοβίτες –το ξαναείπαµε- δεν έχει καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης, ανάλογα µάλιστα και µε τον πληθυσµό της. Τι αποτέλεσµα, λοιπόν, έφερε;
Τους τριακόσιους θανάτους το χρόνο, τους τέσσερις χιλιάδες
διακόσιους πενήντα κρατουµένους αµέσως ή και τους άλλους.
Αυτό είναι ένα πρόβληµα που διαπερνά οριζόντια όλη την ελληνική κοινωνία, όλες τις τάξεις και όλες, αν θέλετε, τις επιµέρους ιδεολογικές αναφορές. Κατά συνέπεια, ας απαντήσουµε
ευθέως. Γιατί θέλουµε την αύξηση των ποινών, γιατί θέλουµε όχι µε την έννοια την οποία διαπραγµατεύτηκε ο κ. Πανούσηςτην καταστολή; Για να εντυπωσιάσουµε;
Επιτρέψτε µου, µε πολύ σεβασµό στην ιδέα του καθενός, δεν
µπορείς να τα διαπραγµατευτείς όλα µε το να έχεις την αποδοχή
κάποιων εν όψει εκλογών, κάποτε. Το θέµα των ναρκωτικών ουσιών δεν µας δίνει το δικαίωµα διαπραγµάτευσης µε την ψήφο.
Είναι ανίερη µια τέτοια διαπραγµάτευση.
Κυρίες και κύριοι, έγινε πολύς λόγος για το κατά πόσο ενδυναµώνεται, θα λέγαµε, µια νέα αντίληψη για την αντιµετώπιση
των ναρκωτικών ή εξαρτησιογόνων ουσιών.
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι η µέχρι τώρα τακτική, τόσο ως προς
τη θεσµοθέτηση, ως προς τη αξιοποίηση ή αν θέλετε εφαρµογή
από την πλευρά των δικαστηρίων –υπάρχει και εδώ ένα πρόβληµα, οι µέγιστες ποινές που επιβάλλονται- δεν έφερε αποτέλεσµα ή έφερε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα από το
προσδοκώµενο, αυτό που θα θέλει η κοινωνία να έχει και επειδή
εµείς θέλουµε να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, θα κάνουµε εκείνες
τις συναντήσεις, τις συγκλίσεις που δεν θα αναιρούν τον πυρήνα
του, που δεν θα εξαερώνουν την ουσία του. Όµως, θα πρέπει να
συναντηθούµε, για να έχουµε το καλύτερο.
Πιστεύουµε ότι έτσι µόνο αποκτάται µια ουσιαστική εφαρµογή
των µέτρων, όχι µόνο συντήρησης, αλλά σωµατικής αποτοξίνωσης και ψυχολογικής απεξάρτησης.
Δεύτερον, έτσι µόνο διασφαλίζεται το δικαίωµα στη θεραπεία.
Χαίρω πάρα πολύ κ. Λοβέρδε –και άλλοι- που αναφερθήκατε στα
άρθρα 31 και 35. Εκεί, θα λέγαµε, είναι και η γοητεία του νοµοσχεδίου. Διότι, βλέπουµε τον ασθενή, το χρήστη, τον όποιον,
ακόµα και τον διακινητή, σαν τον άνθρωπο που πάσχει και θέλουµε να τον θεραπεύσουµε. Γι’ αυτό επιµένουµε.
Διασφαλίζουµε, λοιπόν, το δικαίωµα στη θεραπεία. Κάνουµε
µια διαβάθµιση των αδικηµάτων, επιτέλους, για να δούµε αν αντιστοιχούν οι ποινές στα αδικήµατα ή εγκλήµατα που διαπράττονται. Έτσι χαµηλώνουµε τις ποινές για το χρήστη ή τον
διακινητή. Εδώ θα κάνω µια παρένθεση. Και εγώ είχα άλλη δικαιϊκή ή θεσµική αντίληψη, αλλά σας είπα ότι πρέπει να συναντηθώ, γιατί πρέπει να ψηφιστεί. Διακρίνοντας, λοιπόν, τα αδικήµατα και τη βαρύτητα αναζητούµε και τις ποινές, να βρίσκονται
σε µια αντιστοιχία. Αυτό, πιστεύω, ότι το επιδιώκει και το πετυχαίνει σε µεγάλο βαθµό.
Οργανώνουµε τι; Τα όργανα εκείνα τα οποία θα έχουν µιαν
εποπτεία, ένα συντονισµό για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών. Να δω κάποιες προτάσεις. Να δούµε αν
µπορούµε κάτι να αλλάξουµε. Όµως,αυτό είναι το δευτερεύον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το σηµαντικό είναι ότι συστηµατοποιείται -το τονίζω- η οργάνωση
αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών.
Κυρίες και κύριοι, να µη λησµονείτε ότι είµαστε η χώρα που
απέτυχε στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Καλό είναι να µιλάµε συγκεκριµένα και όχι να λέµε: «αν υπήρχε κάτι άλλο θα το
ψήφιζα και εγώ». Υπάρχει αυτό. Βρίσκετε θετικά στοιχεία; Ψηφίστε το. Δεν βρίσκετε; Μην το ψηφίζετε. Με το να ζητούµε, όµως,
κάθε φορά το «κάτι άλλο», δεν λέω ως αφορµή, ως πρόσχηµα,
αλλά ως αιτιολογία για να µην ψηφίζουµε τίποτα, για να µη γίνεται τίποτα, για να µην περπατάµε καν, επιτρέψτε µου να πω ότι
έτσι βρισκόµαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι, οι επιµέρους διατάξεις οι οποίες θα συζητηθούν αύριο θέλω να πιστεύω ότι θα µας δώσουν τη δυνατότητα
να συµφωνήσουµε, αλλά και αν διαφωνήσουµε και πάλι θα προβληµατιστούµε για το κατά πόσον είµαστε παρόντες σε µια απαίτηση της κοινωνίας που θέλει να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο.
Ερώτηµα προς όλες τις πλευρές: Γιατί όλοι, µηδενός εξαιρουµένου, οι κοινωνικοί φορείς το δέχτηκαν; Γιατί το δέχτηκαν οι κοινωνικοί φορείς, δηλαδή η κοινωνία το δέχεται και κάποιοι από
εσάς το αρνείστε; Τελικά, ποια είναι η σταθερή σας αναφορά, οι
κοινωνικοί φορείς που το δέχτηκαν ή οι ιδεοληψίες εν πάση περιπτώσει, κάποιες σεβαστές κατά τα άλλα; Απαντήστε. Όλοι, µηδενός εξαιρουµένου, οι κοινωνικοί φορείς το δέχτηκαν.
Με ποιους είστε; Και παρακαλώ κάτι. Τι άλλαξε, άραγε, το γεγονός ότι από τα πέντε χρόνια πήγαν στα οκτώ; Αυτό αλλοίωσε
τον πυρήνα και την ουσία του νοµοσχεδίου; Όχι δα. Το γεγονός
ότι προβλέπουµε στο άρθρο 21, να είναι και εξαρτηµένος; Αυτό
άλλαξε την ουσία; Όχι βέβαια. Κατά συνέπεια, ας απαντήσουµε
µε ποιους είµαστε. Με την κοινωνία, όπως διατύπωσε την επιταγή
της ενώπιον της επιτροπής ή µε ποιους;
Και πάλι -µε γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερεςέχω την ανάγκη να σας ακούσω αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Έχω πολύ ανάγκη και εγώ και όλοι µας. Ωστόσο, θα σας
παρακαλέσω να µη λησµονούµε ότι περιθώριο για διαπραγµάτευση και διαφυγές αυτό το νοµοσχέδιο δεν δίνει.
Πολλοί διαµαρτυρηθήκατε επειδή υπάρχει και ένα δεύτερο
µέρος και επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει κοινοβουλευτική εµπειρία. Τι να κάνουµε, κύριε Νεράντζη; Εγώ για πρώτη
φορά έχω την τιµή να απευθύνοµαι προς εσάς. Εσείς είστε πολύπειρος και το διαπιστώσαµε και από το λόγο σας στην επιτροπή και από το λόγο σας εδώ.
Κατά συνέπεια, θέλω να πω ότι όφειλα να το κάνω, γιατί ήταν
επί µήνες το νοµοσχέδιο σε υπουργικά γραφεία προς υπογραφή
και ήταν διατάξεις που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Οι φυλακές «βράζουν», κυρίες και κύριοι. Τα επεισόδια δηµιουργούνται το ένα µετά το άλλο, τα πληροφορείστε. Μόλις σήµερα είχαµε εντάσεις στις φυλακές του Ναυπλίου και των
Πατρών, προχθές στα Γρεβενά –και πάλι στον Κορυδαλλό-παραπροχθές στα Τρίκαλα. Αυτοί οι κρατούµενοι εκεί µέσα κάτι περιµένουν από µας και εµείς δεν έχουµε υποσχεθεί πράγµατα που
δεν µπορούµε να κάνουµε, αλλά έχουµε δεσµευθεί για πράγµατα
που είναι εδώ ενσωµατωµένα. Εάν δεν τους τα δώσουµε, όχι
κατά παραχώρηση, αλλά σε εφαρµογή µιας πάγιας αρχής που
διαπνέει τη συµπεριφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες στις φυλακές, τότε θα κληθείτε εσείς
να χειριστείτε τις κρίσεις στις φυλακές.
Αυτό θα σας παρακαλέσω να µας απασχολήσει, γιατί έχουµε
διατάξεις που διευκολύνουν και τις ανθρώπινες συνθήκες ζωής,
αλλά και τη δυνατότητα να λιγοστέψει η βία µέσα στις φυλακές.
Γιατί η βία που εκλύεται στις φυλακές, θα λέγαµε ότι εκλύεται
και στην κοινωνία.
Δεύτερον, έχουµε διατάξεις για τη διαφθορά και παρά το ότι
µπορεί κάποιος να σχεδιάζει εντός του ένα σύστηµα προτάσεων
για τη διαφθορά, ας µη λησµονούµε ότι η αντιµετώπιση της διαφθοράς έχει επείγοντα χαρακτήρα για εµάς. Επείγοντα! Δεν
έχουµε την αφέλεια να πιστεύουµε ότι µόνο µε διατάξεις υπερασπιζόµαστε την ηθική, θα λέγαµε, της χώρας και καταπολεµούµε
τη διαφθορά. Όχι. Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι να καταγράψουµε προτάσεις, πέραν του χρέους που έχουµε σε διεθνείς οργανισµούς. Και δεν εννοούµε καµµία τρόικα. Μιλάµε για το
Συµβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο –να το ξαναθυµηθούµε-συµ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΗ’ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

µετέχουµε από το 1953.
Πέραν, λοιπόν, αυτών των δεσµεύσεων είµαστε υποχρεωµένοι
να δώσουµε και εµείς τον οβολό µας µε αυτές τις προτάσεις
στην αντιµετώπιση της διαφθοράς.
Τέλος, µου έκανε εντύπωση ότι σε αυτό το δεύτερο µέρος
υπήρχαν και οι διατάξεις για δικαιώµατα και δεν άκουσα από κανέναν τίποτα. Και εγώ απορώ: σε µία εποχή, κυρίες και κύριοι,
που διακινείται το κεφάλαιο σε µεγέθη τεράστια, σε ρυθµούς και
χρόνους ασύλληπτους και σε µορφές πρωτόγνωρες, η υπεράσπιση δικαιωµάτων εδώ για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες είναι
σε δεύτερη µοίρα και δεν αναφέρθηκε καµµία και κανένας από
σας, αν και είναι στο δεύτερο µέρος; Σε µια εποχή που η καταχνιά έχει σκορπιστεί στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας της λήψης
µέτρων κατ’ ανάγκην, εµείς θα βρεθούµε πολύ πίσω από το να
υπερασπιστούµε αυτά τα δικαιώµατα; Και εξαντληθήκατε µόνο
σε τι; Στο µεθοδολογικό, αν και υπήρχε και δεύτερο µέρος; Την
ουσία δεν τη βλέπετε;
Έχετε δίκιο σε ένα. Καλά τα λέτε ή κατά τεκµήριο, θα έλεγα
εγώ, καλά τα λέτε. Τι γίνεται, όµως, µε τα οικονοµικά; Εδώ συµφωνώ µαζί σας. Τι γίνεται µε τα οικονοµικά; Θα εξαντλήσουµε
τις δυνατότητες ή η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες
που υπάρχουν ή άλλες που πρέπει να αναζητήσει, για να εφαρµοστούν µια σειρά µέτρων σε ό,τι αφορά –επαναλαµβάνω- το σύστηµα διατάξεων περί τα ναρκωτικά;
Είναι ένα ζήτηµα που µε υπερβαίνει. Δεν µπορώ να δεσµευθώ,
δεν µπορώ να χαράξω γραµµές. Είναι άλλων αρµοδιότητα.
Όµως, όντως θα συµφωνήσω µαζί σας ότι από αυτό το Κοινοβούλιο –είναι η τελευταία φράση που λέω- από τη στιγµή που θα
υπάρχει συναίνεση για να ψηφιστεί, θα πειστεί και ο καθένας και
αυτοί που, αν θέλετε, σε µεγάλο βαθµό συµµετέχουν στο να
προσδιορίζουν σήµερα τις οικονοµικές µας επιλογές θα ακούσουν ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο οµόφωνα για ένα ζήτηµα ύψιστης κοινωνικής σηµασίας που δεν απασχολεί, δεν κατατρέχει
µόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
οµοφώνησε. Επαναλαµβάνω, το ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό
τι ζητάει; Τι απαιτεί; Την ανάλωση πόρων, για να αντιµετωπισθεί
το πρόβληµα.
Με όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τις
σκέψεις µου. Προσδοκώ στην αυριανή συζήτηση. Δεν αµφισβητείται η κοινωνική και ατοµική ευθύνη κανενός ούτε η ευαισθησία, αλλά καλό είναι και εµπράκτως να αποδεικνύουµε ότι αυτή
υπάρχει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εκ των προτέρων, για την πολύ δηµιουργική συζήτηση και συµµετοχή σας, την οποία αναµένουµε
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αύριο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η κ. Σακοράφα έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα εξαντληθεί ο κατάλογος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε κάποια ωραία
ιδέα; Λέµε να πάµε µέχρι τις δώδεκα και βλέπουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Στο µυαλό µας έχουµε πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία Σακοράφα, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κέντρο της Αθήνας αντανακλά πλήρως τα αντικοινωνικά αποτελέσµατα της κυβερνητικής
πολιτικής. Κάποτε είχαµε το σύµπτωµα. Το σύµπτωµα της εξαθλίωσης, της πείνας. Το σύµπτωµα των αστέγων, το σύµπτωµα
των τοξικοµανών. Σήµερα έχουµε ένα γενικευµένο φαινόµενο. Οι
απόβλητοι της βάρβαρης εφαρµοζόµενης πολιτικής σας, οι απόβλητοι των επιλογών σας περιφέρονται ζωντανοί-νεκροί από
δρόµο σε δρόµο, από πλατεία σε πλατεία. Πολλές φορές σκόπιµα τους «σκουπίζετε» προς τα Εξάρχεια και το λέω µε πλήρη
γνώση, γιατί εκεί είναι το γραφείο µου.
Τα τελευταία τρία χρόνια καµαρώστε ολόκληρες κοινωνίες
ζωντανών νεκρών που αποτελούν µια «πόλη» µέσα στην πόλη. Η
απελπισία, η κατάργηση και των πιο στοιχειωδών δικαιωµάτων,
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η ακύρωση κάθε οράµατος, ο έλεγχος κάθε ανεξάρτητης σκέψης, η µαταίωση κάθε προσδοκίας είναι δική σας σπορά. Το αποτέλεσµα; Να εισπράττετε το κέρδος των δικών σας πτωµάτων,
µεταφορικά και κυριολεκτικά. Και όσοι από τους τοξικοµανείς
βρίσκονται στη φυλακή και οι ίδιοι, αλλά και οι επαγγελµατίες
των θεραπευτικών προγραµµάτων εντός των φυλακών, πολλές
φορές ζουν στο «πετσί» τους τις τροµακτικές δυσκολίες που επιφέρει η πολιτική σας στην επιλογή αυτών των προγραµµάτων.
Μέσα σε µια τέτοια κατάσταση, σε µια οριακή κατάσταση, που
έχει ως διακύβευµα την ίδια τη ζωή, θα ήταν αδιανόητο για µας,
για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, να µη στηρίξουµε σηµεία που συνιστούν
µια θετική προσέγγιση στην αντιµετώπιση των χρηστών από το
σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, αλλά και την οργάνωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην απεξάρτηση και στη χάραξη
πολιτικής. Βεβαίως, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι οριακή,
θα περίµενε κανείς, ειδικά από τον κ. Ρουπακιώτη, µια συνολική
προσέγγιση για την αντιµετώπιση των εξαρτήσεων. Θα περίµενε
κανείς τη χάραξη µιας εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Δεν είναι η πρώτη φορά, όµως, που τούτη η τριτοκοµµατική
Κυβέρνηση στο βωµό της διατήρησης της συνοχής της στραγγαλίζει ακόµα και την κοινή λογική. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η
νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα στραγγαλίζει την κοινή λογική,
κύριε Ρουπακιώτη.
Στη βάση, λοιπόν, αυτή έχουµε µπροστά µας ένα άτολµο νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται να υλοποιηθεί µέσα σε ποιο περιβάλλον; Μέσα σε ένα περιβάλλον ελλιπούς χρηµατοδότησης, άγριων
περικοπών, διάλυσης των θεραπευτικών δοµών, µέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι φυλακές µετατρέπονται σε αποθήκες ζωών και
οι κρατούµενοι µε καταδίκες για ναρκωτικά µετρούν σχεδόν το
µισό των κρατουµένων, όπως προηγουµένως είπε και ο κύριος
Υπουργός.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον το παρόν νοµοσχέδιο,
εάν δεν συνοδευθεί από τις ικανές και αναγκαίες χρηµατοδοτήσεις, θα µείνει «πουκάµισο αδειανό» στο βωµό µιας σωτηρίας, η
οποία τώρα πια ξέρουµε όλοι ποιους µοναδικά αφορά. Κρατήστε
αυτήν την επισήµανση περί χρηµατοδότησης, γιατί πολύ φοβάµαι ότι σύντοµα θα επανέλθουµε στο θέµα, για να διαπιστώσουµε
ότι αυτός ο νόµος που σήµερα συζητάµε θα µείνει κενό πρόγραµµα.
Έρχοµαι τώρα στο ίδιο το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου και
θα σταθώ σε τρία σηµεία. Ένα πρώτο θετικό σηµείο, το οποίο
αποτελεί πάγια δική µας πρόταση, είναι ότι αυτός ο νόµος δεν
χρησιµοποιεί µόνο την καταστολή ως µέσο αντιµετώπισης του
προβλήµατος. Η καταστολή ποτέ δεν θεραπεύει ένα πρόβληµα,
γιατί δεν χτυπά τις αιτίες που το παράγουν, παρά χτυπά το αποτέλεσµα. Ο εναλλακτικός δρόµος της θεραπείας και της απεξάρτησης, ως µέσο αντιµετώπισης της παραβατικότητας που
συνδέεται µε τον χρήστη, αποτελεί και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, ασφαλέστερο δρόµο για το ζητούµενο, που είναι πάντα
η θεραπεία και η απεµπλοκή του χρήστη από την παραβατικότητα.
Η λειτουργία προγραµµάτων θεραπείας και απεξάρτησης σε
όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και µέσα στη φυλακή
είναι καθοριστικής σηµασίας. Τόσο η ένταξη του χρήστη σε πρόγραµµα απεξάρτησης αντί της προφυλάκισής του κατά την προδικασία, όσο και η συµµετοχή του σε προγράµµατα απεξάρτησης εντός της φυλακής αποτελούν για µας σοβαρές εναλλακτικές τοµές.
Ένα δεύτερο θετικό σηµείο είναι η πρόβλεψη ότι ο κρατούµενος, ο οποίος έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία το πρόγραµµα
απεξάρτησης, θα απολύεται µε ευνοϊκότερους όρους. Είναι άλλωστε γνωστό, σαν πάγιο συµπέρασµα της επιστηµονικής κοινότητας, ότι η απεξάρτηση είναι επιτυχής, όταν γίνεται, όχι µόνο
µέσα στη φυλακή, αλλά κυρίως και µέσα στην κοινωνία.
Ένα τρίτο σηµείο -αναφέρεται µεν ακροθιγώς στο νοµοσχέδιο,
αλλά δίνει την κατεύθυνση ενός κεντρικού σχεδιασµού για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών σε µία βάση πιο δηµοκρατική και
αντιπροσωπευτική, σε µια βάση µεγαλύτερης διαφάνειας- είναι
η σύσταση διυπουργικής επιτροπής και εθνικής επιτροπής σχεδιασµού και συντονισµού, ο εθνικός συντονιστής µε πενταετή θητεία, τα πρώτα δειλά ψήγµατα που δείχνουν την τεράστια ανάγκη
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για τη χάραξη κεντρικής πολιτικής για τα ναρκωτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ήθελα αυτήν τη στιγµή
να αναφερθώ στις αγκυλώσεις και στις πολλές αντιφάσεις ανάµεσα στο νοµοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση. Επιµείναµε
στον τοµέα αυτό και κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου
στην επιτροπή, όπως επίσης τονίσαµε και την επικινδυνότητα της
συµµετοχής των ιδιωτών σε έναν τόσο κρίσιµο τοµέα, µια επικινδυνότη- τα που έχει να κάνει ευθέως µε την εµπορευµατοποίηση
των θεραπευτικών υπηρεσιών, η οποία βεβαίως συνεπάγεται
αποκλεισµούς από τη µία, κέρδη από την άλλη, κατά την πάγια
αντίληψη και πρακτική σας.
Όµως θα µείνω σε ένα κοµβικό, κατά την άποψή µου, σηµείο.
Καµµιά φορά θεωρείται προοδευτικό να ψηφίζεται ένας νόµος
που έχει θετικά σηµεία. Προοδευτικό, µε την έννοια ότι επιτελέσατε µία υποχρέωση. Η προοδευτικότητα όµως κρίνεται στην
εφαρµογή. Και εδώ απευθύνοµαι στον κ. Ρουπακιώτη.
Κύριε Υπουργέ, ανήκετε σε µία Κυβέρνηση και την υπηρετείτε
πιστά, παρ’ ότι τις περισσότερες φορές -κατά τη δική σας οµολογία- άλλοι συντάσσουν αυτά που υπογράφετε. Ανήκετε, λοιπόν, σε µία Κυβέρνηση που διαλύει αυτήν τη στιγµή την κοινωνία,
που γκρεµίζει και τα τελευταία ίχνη κοινωνικών δοµών: Ο ΟΚΑΝΑ
µε φοβερές καθυστερήσεις στους µισθούς. Το ΚΕΘΕΑ µε υπέρµετρες ανάγκες, αλλά µε «παγωµένες» τις προσλήψεις εδώ και
επτά χρόνια και µε ουσιαστικά προβλήµατα στην κρατική επιχορήγηση. Η κοινωνική επανένταξη και ενσωµάτωση στην αγορά
εργασίας «στον αέρα». Με αυτά τα δεδοµένα, δεν φτάνει σήµερα
να ψηφίσουµε ένα νόµο. Πρέπει, κύριε Υπουργέ, και να στηρίξουµε την υλοποίησή του.
Δυστυχώς, µε την πολιτική της Κυβέρνησης, στην οποία φυσικά ανήκετε, αυτός ο νόµος µε τα θετικά του σηµεία θα µείνει
ανεφάρµοστος. Αυτό θα αποτελεί και δική σας πολιτική ευθύνη,
µαζί µε τη συνολική ευθύνη που έχουν οι µετέχοντες στην Κυβέρνηση για τις χιλιάδες ανθρωποθυσίες στο βωµό αλλότριων
συµφερόντων από την κοινωνία, στον βωµό των κερδών των ολίγων και των «ηµετέρων».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς, κυρία Σακοράφα.
Το λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Παππά, θέλετε
να µιλήσετε µετά ή πριν τον κ. Βούτση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω πριν
τον κ. Βούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Παππάς, έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ενθυµείστε όλοι την προηγούµενη εβδοµάδα τον κ. Τραγάκη –στη
θέση σας, κύριε Πρόεδρε- να διαβεβαιώνει το Σώµα πως η τροπολογία που απεσύρθη -και εννοώ την τροπολογία µε τις
ογδόντα πέντε υπογραφές των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και η οποία ήταν σχετική µε το ελληνικό γένος για τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας- θα επανέλθει σε άλλο
νοµοσχέδιο την Τρίτη. Να, λοιπόν, που είναι Τρίτη, οδεύουµε
προς την Τετάρτη και δεν βλέπουµε να κατατίθεται καµµία τροπολογία σχετική µε το γένος.
Ερωτώ τους ογδόντα πέντε της Συµπολίτευσης: Αλλάξατε
γνώµη; Ό,τι και να πούµε είναι λίγο. Φαίνεται η συνέπεια της Κυβέρνησης σε ολόκληρο το µεγαλείο της. Η Κυβέρνηση έχει αναγάγει το ψεύδος σε τέχνη. Ο πολιτικός της λόγος είναι ανύπαρκτος και ουδεµία σχέση έχει µε το λόγο τιµής.
Τα «κατεβάσατε», δηλαδή τα πήρατε πίσω, µόλις «έβηξε» η
ΔΗΜΑΡ και το ΠΑΣΟΚ. Δουλεύετε, λοιπόν, έτσι και για τον αφελληνισµό των Ενόπλων Δυνάµεων, πέραν όλων των άλλων. «Ξεδοντιάζετε» κυριολεκτικά την άµυνα της χώρας και τα προγράµµατά της.
Αυτά είναι µία εισαγωγή σε ό,τι αφορά το γένος, γιατί σήµερα
δεν έγινε καµµία µα καµµία αναφορά στην υπόσχεση του κ. Τραγάκη ότι την Τρίτη θα επανέλθει η τροπολογία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, θέλω να κάνω και µία επισήµανση στο προηγούµενο
σχέδιο νόµου που ψηφίστηκε. Ήταν το σχέδιο νόµου για το οποίο
έγινε πολύς λόγος, αυτό για την «KAVALA OIL» και για την
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ». Είναι ένα ζήτηµα φλέγον, το οποίο σχετίζεται µε τα ελληνικά πετρέλαια του βορείου Αιγαίου. Εµείς το
λιγότερο που θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε το σχέδιο
νόµου που ψηφίστηκε πριν από λίγη ώρα θα ήταν, τουλάχιστον,
ύποπτο.
Γιατί το λέµε αυτό; Διότι σε ανθρώπους που ψήφισαν µνηµόνια, σε πολιτικούς που αλλάζουν γνώµη εκατόν ογδόντα µοιρών
από τη µια στιγµή στην άλλη, επιτρέψτε µας να χρησιµοποιούµε
την κοινή λογική και να µην έχουµε εµπιστοσύνη και να είµαστε
επιφυλακτικοί.
Προκαλέσαµε προχθές, µεταφέροντας όχι δικές µας απόψεις
αλλά απόψεις των εργαζοµένων, για το ποιος ωφελείται από
αυτήν την εξέλιξη µε την «Kavala Oil» και δεν πήραµε καµµία
απάντηση επί της ουσίας.
Καταθέτω, λοιπόν, προς προβληµατισµό σας, παρ’ όλο που
ψηφίστηκε, µία εκτύπωση από το site της εταιρείας «ENERGEAN
OIL AND GAS» -της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» δηλαδή- που φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει µία κυπριακή «µαµά» εταιρεία, η οποία
έχει δύο οµώνυµες εταιρείες, την ελληνική και την κυπριακή και
–εν πάση περιπτώσει- βλέπουµε ότι το οργανόγραµµα αυτό έχει
πάψει πια να είναι στο site της εν λόγω εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί, λοιπόν, εσείς δεν δώσατε χρόνο να ελεγχθούν όλα αυτά;
Προς τι τέτοια σπουδή να ψηφιστεί σήµερα µάνι-µάνι αυτό το
σχέδιο νόµου;
Όσον αφορά το σηµερινό που συζητούµε, όπως και σε άλλα
σχέδια νόµου που φέρνει προς ψήφιση η Κυβέρνηση, αναρωτιέται κάποιος αν καταλαβαίνει η Κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει και
δεν το κάνει γιατί δεν έχει τη θέληση –δηλαδή αν το κάνει επίτηδες το λάθος- ή γιατί δεν έχει καθόλου συναίσθηση του τι κάνει.
Εµείς είµαστε καλόπιστοι. Θέλουµε να είµαστε καλόπιστοι και
να είµαστε και εποικοδοµητικοί για το έθνος και για το λαό. Γιατί
αν συµβαίνει αυτό, δηλαδή αν υπάρχει δόλος, τότε θα είναι και
προδοσία του λαού µας. Αυτό είναι δεδοµένο.
Ας πάρουµε, λοιπόν, την περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν
ξέρει τι συµβαίνει, δεν ξέρει τι κάνει και κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις:
Φέρατε αυτό το σχέδιο νόµου για το θέµα των ναρκωτικών.
Μάλιστα, εσείς δεν τα λέτε πλέον ναρκωτικά, τα λέτε εξαρτησιογόνες ουσίες. Εξαρτησιογόνες ουσίες είναι και η καφεΐνη, είναι
και η ζάχαρη, είναι και η νικοτίνη. Το ίδιο πράγµα είναι ο καφές
και η ζάχαρη και το ίδιο πράγµα είναι η ηρωίνη ως εξαρτησιογόνες ουσίες; Προφανώς, είναι η αντίληψή σας, είναι η αντίληψη
των κυβερνητικών εταίρων που έχουν για τα ναρκωτικά.
Σας βολεύει µία νεολαία ναρκωµένη. Φέρνει έσοδα το εµπόριο.
Τα έσοδα είναι το ζητούµενο, άραγε;
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Ο µετριασµός του κολασµού των όσων σχετίζονται µε τη διακίνηση των ναρκωτικών τι
άλλο αποδεικνύει, παρά τη χαλαρή στάση της πολιτείας, µία
στάση που ενθαρρύνει το οργανωµένο έγκληµα; Σας τα είπε
πάρα πολύ καλά πριν από µένα και ο συναγωνιστής µου ο κ.
Ηλίας Κασιδιάρης. Η Ελλάδα γνωστό είναι ότι αποτελεί σταυροδρόµι διακίνησης σηµαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.
Είναι δε γείτονας µε χώρες που παράγονται ναρκωτικά, όπως η
Αλβανία, τα Σκόπια, η Τουρκία.
Για ποιο λόγο, λοιπόν, εσείς µειώνετε το πλαίσιο της ποινής
για τους υπότροπους εγκληµατίες από τα δέκα και είκοσι έτη στα
πέντε και δέκα έτη; Αισθάνεται η ελληνική κοινωνία αρκετά ασφαλής και κρίνετε ότι µπορούν να µειωθούν οι ποινές ή µήπως η ελληνική Κυβέρνηση ακολουθεί και πάλι κάποιες ευρωπαϊκές
οδηγίες για να εξυπηρετείται αυτό το διαµετακοµιστικό εµπόριο
των ναρκωτικών;
Το πρόβληµα των ναρκωτικών, κυρίες και κύριοι, όπως και
άλλα προβλήµατα, όπως είναι το πρόβληµα της φοροδιαφυγής,
όπως είναι το ζήτηµα των επενδύσεων –πολλά προβλήµατα που
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απασχολούν την Ελλάδα- δεν είναι µόνο πρόβληµα τεχνικής φύσεως. Είναι ένα ζήτηµα εµπιστοσύνης και συνεργασίας του κράτους µε τον λαό. Δεν επιλύονται τα θέµατα αυτά προσθέτοντας
ή αφαιρώντας παραγράφους σε νοµοσχέδια, νοµοσχέδια που
κατ’ ουσίαν νοµιµοποιούν τον «µπάφο», να το πούµε όπως το λέει
και ο λαός. Ας πούµε «ως εδώ, µπαφιάζετε το λαό µε αυτά που
κάνετε».
Όσο για τον χαρακτηρισµό που ακούσαµε προηγουµένως από
τον κύριο Υπουργό, «ιδεοληψίες» -και έδειξε τις παρατάξεις που
διαφωνούν µε το εν λόγω σχέδιο νόµου- δεν τον αποδεχόµαστε,
κύριε Υπουργέ και τον επιστρέφουµε. Είναι χαρακτηρισµός ανεπίτρεπτος, τουλάχιστον.
Εµείς σας απολαύσαµε. Είδαµε µία δικανική σας στάση, µια
δικαστική σας αγόρευση. Αν αλλάζαµε κάποια κλισέ από αυτά
που είπατε, θα ήταν µία αγόρευση πασπαρτού, θα πήγαινε για
όλα. Σας είδαµε να τα «χώνετε» και στη Νέα Δηµοκρατία και στον
ΣΥΡΙΖΑ και απορούµε τώρα: Είστε συγκυβέρνηση; Τι παίζετε σήµερα εδώ;
Μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπατε µε λίγο
φόρτιση «αυτή είναι και η τελευταία µου λέξη στο ελληνικό Κοινοβούλιο». Προαναγγέλλετε κάποιες κυβερνητικές εξελίξεις;
Ερώτηµα κάνω και θέλω απάντηση. Το είπατε µε πολλή φόρτιση:
«Η τελευταία λέξη που θα πω στο ελληνικό Κοινοβούλιο». Κάτι
γίνεται εδώ που δεν το ξέρουµε. Καλό είναι να το µάθουµε.
Για µας εξαρτηµένοι δεν είναι µόνο οι ναρκοµανείς, κύριε
Υπουργέ. Εξαρτηµένοι µε τη δόση σας είστε κι εσείς και για να
την εξασφαλίσετε αυτήν τη δόση –θα τα ζήσουµε τώρα και αυτόν
τον µήνα- κάνετε µία διακίνηση ιδεών τρόµου. Σοκ και δέος!
Δεν είναι οι τριακόσιοι θάνατοι των ναρκοµανών, στους οποίους αναφέρθηκαν οι προηγούµενοι οµιλητές, οι τριακόσιοι θάνατοι ετησίως. Από τη δική σας µνηµονιακή πολιτική είναι τρεισήµισι χιλιάδες θάνατοι. Είναι οι αυτοκτονίες, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι θάνατοι που δεν καταγράφονται. Είναι οι θάνατοι από
την πολιτική σας στην υγεία. Είναι οι θάνατοι από την πολιτική
σας στα φάρµακα. Είναι οι θάνατοι που συνέβησαν µε τους ατυχείς νέους φοιτητές. Είναι οι θάνατοι που συνέβησαν σήµερα στη
Θεσσαλία, τριών συν-Ελλήνων µας. Αυτά έφεραν τα µνηµόνια.
Το ζήτηµα των ναρκωτικών επιλύεται όταν η νεολαία έχει πρότυπα και αρχές, όταν έχει αξίες και ιδανικά, αυτές τις αξίες και
αυτά τα ιδανικά που θέλει να εµφυσήσει η Χρυσή Αυγή στους
νέους. Λέµε στους γονείς που µας ακούν: «Φέρτε τα παιδιά σας
στη Χρυσή Αυγή, αν θέλετε να τα σώσετε από το κράτος που τα
θέλει µαστουρωµένα». Το κράτος θέλει υποταγµένο τον λαό µας.
Το σύγχρονο µνηµονιακό κράτος είναι ένα αντίγραφο του παλαιού ρωµαϊκού κράτους, µε υποταγµένους πολίτες χωρίς
«άρτο», αλλά µε «θεάµατα» και στη θέση του Κολοσσαίου, τα διαπλεκόµενα κανάλια.
Υπάρχει στη δικηγορική κοινότητα, της οποίας πολλοί είστε
µέλη εδώ, το αίτηµα για επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης
δικαιοσύνης. Ρίξτε, όµως, µία µατιά στα πινάκια, όπως λέτε εσείς,
για τις δίκες. Είναι 80% οι κατηγορούµενοι αλλοδαποί και µάλιστα είναι κατηγορούµενοι για βαριά αδικήµατα, για κακουργήµατα. Είµαστε εµείς ρατσιστές; Είµαστε ρατσιστές, αν θέλετε,
αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το 80% των κατηγορουµένων
είναι αλλοδαποί για κακουργήµατα!
Είπατε τη λέξη «ιδεοληψίες». Εσάς δεν σας αφήνουν οι ιδεοληψίες, οι εµµονές σας, γιατί όντως –όπως αναφερθήκατε- έχετε
εµµονές που φαίνονται και τις εισάγετε στο νοµοσχέδιο αυτό.
Είναι διατάξεις που δεν συνδέονται µε το ζήτηµα των ναρκωτικών, αλλά αποτελούν µία εξόφθαλµη επιχείρηση τροποποίησης
του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.
Τι εισάγετε, λοιπόν; Ποινικοποιείτε το δικαίωµα της διαµαρτυρίας, η οποία πλέον τυποποιείται ως αδίκηµα. «Χανζαπλάστ» θα
βάλετε στον κόσµο των Ελλήνων. Αυτό θέλετε. Δεν φτάνουν όσα
έχετε κάνει εις βάρος του;
Θα απαγορεύσετε δηλαδή και το δικαίωµα στη διαµαρτυρία;
Ε, όχι! Ως εδώ. Εµείς και θα αγωνιζόµαστε και θα διαµαρτυρόµαστε και θα επαναστατούµε, ό,τι φιρµάνι και να βγάλετε ως νέοι
σουλτάνοι. Διαστέλλετε την έννοια του αξιόποινου κατά τρόπο
επικίνδυνο και δηλωτικό της αντίληψης για την ελευθερία όσων
σκέπτονται και φέρνουν στη Βουλή τέτοιους νόµους.
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Στο ίδιο νοµοσχέδιο, έχουµε µια άλλη ιδεοληψία, µια άλλη εµµονή, ένα αγαπηµένο σας θέµα που πάει παντού, σε όλα τα νοµοσχέδια. Είναι ένα θέµα που φαίνεται ότι πιστά ακολουθείτε σε
όσα σας λένε οι εντολείς σας. Εννοώ το θέµα του φυλετικού µίσους.
Στο άρθρο 68 λέτε ότι όταν διαπράττεται ένα αδίκηµα -ένα
οποιοδήποτε αδίκηµα- θα προστίθεται η χωρίς µετατροπή ή αναστολή επιµέτρηση της ποινής για το συγκεκριµένο αδίκηµα, δηλαδή η κατάργηση του δικαιώµατος αναστολής ή µετατροπής
της ποινής.
Για παράδειγµα, εάν ένας συγγραφέας ασχοληθεί µε τα ιστορικά θέµατα, µε τη δράση των τουρκικών υπηρεσιών, δηλαδή, αν
κάποιος πει για τη σφαγή της Σµύρνης ή για τη γενοκτονία των
Ποντίων από τα τουρκικά κτήνη -θυµηθείτε τις δολοφονίες και
τις πυραµίδες µε τα κοµµένα κεφάλια από τις σφαγές των Τούρκων- αν κάποιος γράψει ή πει για όλα αυτά κάτι και δεν ενταχθεί
η σκέψη του µε την αντίληψη της οµοϊδεάτισσάς σας κ. Ρεπούση,
θα καταδικαστεί για φυλετικό µίσος;
Όσοι, λοιπόν, εναντιώνονται στα γραπτά των εθνοµηδενιστών,
των παραποιητών της αλήθειας, αυτών που σφυροκοπούν τη νεολαία µας µε ασύστολα ψεύδη, µέσα και έξω από τα σχολεία,
κινδυνεύουν να καταδικαστούν για φυλετικό µίσος. Αν ένας Έλληνας κάνει µια φραστική επίθεση σε κάποιον που µπορεί να
είναι Τούρκος υπήκοος, αυτό θα αποτελεί εθνοτικό µίσος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Θα ήθελα να µιλήσω µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Εσείς φτιάχνετε µόνοι σας κάποια παραθυράκια στους νόµους
σας, για να καταργήσετε ή να χτυπήσετε κάθε τι ελληνικό. Αυτή
είναι η εµµονή σας. Όσους νόµους κι αν κάνετε, ό,τι και να φέρετε σ’ αυτήν την κοινοβουλευτική Σύνοδο, όσες τροπολογίες
και να κάνετε, η αλήθεια, κύριε Υπουργέ, δεν νικιέται. Εθνικό
είναι ό,τι είναι αληθές. Δεν θα τροµοκρατήσετε τους Έλληνες!
Δεν θα σας περάσει. Εσείς δεν θα αλλάξετε το φρόνηµα ενός
γενναίου και περήφανου λαού.
Εµείς να ξέρετε ότι αυτούς τους νόµους θα τους καταργήσουµε. Εµείς θα στηρίξουµε τη νεολαία, θα εµπνεύσουµε τη νεολαία, θα προβάλουµε υγιή πρότυπα, θα δώσουµε στον λαό µας
την πίστη και τη δύναµη να µην παραιτείται, να αγωνίζεται, να ζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ.
Βούτσης για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από χρόνια
θα έπρεπε να είχαν έρθει τέτοιες διατάξεις –εννοώ στην κατεύθυνσή τους- έτσι ώστε τώρα να µπορούµε µε τα αποτελέσµατα
κάποιας πολιτικής –και αφού θα είχε διαµορφωθεί ένα πλαίσιονα µιλάµε για περαιτέρω βελτίωση. Με αυτήν την έννοια, το νοµοσχέδιο είναι σίγουρα µία θετική κατάθεση που σε συνθήκες
κρίσης θα έπρεπε να είναι ακόµα πιο γενναία. Βεβαίως, έχει κάποια προβλήµατα, στα οποία θα αναφερθώ.
Εδώ, µέσα στην Αίθουσα υπάρχει η αντίληψη ότι στην κρίση,
καθώς δηµιουργούνται εκατοντάδες χιλιάδες, οδηγούµενοι σε
φτωχοποίηση, άνθρωποι που συµµετέχουν πια σε εν δυνάµει ευπαθείς οµάδες, η αντιµετώπιση πρέπει να είναι η αυστηροποίηση, η καταστολή, µηνύµατα προς την κοινωνία τέτοια που να
κατασιγάζουν τις όποιες αντιστάσεις.
Αντίθετα –βεβαίως, είναι δική µας άποψη- χρειάζεται ιδιαίτερα
σε συνθήκες κρίσης να υπάρχει η ανοχή, η επιείκεια και οι πόροι.
Οι πόροι! Οι πόροι! Δεν είναι δυνατόν, όταν όλοι αναγνωρίζουµε
ότι πολλαπλασιάζονται τα φαινόµενα αυτά, µέσα στις συνθήκες
της βαθύτατης κυβερνητικής κρίσης, να ελαχιστοποιούνται οι
πόροι, δηλαδή να υπάρχει µια διαδικασία που οδηγεί σε αργό
θάνατο χιλιάδες ανθρώπους, µέσω της καταλήστευσης των αναγκαίων πόρων που έπρεπε να πηγαίνουν στις υπάρχουσες δοµές
και για την στήριξη των υπαρχουσών δοµών.
Ποιος έχει το δικαίωµα να το κάνει αυτό; Δικαιώµατα άλλα
έχουµε, ενδεχοµένως στους µισθούς, σε κάποιες συντάξεις. Κάποιοι µπορεί να θεωρούν ότι έχουν δικαίωµα γι’ αυτό που λέµε
«εσωτερική υποτίµηση». Όταν κρίνεται η ζωή των νέων παιδιών,
των παιδιών µας, ποιος έχει δικαίωµα να κόβει κατά 20%, 30%,
40%, 50%, 60% -όπως µας είπαν όταν ήρθαν στην επιτροπή οι
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φορείς- τους πόρους προς αυτές τις δοµές; Αυτό µας απασχολεί; Είναι µια λεπτοµέρεια άραγε;
Θέλω να σας πω – και ελέγξτε το, κύριε Υπουργέ- ότι και αρκετά από τα υπόλοιπα που συµπεριλαµβάνονται είναι υποκρισία,
διότι δεν εφαρµόζονται. Μπορώ να σας πω ευθέως ένα στοιχείο
που µπορεί κανείς σας να µην το ξέρει στην Αίθουσα.
Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι τυγχάνουν της µέριµνας
µέσω των ευπαθών οµάδων στα προγράµµατα του ΟΑΕΔ, για να
επανενταχθούν ύστερα εργασιακά ή να στηριχθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µέσα από δυο προγράµµατα που υπάρχουν για τις
ευπαθείς οµάδες; Δύο! Σε όλη την Ελλάδα, για το σύνολο των
ευπαθών οµάδων –ψάξτε το αύριο- είναι δυο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι δύο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δύο άνθρωποι, δύο παιδιά. Ένας από
ναρκωτικά και ένας που είχε εκτίσει ποινή. Δύο. Και ουδείς ασχολείται µε αυτό.
Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να µπει κάποιος σε αυτά τα προγράµµατα; Ξέρετε δηλαδή, τι χρειάζεται για να τον βοηθήσουν
και να µπορέσει να κάνει τα προαπαιτούµενα αυτών των προγραµµάτων; Ουδείς, λοιπόν, ασχολείται µε αυτό. Ας µην είµαστε
υποκριτές. Μιλάµε για φυλακές ψυχών, για φυλακές ανθρώπων.
Προς τα εκεί θέλουν να σπρώξουν τα πράγµατα οι µέχρι τώρα
καταστάσεις. Για το λόγο αυτό είµαστε θετικοί.
Όµως, θέλω να τονίσω κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό,
ακριβώς για να είµαστε και στο χρόνο µας: Η υπόθεση των ναρκωτικών είναι µια τεράστια µπίζνα διεθνώς, παγκοσµίως. Αυτό
δεν µπορεί να φεύγει από τα µάτια µας. Δεν είναι τυχαίο πως
παρ’ όλες τις προσπάθειες που γίνονται ή τις διαφορετικές λογικές που υπάρχουν –προσωπικά έχω µελετήσει και την αντιαπαγορευτική λογική και την αντιαπαγορευτική Ένωση, όταν θα
έπρεπε αυτά τα ζητήµατα στη δεκαετία του ’80, του ’90 να λυθούν µε ένα τρόπο και να διαµορφωθούν στρατηγικές, ας πούµε
και στη χώρα µας- δεν υπάρχουν αποτελέσµατα. Γιατί; Διότι αυτά
είναι µια τεράστια µπίζνα.
Μήπως, λοιπόν, µε το άρθρο στο οποίο δίνετε τη δυνατότητα
να υπάρξουν προγράµµατα απεξάρτησης και πρόληψης, σε
αυτές όλες τις οµάδες –θρησκευτικούς φορείς, φορείς της Εκκλησίας, πρόσωπα διάφορα, αντί των δηµόσιων φορέων και
δοµών- ανοίγουµε µια νέα πόρτα για διαφθορά και διαπλοκή την
οποία προηγούµενα από αυτό το Βήµα, απολύτως ειλικρινά, καταγγείλατε; Μήπως µπουν εκεί –και θα µπουν- µη κυβερνητικές
οργανώσεις, ιατρεία, συναλλαγές κ.λπ.; Γι’ αυτό το θέµα, η ιστορία της ανθρωπότητας έχει δείξει πως είναι µια τεράστια µπίζνα
και όπου ανοίξεις τέτοια παραθυράκια γίνεται της µουρλής. Να
το δούµε αυτό.
Εµείς ζητάµε να αποσυρθεί αυτό το άρθρο. Και δεν καταλαβαίνουµε, γιατί υπάρχει επιµονή να υπάρχουν κι αυτές οι επιπλέον δοµές. Σε τι θα στηρίξουν και θα υποστηρίξουν; Σε τι θα
συµβάλουν; Σε τι θα προσθέσουν; Οι υπάρχουσες δοµές –και η
πρόταση που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και από αλλού για δεκατρείς περιφερειακές δοµές πρόληψης και ύστερα- είναι απολύτως αναγκαίες και επαρκείς.
Επίσης, κανείς δεν αναφέρθηκε στην Αστυνοµία. Άκουσα προηγουµένως τον συνάδελφο κ. Γιοβανόπουλο –ήταν αναλυτικόςνα λέει ότι το θέµα πρέπει να το πιάσουµε εκεί. Άλλοι λένε να
πάµε µια βόλτα στην Τοσίτσα. Εγώ σας λέω να πάµε µια βόλτα
από την Κουµουνδούρου και γύρω-γύρω. Τα έχουµε δει όλα είκοσι χρόνια. Ξέρουµε επακριβώς σε ποιο δρόµο γίνεται το εµπόριο κ.λπ..
Μήπως θα έπρεπε και η Αστυνοµία να µη βρίσκει στους δύσκολους καιρούς –που δεν είναι εύκολο να βρει- «συνεργάτες»
–και αντιλαµβανόµαστε όλοι τι λέµε- και να µη χρησιµοποιεί τόσο
πολύ αυτήν την οµάδα των «µεσαίων βαποριών» κ.λπ., στο όνοµα
του να φτάσουµε στο «µεγάλο βαπόρι»;
Είδατε πριν από ένα µήνα τι αποκαλύφθηκε στις εσωτερικές
δοµές της Ελληνικής Αστυνοµίας; Πρέπει να συγχαρεί κανείς για
την έρευνα που έγινε ως προς αυτόν τουλάχιστον που απεκάλυψε ότι ολόκληρα αστυνοµικά τµήµατα που είχαν ακριβώς το
καθήκον τού να κυνηγούν τα ναρκωτικά, ήταν «διαβρωµένα» πλήρως. Μ’ αυτήν την έννοια πρέπει να συζητάµε για «καυτά» θέ-
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µατα, για θέµατα που κάνουν λίγο «τζιζ» και µεταξύ µας, διότι
πράγµατι αυτό το ζήτηµα είναι πάρα πολύ κρίσιµο.
Από την πλευρά µας λοιπόν, µε τη σοβαρότατη επιφύλαξη των
ιδιωτικών ΜΚΟ και των θρησκευτικών και άλλων κέντρων σε
σχέση µε την απεξάρτηση που ανοίγει ένα δρόµο ολισθηρότατο,
είµαστε κατ’ αρχάς «υπέρ» και θα ζητούσαµε –δεν είναι τίποτα
το τροµερό αυτό, δεν θίγει τίποτα- να αποσυρθεί τουλάχιστον
αυτό το άρθρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µάστιγα των
ναρκωτικών -ιδίως από τη δεκαετία του ’80 και µετά- έχει αγγίξει,
σαρώσει και διαλύσει πάρα πολλούς συµπολίτες µας. Χιλιάδες
οικογένειες βρέθηκαν αντιµέτωπες µε αναπάντεχα και αναπάντητα ερωτηµατικά. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχασαν τα όνειρα και
τις ζωές τους στα αδιέξοδα του σκοτεινού, σκληρού κόσµου των
ναρκωτικών ουσιών. Εποµένως το θέµα που συζητάµε είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πολυεπίπεδο και «ακουµπά» επώδυνα την κοινωνία µε πολλές και διαφορετικές επιδράσεις.
Η ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια αντιµετώπιζε λαθεµένα το θέµα µέσα από αγκυλώσεις συντηρητισµού, αφοριστικές
προσεγγίσεις και κατασταλτικές λογικές. Έτσι καθυστέρησε χαρακτηριστικά στη χάραξη µιας εύστοχης, προοδευτικής και πολυεπίπεδης πολιτικής, µιας πολιτικής που θα αντιµετώπιζε
αποτελεσµατικά το πρόβληµα, πολιτικής στη βάση της γνώσης,
της πρόληψης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της αποθεραπείας, αντί βεβαίως του βολικού κοινωνικού στιγµατισµού
των χρηστών και της ισοπεδωτικής καταστολής.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια δυστυχώς δεν αποτελεί σηµείο τοµής για την αντιµετώπιση ενός
τόσο πολύπλοκου ζητήµατος. Ωστόσο γίνονται κάποια βήµατα,
θετικά µεν, δειλά δε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν δύο
τρόποι προσέγγισης και αντιµετώπισης του προβλήµατος, η µέθοδος της καταστολής που αγνοεί τον ανθρώπινο παράγοντα και
την οποία ακολουθούσε µέχρι σήµερα η ελληνική πολιτεία και η
µέθοδος της πρόληψης και της θεραπείας ως µέσο αντιµετώπισης της παραβατικότητας που συνδέεται µε τη χρήση και που εισάγεται δειλά µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι πως αυτές οι δύο µέθοδοι δεν αποτελούν απλά δύο µοντέλα, δύο τεχνικούς τρόπους επίλυσης του
προβλήµατος. Το ποιο από τα δύο υποστηρίζει ο καθένας µας,
δηλαδή την καταστολή ή την πρόληψη, αποκαλύπτει το αξιακό
του σύστηµα, την κοινωνική του ευαισθησία προς τις πιο αδύναµες οµάδες και φυσικά την πολιτική του αντίληψη.
Μέχρι σήµερα επιβαλλόταν µόνο ποινή στον χρήστη-κρατούµενο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της αποθεραπείας. Βεβαίως
η ελληνική πολιτεία έτσι όχι µόνο δεν έλυσε το πρόβληµα των
ναρκωτικών, αλλά δηµιούργησε και κάποια ακόµα, όπως υπερπληθυσµό στις φυλακές, παράνοµη διακίνηση µέσα στις φυλακές
και άλλα.
Όπως ενηµερωθήκαµε και κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών, το 40% των κρατουµένων στις φυλακές σήµερα είναι δράστες που διώκονται για παραβάσεις σχετικές µε την κατοχή και
τη διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, εξαρτηµένοι είναι πάνω από
το 50% όσων έγκλειστων στις φυλακές κατηγορούνται για εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και η ίδια φυλακή δηµιουργεί εξαρτηµένους γιατί σε συνθήκες καταναγκαστικού
εγκλεισµού η ανάγκη για διαφυγή συνδέεται έντονα µε τη χρήση
ναρκωτικών.
Δυστυχώς ξέρουµε όλοι πόσο εύκολη είναι σήµερα η εισαγωγή και η διακίνηση µέσα στις φυλακές. Ο χρήστης µέσα στη
φυλακή ενδέχεται να αποδιοργανωθεί ηθικά και να οργανωθεί
στο έγκληµα, άρα όταν αυτός τελικά αποφυλακιστεί, θα συνεχίσει και τη χρήση και την παραβατικότητα. Η άκριτη καταστολή
οδηγεί στην αναπαραγωγή της εγκληµατικότητας και όχι στην
αντιµετώπισή της. Αντίθετα η απεξάρτηση έχει δώσει ευρήµατα
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που δείχνουν επιτυχή απεµπλοκή από την εγκληµατικότητα.
Στα θετικά σηµεία του παρόντος σχεδίου νόµου είναι ότι αναγνωρίζει πως ο χρήστης βρίσκεται σε µία ειδική κατάσταση εξάρτησης και γι’ αυτό τού επιφυλάσσει ευνοϊκότερη ποινική
µεταχείριση.
Ακούσαµε και από τους αρµόδιους φορείς στις συνεδριάσεις
της επιτροπής -αλλά και έχουµε διαβάσει όλοι- τι ουσίες έχουν
φτάσει να παίρνουν οι τοξικοµανείς. Ακούσαµε για τη σίσα, ένα
τύπο ναρκωτικού που παρασκευάζεται µε ανάµειξη διεγερτικών
ουσιών µε πολύ τοξικές ουσίες, ακόµα και µε υγρά από µπαταρίες αυτοκινήτων ή χλωρίνη. Αυτό το παρασκεύασµα πωλείται
για δύο-τρία ευρώ η κάθε δόση. Το αποτέλεσµα είναι ολοένα και
περισσότεροι χρήστες να στρέφονται σ’ αυτό εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Η κόκα των φτωχών κάνει θραύση στις πιάτσες της
Αθήνας, προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στους χρήστες, αλλά
και µεγάλη ανησυχία στους ειδικούς για τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει και στο γενικό πληθυσµό.
Όταν ένας χρήστης φτάνει στο σηµείο να παίρνει υγρά µπαταρίας, µπορούµε όλοι να φανταστούµε πού µπορεί να φτάσει
προκειµένου να πάρει τη δόση του. Με το να ρίχνεις αυτόν τον
άνθρωπο στον Καιάδα, δεν λύνεις κανένα πρόβληµα. Το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι εδώ, είναι οξύ και οξύνεται περισσότερο όσο εντείνεται η οικονοµική κρίση. Είναι σηµαντικό,
λοιπόν, το ότι σύµφωνα µε το άρθρο 31 δίνεται η δυνατότητα στο
χρήστη να ενταχθεί σε πρόγραµµα απεξάρτησης αντί να φυλακιστεί.
Ως γιατρός θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής: Πρώτον, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το ότι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να
συµµετέχει σε πρόγραµµα ταυτόχρονης σωµατικής και ψυχικής
απεξάρτησης. Οι έρευνες έδειξαν ότι η θεραπευτική αγωγή που
συνδυάζει φαρµακευτική και συµπεριφορική θεραπεία πετυχαίνει
ουσιαστικά την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Μόνο ο συνδυασµός των δύο µπορεί να οδηγήσει το χρήστη στην έξοδο από το
τούνελ στο οποίο βρίσκεται.
Δεύτερον, είναι σηµαντική η πρόβλεψη για λειτουργία προγραµµάτων χορήγησης υποκατάστατων µέσα στις φυλακές. Αν
µη τι άλλο, αυτό συντελεί στη µείωση των βλαβών στην υγεία των
τοξικοεξαρτηµένων και διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο την αξιοπρέπειά τους. Βέβαια σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι σηµαντική
η πρόβλεψη του άρθρου 35. Αναφέροµαι στο ότι ο κρατούµενος
που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς προγράµµατα απεξάρτησης
θα απολύεται µε ευνοϊκότερους όρους.
Επίσης η καθιέρωση εναλλακτικών τρόπων χαρακτηρισµού
ενός προσώπου ως εξαρτηµένου ακόµα και µετά την ποινική καταδίκη που προβλέπεται στο παρόν νοµοσχέδιο, είναι σηµαντική.
Για τη διάγνωση της εξάρτησης συνεκτιµώνται πιστοποιήσεις
αναγνωρισµένων υπηρεσιών απεξάρτησης, ευρήµατα εργαστηριακών εξετάσεων, πραγµατογνωµοσύνη κλπ. Παράλληλα η διάγνωση της εξάρτησης γίνεται τώρα πιο πλουραλιστική µε την
εφαρµογή πολλαπλών κριτηρίων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όπως προείπα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο
νόµου ούτε καινοτόµο είναι ούτε ριζοσπαστικό. Ήδη έχει υπαναχωρήσει σε διάφορα σηµεία. Η σηµαντικότερη έλλειψη του σχεδίου και των προβλέψεών του προέρχεται από την αδυναµία των
αρµοδίων πολιτικά και των τριών κοµµάτων της συγκυβέρνησης
να διατυπώσουν µία ολοκληρωµένη και πλουραλιστική πολιτική.
Ωστόσο, ακόµα και αυτή η δειλή προσπάθεια φοβάµαι ότι θα
υπονοµευθεί από τον κύριο άξονα της πολιτικής σας που δεν
είναι άλλος από την εφαρµογή των µνηµονίων.
Θα ήθελα να απευθυνθώ στον αρµόδιο Υπουργό και τους συναδέλφους της συγκυβέρνησης που στηρίζετε το παρόν σχέδιο
νόµου και να ρωτήσω: Στην Ελλάδα των µνηµονίων και της κρίσης, πού ακριβώς θα βρεθούν οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι
προκειµένου οι πρόνοιες του παρόντος σχεδίου νόµου να µη µείνουν στα χαρτιά; Τρία χρόνια εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών δεν αφήνουν δυστυχώς, κανένα περιθώριο αισιοδοξίας.
Κανένας νόµος δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το πλαίσιο µέσα
στο οποίο κινείται. Έτσι το µνηµονιακό πλαίσιο διευρύνει τον κοι-
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νωνικό περιορισµό και συντρίβει τους ευάλωτους όπου και αν
βρίσκονται αυτοί οι συµπολίτες.
Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ λέµε ότι η χώρα βρίσκεται σε ανθρωπιστική
κρίση. Πτυχές του ζητήµατος που συζητάµε σήµερα, άπτονται
αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Έχει να κάνει µε την πλήρη
αποδιοργάνωση, υποστελέχωση, υποχρηµατοδότηση των δοµών
στήριξης των τοξικοεξαρτηµένων και τον οικογενειών τους, µε
αποτέλεσµα αυτοί οι άνθρωποι να µη µπορούν να λάβουν τη δέουσα βοήθεια και να περιφέρονται στο κέντρο της Αθήνας σαν
φαντάσµατα, ζωντανοί-νεκροί.
Ανθρωπιστική κρίση είναι όταν έχουµε ραγδαία αύξηση των
µεταδοτικών νοσηµάτων εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πορνείας
όπου τελικά οδηγούνται πολλές χρήστριες, οι οποίες βεβαίως
όταν συλλαµβάνονται διαποµπεύονται, προκειµένου να συµβάλουν στην προεκλογική εκστρατεία του αρµόδιου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Σε αυτές τις συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης τα φαινόµενα της νέας φτώχειας χρήζουν ιδιαίτερης
ευαισθησίας από πλευράς της πολιτείας. Η αναζήτηση των τεχνητών παραδείσων δυστυχώς πολλαπλασιάζεται.
Εν κατακλείδι, για εµάς την Αριστερά, η προστασία των πιο
ευάλωτων συµπολιτών µας είναι κοινωνικό χρέος. Οποιοδήποτε
βήµα –έστω µικρό- προς αυτήν την κατεύθυνση θα το στηρίξουµε. Σε αυτό το πλαίσιο, µε όλες τις επιφυλάξεις, στηρίζουµε
επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να έχετε µία εικόνα, µετά
την κ. Χαραλαµπίδου, την κ. Κωνσταντοπούλου και την κ. Σταµπουλή µπορούµε να ψηφίσουµε επί της αρχής και να συνεχίσουµε αύριο.
Το λόγο έχει η κ. Χαραλαµπίδου για επτά λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
–µια που από τη µεριά της Κυβέρνησης ο κύριος Υπουργός αποχώρησε- η χώρα µας είναι γνωστό σε όλους ότι διανύει µια σφοδρή οικονοµική και κοινωνική κρίση. Οι πολιτικές των µνηµονίων,
οι πολιτικές δηλαδή που επιλέχθηκαν για την αντιµετώπιση της
κρίσης είναι πολιτικές που στοχεύουν και οδηγούν στην κατακόρυφη ένταση των ανισοτήτων.
Η σαρωτική εξάπλωση της φτώχειας, η ανεργία, ο πλήρης
αποκλεισµός από βασικά κοινωνικά αγαθά για µεγάλο µέρος του
πληθυσµού έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
σε βαθιά απελπισία, έχουν καταστρέψει κάθε θετική προοπτική
και κάθε ελπίδα, ειδικά για τη νέα γενιά. Όλα αυτά έχουν παραλειφθεί πλήρως και θα έλεγα σκοπίµως από τη συζήτηση µέχρι
τώρα, παρ’ όλο που πρόκειται για µία από τις κύριες αιτίες που
ωθούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην αναζήτηση διεξόδου,
στις ναρκωτικές ουσίες αλλά και σε υπόλοιπες εξαρτήσεις.
Ακόµα, η ακραία ένταση των οικονοµικών ανισοτήτων, που
είναι το αποτέλεσµα της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο µια καθαρή ταξική γεωγραφία
των εξαρτήσεων. Οι κοινωνικά και οικονοµικά πιο ευάλωτοι, δηλαδή, είναι αυτοί που οδηγούνται στην άβυσσο των ναρκωτικών
και των υπόλοιπων εξαρτήσεων. Το κοινωνικό πλαίσιο του φαινοµένου αυτού ούτε το σχέδιο νόµου αλλά ούτε και η αιτιολογική
έκθεση το λαµβάνει υπ’ όψιν της.
Πρακτικά, λοιπόν, αφού δεν κατανοούνται από τη µεριά της
Κυβέρνησης τα πραγµατικά αίτια του ζητήµατος, απλά, µε την
εισαγωγή του σχεδίου νόµου για συζήτηση και για ψήφιση συνεχίζεται η λογική του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου, αλλά -για να
είµαι δίκαιη- πρέπει να πω ότι βελτιώνεται σε ένα βαθµό.
Το νοµοσχέδιο παρουσιάζει ένα πλήρες και λεπτοµερές πλαίσιο ως προς την ποινή και δίνει µεγαλύτερο βάρος στη θεραπεία
των εξαρτηµένων συµπολιτών µας. Με αυτόν τον τρόπο, όµως,
κατά τη γνώµη µου, η πολιτεία εξακολουθεί να επικεντρώνει την
παρέµβασή της στο ζήτηµα των εξαρτησιογόνων ουσιών, κατόπιν εορτής. Με πιο απλά λόγια αντιµετωπίζει το χρήστη όταν
αυτός έχει γίνει ήδη χρήστης. Βέβαια, η λογική της θεραπευτικής
προσέγγισης και όχι της τιµωρητικής φιλοσοφίας στην αντιµε-
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τώπιση του χρήστη, η µη εξίσωση του χρήστη µε τον έµπορα κινείται σε προοδευτική κατεύθυνση. Ωστόσο ο νόµος αυτός µπορεί να είναι θετικός σε σχέση µε το παρελθόν, όµως, κατά τη
γνώµη µου, δεν ανταποκρίνεται στα σηµερινά πιο σύνθετα προβλήµατα και τις ανάγκες που υπάρχουν.
Εποµένως στο βάθος του προβλήµατος των ναρκωτικών, για
µένα, υπάρχει µία συγκεκριµένη αιτία που έχει να κάνει µε το κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα, αυτό το σύστηµα που αυξάνει
συνεχώς τις ανισότητες και οδηγεί τους ανθρώπους στην απελπισία και στο κοινωνικό περιθώριο. Εφόσον αυτά ισχύουν, το ζήτηµα των ναρκωτικών, κατά τη γνώµη µου, δεν αντιµετωπίζεται
ριζικά µέσα σε αυτό το σύστηµα. Όµως, η πολιτεία οφείλει και
θα έπρεπε να επεκτείνει τη δράση της όσο το δυνατόν περισσότερο στην κατεύθυνση της πρόληψης για να περιορίσει και να
ελαττώσει τις ζηµιές.
Εδώ υπάρχει, κατά τη γνώµη µου, µία σοβαρή αντίφαση µεταξύ των διακηρύξεων και της πράξης. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση
να ισχυρίζεται ότι δίνει µεγαλύτερο βάρος στην απεξάρτηση και
να µην τη θωρακίζει θεσµικά, αλλά κυρίως οικονοµικά και αυτό
ισχύει ακόµα περισσότερο για την πρόληψη.
Θα γίνω πιο συγκεκριµένη. Οι υπάρχουσες δοµές που επιτελούν το έργο της πρόληψης των εξαρτήσεων αποτελούνται από
εβδοµήντα ένα κέντρα πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο, τα
οποία σήµερα –και όχι µόνο σήµερα αλλά τα τελευταία χρόνιααντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα λόγω της υποχρηµατοδότησης από το κράτος και του προβληµατικού και ασαφούς θεσµικού πλαισίου που ρυθµίζει τη λειτουργία τους.
Στο νέο νοµοσχέδιο αναβαθµίζεται ο ρόλος των κέντρων πρόληψης, αφού ιδρύεται όργανο και µπαίνουν στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών. Τους αναγνωρίζει το σχέδιο νόµου για πρώτη φορά
σαν ισότιµους συνοµιλητές των άλλων φορέων και των Υπουργείων, την ίδια στιγµή που δεν παρέχει καµµιά σοβαρή εγγύηση
για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας τους.
Αφού, λοιπόν, αναβαθµίζονται –και σωστά- σε φορείς που συµµετέχουν και στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της πολιτικής
για τα ναρκωτικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη και για
τη θεσµική αναβάθµισή τους και στον τοµέα της χρηµατοδότησης, αλλά και στον τοµέα της νοµικής µορφής;
Για να δούµε λίγο τα δεδοµένα από αυτήν την άποψη. Σήµερα
έχει περικοπεί η χρηµατοδότηση, όχι µόνο των κέντρων πρόληψης, αλλά και όλων των άλλων σχετικών φορέων.
Συγκεκριµένα, για τα κέντρα πρόληψης από περίπου
11.527.000 ευρώ που προβλέπει η σχετική προγραµµατική σύµβαση, µειώνεται η χρηµατοδότηση σε 5.000.000 ευρώ. Αντίστοιχες µειώσεις υπάρχουν και για τον ΟΚΑΝΑ και για το ΚΕΘΕΑ,
αλλά και τις δοµές ψυχικής υγείας. Παρεµπιπτόντως, εντελώς
ενηµερωτικά, οι εργαζόµενοι στις δοµές ψυχικής υγείας είναι
απλήρωτοι σε όλη την Ελλάδα παραπάνω από οκτώ µήνες.
Η περικοπή στην επιχορήγηση των κέντρων πρόληψης µόνο
από το Υπουργείο Υγείας ανέρχεται σε 56,65% για το 2013, ενώ
παραµένει σε ισχύ η πρόβλεψη ανώτατων δεσµευτικών ορίων πιστώσεων, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να µειωθούν κι
άλλο.
Σε αυτήν τη βάση, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να τροποποιηθεί
το θεσµικό πλαίσιο για τα κέντρα πρόληψης. Έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που είναι και η άποψη των εργαζόµενων σε αυτά.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 103 του
νόµου που προβλέπει τη διατήρηση των διατάξεων 58 και 61 του
ν.3459/2006 και να µετατραπούν οι δοµές αυτές από αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες σε παραρτήµατα δεκατριών περιφερειακών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αποκτώντας έτσι δηµόσιο χαρακτήρα µε σαφή ρυθµιστικό πλαίσιο για την επιστηµονική και
διοικητική εποπτεία της πρόληψης των εξαρτήσεων και τη διασφάλιση της συνέχισης παροχής δωρεάν υπηρεσιών στην τοπική
κοινότητα.
Γι’ αυτό απαιτείται η αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων των κέντρων πρόληψης µε την επέκταση της δράσης τους όχι µόνο στο
πεδίο δράσης που είχαν ως τώρα, αλλά και σε άλλους τοµείς
όπως είναι το διαδίκτυο, ο τζόγος. Θα πρέπει να διασφαλιστούν
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οι υπάρχουσες δοµές µε όλους τους εργαζόµενους, µε το σύνολο του προσωπικού και να έχουν απ’ ευθείας χρηµατοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ο νόµος στο ζήτηµα της πρόληψης φαίνεται καθαρά από το
άρθρο 60, ανοίγει το δρόµο στην εκχώρηση της πρόληψης στους
ιδιώτες. Για µας αυτό είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Πρέπει να
αποσυρθεί το συγκεκριµένο άρθρο.
Εµείς πιστεύουµε ότι το πεδίο της πρόληψης πρέπει να ρυθµίζεται στη βάση του δηµόσιου χαρακτήρα του συνολικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των πολιτικών και δράσεων. Όλα
αυτά πρέπει να γίνονται από αυστηρά δηµόσιους και εξειδικευµένους φορείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, απευθυνθήκατε
νοµίζω στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση προηγουµένως µε ένα
δραµατικό τρόπο. Αισθανθήκατε αδικηµένος από την κριτική που
έγινε στο νοµοσχέδιο, όχι σε όλα τα άρθρα του ούτε επί της
αρχής, αλλά σε συγκεκριµένες επιλογές στις οποίες προβήκατε
και µας είπατε «και τα δικαιώµατα;».
Κύριε Υπουργέ, αισθάνοµαι την ανάγκη να σας απευθύνω το
ίδιο ερώτηµα. Ξέρω ότι εσείς θα το εισακούσετε. Πράγµατι υπάρχουν µέσα στο νοµοσχέδιο πολλές θετικές ρυθµίσεις και για τα
δικαιώµατα των εξαρτηµένων ατόµων και για τα δικαιώµατα των
υποδίκων για αδικήµατα σχετιζόµενα µε τα ναρκωτικά και για τα
εργασιακά δικαιώµατα και για τα δικαιώµατα των κρατουµένων.
Τις επαινέσαµε αυτές τις διατάξεις.
Δυστυχώς, µε απόφαση της Πλειοψηφίας της επιτροπής αλλά
και της Ολοµέλειας δεν µας δίνεται ο χρόνος και η δυνατότητα
να τις συζητήσουµε επαρκώς και να διαλεχθούµε επ’ αυτών. Θυµάστε όµως ότι σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και εγώ
σε τρεις οµιλίες αναφέρθηκα σε αυτά τα θέµατα µε θετικό
τρόπο.
Όµως, από τη στιγµή που παραµένουν στο νοµοσχέδιο διατάξεις που είναι προβληµατικές και από την στιγµή κατά την οποία
επίσης επιβιώνουν ή και ενισχύονται αντιδραστικές προσεγγίσεις
–και θα εξηγήσω αµέσως τι εννοώ- είµαι υποχρεωµένη να αναφερθώ σε αυτές.
Το λέω, κύριε Υπουργέ, απευθυνόµενη σε εσάς γιατί οφείλω
να πω ότι µου προξένησε αλγεινή εντύπωση η σκαιά συµπεριφορά την οποία σας επιφύλαξε η Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Μου
προξενεί, αν θέλετε, επίσης εντύπωση η δική σας διάθεση να
βρείτε µια κοινή συνισταµένη µε µια εκ διαµέτρου αντίθετη,
ακραία αντιδραστική προσέγγιση της ποινικής δικαιοσύνης αλλά
και του προβλήµατος των εξαρτήσεων. Διερωτώµαι πραγµατικά
αν αξίζει.
Οπωσδήποτε αντιλαµβάνοµαι ότι προχωράτε σε κάποιες βελτιώσεις. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν συµπολίτες µας που θα ανακουφιστούν. Και κυρίως αναφέροµαι στους υποδίκους και τους
κρατουµένους, διότι ελλείψει κονδυλίων δεν ξέρω αν οι υπόλοιπες θετικές διατάξεις θα µπορέσουν να υλοποιηθούν. Και δεν
µπορώ να παραλείψω απ’ αυτήν εδώ τη συζήτηση να αναφέρω
ότι ο τελευταίος Υπουργός Υγείας ο κ. Λοβέρδος, που προηγουµένως µίλησε ως Ανεξάρτητος Βουλευτής, είχε ευθέως επιτεθεί
φωτογραφικά σε µια δοµή ιστορικής σηµασίας για τη στήριξη και
την απεξάρτηση εξαρτηµένων ατόµων, το «18 ΑΝΩ».
Και είχε στοχοποιήσει τη δοµή αυτή. Και είχε µε δηµόσιες δηλώσεις του και µία «σύγχρονη αγία», που είναι η διευθύντρια του
«18 ΑΝΩ», η Κατερίνα η Μάτσα.
Το λέω αυτό γιατί, δυστυχώς, αυτές είναι οι δυνάµεις που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση και αυτές είναι και οι δυνάµεις που
σας σπρώχνουν σε διαρκείς υπαναχωρήσεις από αυτά τα δικαιώµατα για τα οποία µας ρωτάτε.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς κονδύλια τα δικαιώµατα; Κύριε Υπουργέ, και το δικαίωµα στη διαµαρτυρία; Βλέπω, αν θέλετε, µε ενδιαφέρον και το γεγονός ότι και µετά και από την αναρίθµηση
των διατάξεων, αφήσατε ξεχωριστά αριθµηµένες τις διατάξεις
τις οποίες έχει εισαγάγει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και από
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72α, 72β, 72γ έγιναν 71α, 71β, 71γ. Δεν αρκεί αυτό για να διαχωρίσετε τη θέση σας. Είναι ξένες προς εσάς, είναι ξένες προς τη
λογική σας, είναι ξένες προς το Σύνταγµά µας, είναι ξένες προς
το κράτος δικαίου.
Σας καλώ για άλλη µία φορά, να αποσύρετε τη διάταξη εκείνη
µε την οποία ποινικοποιείται για πρώτη φορά η είσοδος και µόνη,
η παραµονή και µόνη σε δηµόσιους χώρους ή καταστήµατα σε
χρόνο µη υπηρεσίας.
Με ρωτήσατε τι διαφορά έχει αν πάει κάποιος το βράδυ και
παραµείνει µέχρι το επόµενο πρωί και παρακωλύει την υπηρεσία.
Η διαφορά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εδώ πια δεν προβλέπεται ως
προϋπόθεση αξιοποίνου, ως στοιχείο του αξιοποίνου η παρακώλυση της υπηρεσίας. Η διαφορά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι εδάρησαν, ξυλοκοπήθηκαν αγρίως δύο Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από
τους νεότερους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο Κώστας
ο Μπάρκας και ο Βαγγέλης ο Διαµαντόπουλος. Και όταν διαµαρτυρήθηκε γι’ αυτό ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός µας ο Δηµήτρης ο Παπαδηµούλης, ακούστηκε αχός και βοή από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας. Και σηκώθηκε ο κ. Βορίδης να
αιτιολογήσει αυτήν τη συµπεριφορά ακραίας και παράνοµης καταστολής, εις βάρος, µάλιστα, νέων ανθρώπων και Βουλευτών,
ως επιβολή της νοµιµότητας.
Τέτοιου είδους συµπεριφορές θα νοµιµοποιήσει αυτή η ποινικοποίηση. Σας καλώ να αποσύρετε αυτήν τη διάταξη.
Επίσης, σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να αποσύρετε, αφού δεν
διευκρινίστηκε µέχρι σήµερα ο λόγος ύπαρξής της, τη διάταξη
περί εισαγγελέως διαφθοράς. Το έχω πει µε τον πλέον ρητό
τρόπο, γιατί έτσι οφείλω από αυτήν εδώ τη θέση και έτσι οφείλω
απευθυνόµενη σε εσάς. Έγινε πέρυσι απόπειρα αντικατάστασης
των οικονοµικών εισαγγελέων επί κυβερνήσεως Παπανδρέου.
Και έχει καταγγελθεί συγκεκριµένη παρέµβαση στελεχών, που
και σήµερα στελεχώνουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς τους
οικονοµικούς εισαγγελείς επί τω τέλει να µη διερευνηθεί υπόθεση που αφορούσε συγγενή του Πρωθυπουργού. Είναι εδώ
παρών ο κ. Κανελλόπουλος, Γενικός Γραµµατέας και τότε και
τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν µπορεί αυτό το οποίο καταγγέλθηκε ότι επιχειρήθηκε να
γίνει το 2011 µε άλλο τρόπο, να έρχεται σήµερα να επιβληθεί δια
της πλαγίας οδού και µε µία εξωραϊσµένη διάταξη περί εισαγγελέως διαφθοράς, η οποία, όµως, εφόσον δεν αιτιολογείται, ουσιαστικά µας εµβάλλει στη σκέψη και στο φόβο ότι πρόκειται για
έναν έµµεσο τρόπο και πάλι παρεµβολής στο ρόλο των οικονοµικών εισαγγελέων που έχει αποδειχθεί –είναι από τις σπάνιες
περιπτώσεις και πρέπει να το πούµε- ότι ερευνούν. Για µία φορά
ερευνούν!
Γι’ αυτό εµείς δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε τέτοιου είδους αόριστης προέλευσης και διανοίας νέες δοµές που δεν
προσδιορίζεται η σχέση τους µε τις υπάρχουσες δοµές και που
δεν εξειδικεύεται και ο τρόπος που θα συνεργαστούν. Αυτό το
οποίο είπατε, δεν αρκεί, ότι θα είναι αρµόδιος ο εισαγγελέας διαφθοράς για συγκεκριµένων προσώπων τα αδικήµατα.
Αντίθετα, επειδή πρόκειται για τα πλέον υψηλά ιστάµενα στην
κυβερνητική, κοινοβουλευτική, διοικητική, αυτοδιοικητική ιεραρχία πρόσωπα, αυτό είναι που εµβάλλει σε ακόµα µεγαλύτερες
σκέψεις και υποψίες.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
όµως, να ολοκληρώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχω λίγο
περισσότερο χρόνο, γιατί έχω γνωστοποιηθεί ως ειδική αγορήτρια. Δεν θα κάνω κατάχρηση. Δύο λεπτά µόνο θα θελήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μπορείτε και αύριο
επί των άρθρων να συνεχίσετε κι εσείς και οι άλλοι συνάδελφοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς συµµετέχουµε και στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Δεν θα αργήσω.
Δύο λεπτά αν µου δώσετε, θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δύο λεπτά είναι
πολλά στις 12 η ώρα. Κάντε µία προσπάθεια. Εγώ ως Πρόεδρος
µπορώ να δώσω όσο θέλετε, αλλά να τηρήσουµε κάποια τάξη.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νοµίζω ότι δεν είµαστε εν αταξία. Δεν κινδυνεύει κανείς µας.
Θα ολοκληρώσω, λοιπόν, λέγοντας τα εξής:
Κύριε Υπουργέ, έρχονται –και το αισθάνοµαι ως αντίβαρο στις
προοδευτικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιό σαςµε τη µορφή τροπολογιών της τελευταίας στιγµής και κάποιες
πολύ προβληµατικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις οι οποίες θέτουν
στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς ασφυκτικές
προθεσµίες σε σχέση µε το χειρισµό των υποθέσεων, προθεσµίες που από την εµπειρία σας ως δικηγόρου, πολύ περισσότερο από τη γνώση σας ως Υπουργού, γνωρίζετε ότι είναι ανέφικτο να τηρηθούν. Και γνωρίζετε ότι επιβάλλονται αυτήν τη στιγµή
σε δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν αποδεκατιστεί µισθολογικά. Διότι µιλάµε για τα κατώτερα κλιµάκια της δικαιοσύνης, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και µε έναν όγκο, ο οποίος δεν
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ουσιαστικής διαχείρισης.
Γι’ αυτό θα ήθελα να ρωτήσω πάλι: Και το δικαίωµα στη δίκαιη
δίκη, στο νηφάλιο δικαστή, σε αυτόν που θα έχει τη δυνατότητα
να µελετήσει τη δικογραφία και να την κρίνει µε αποστασιοποίηση, αντικειµενικότητα και ηρεµία;
Το δεύτερο: Επίσης µε τροπολογία της τελευταίας στιγµής,
έρχεται µία διάταξη η οποία κατά την άποψή µου παραβιάζει και
το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο ανώτατο όριο προσωρινής
κρατήσεως. Για πρώτη φορά ποινικοποιείται η παραβίαση περιοριστικών όρων µε τρόπο που δίνει την αίσθηση ότι τελικά άγει σε
µία παράταση εκ πλαγίου της προσωρινής κράτησης.
Δεν βλέπω πραγµατικά το λόγο κατεπείγοντος χαρακτήρα που
επέβαλε αυτήν την εισαγωγή αυτών των ρυθµίσεων.
Κύριε Υπουργέ, εµείς, όπως και η εισηγήτριά µας και ο ειδικός
αγορητής και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό
Κοινωνικό Μέτωπο είπαν, θα στηρίξουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο και θα υποστηρίξουµε τις θετικές του διατάξεις. Και θα
το κάνουµε αυτό χωρίς καµµία αναστολή. Θα σας καλέσουµε να
αποσύρετε εκείνες τις διατάξεις οι οποίες δεν είναι σύστοιχες,
ούτε αντίστοιχες, µε το πνεύµα του νοµοσχεδίου και µε τη διάθεση πραγµατικής συµβολής και στο πρόβληµα των ναρκωτικών
και στο µείζον ζήτηµα της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα σας πω αυτό που σας είπα και
στην έναρξη της συζήτησής µας στην επιτροπή. Εκτός από συµπολίτες µας σε εξάρτηση, βιώνουµε, δυστυχώς, και µία πολιτική
που δηµιουργεί µία κοινωνία και µία χώρα εξαρτηµένη κάθε
φορά από την επόµενη δόση. Και αυτή η εξάρτηση, αυτού του
τύπου η πρόσδεση µιας ολόκληρης χώρας και µιας ολόκληρης
κοινωνίας στο άρµα εκείνου ο οποίος παρέχει τη δόση, δεν λύνεται ούτε µε ηµίµετρα, ούτε µε συµβιβασµούς. Λύνεται µε αποφασιστική διάρρηξη αυτής ακριβώς της σχέσης, την οποία σάς
καλώ και σάς παρακαλώ από τη θέση σας ως Υπουργού να επιδιώξετε.
Σάς ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κύριοι Παύλος Σιούφας και Χρήστος
Κέλλας κατέθεσαν πρόταση νόµου «Διαγραφή καταχωρήσεων
των αρχείων της Τειρεσίας Α.Ε.».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του
Συντάγµατος και το ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήµο, καθώς και α) τον διατελέσαντα
Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση και β) τον διατελέσαντα Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Το λόγο έχει –και ολοκληρώνουµε- η κ. Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, για το οποίο υπήρχαν προσδοκίες ότι θα
ωθούσε κάποια σηµαντικά βήµατα µπροστά την αντιµετώπιση
των χρηστών ουσιών στη χώρα µας, ακόµη και όταν αυτοί έχουν
διαπράξει ποινικά αδικήµατα, µετά από τις αλλαγές που υπήρχαν
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απ’ την αρχική του κατάθεση µέχρι την Ολοµέλεια αποδεικνύεται
µάλλον άτολµο και αναποτελεσµατικό.
Ωστόσο, επειδή εισάγει τη δυνατότητα θεραπευτικής αντιµετώπισης του παραβάτη-χρήστη και ευνοεί τη συνέχισή της έξω
από το περιβάλλον του εγκλεισµού, µας κάνει να το αντιµετωπίζουµε επί της αρχής θετικά, παρά τις αντιρρήσεις µας σε συγκεκριµένα άρθρα τόσο του πρώτου µέρους όσο και του δεύτερου.
Έχουµε, λοιπόν, µια διακύµανση στις ποινές του άρθρου 20,
που άρχισαν από το παράλογα µεγάλο φάσµα των πέντε έως είκοσι ετών. Ενώ βήµα προς τα εµπρός θα ήταν µια µείωση στο
επίπεδο των πέντε έως δεκαπέντε ετών, µε τη Νέα Δηµοκρατία
να διαρρηγνύει τα ιµάτιά της έκλεισε η πλειοδοσία στα οκτώ τουλάχιστον µέχρι είκοσι έτη.
Ανάλογη τραµπάλα παρακολουθήσαµε και στο άρθρο 21, που
ρυθµίζει τις ποινές για όποιον διακινεί µικροποσότητες ναρκωτικών µε σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθηµερινών ατοµικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτηµένος. Ελπίζουµε ότι
αυτή η τραµπάλα δεν θα συνεχιστεί.
Επίσης, ελπίζουµε ότι και εσείς θα διευκρινίσετε και οι δικαστές θα ερµηνεύσουν τον όρο «εξαρτηµένος» µε όλο το εύρος
της επιστηµονικής του έννοιας, η οποία περιλαµβάνει και τους
χρήστες κάνναβης. Η εξάρτηση των χρηστών κάνναβης έχει
πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνη των χρηστών οπιοειδών, είναι όµως υπαρκτή και επιστηµονικά αναγνωρίσιµη.
Ακόµη και έτσι, όµως, µια από τις άµεσες συνέπειες της εφαρµογής αυτού του νόµου θα είναι η αποφυλάκιση πασχόντων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε εξοντωτικές ποινές για
πράξεις για τις οποίες σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες είτε
δεν θα θεωρούνταν αξιόποινες είτε θα αντιµετωπίζονταν µε ιδιαίτερη επιείκεια.
Το στοίχηµα, όµως, για την αποφυλάκιση δεν είναι να συµβάλει
µόνο στην αποσυµφόρηση των φυλακών, στο να περιορίσει το
απαράδεκτο στοίβαγµα των κρατουµένων, που ακυρώνει όλα τα
δικαιώµατά τους και από µόνο του αποτελεί βασανισµό, αλλά να
συνδυαστεί µε ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής και
σωµατικής απεξάρτησης, που θα συνεχιστεί και µετά την αποφυλάκιση.
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει στήριξη των δοµών που λειτουργούν αυτήν τη στιγµή από τους καταξιωµένους φορείς, το
ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνας και το
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης. Επίσης, προϋποθέτει
την επέκτασή τους από τους ίδιους φορείς και όχι την ίδρυση
νέων τέτοιων φορέων από κάθε ενδιαφερόµενο, έστω και αν
κατά δήλωσή του δεν αποσκοπεί στο κέρδος, όπως δίνει τη δυνατότητα το άρθρο 58.
Βέβαια, οι δήµοι που αναφέρονται στους φορείς που θα έχουν
αυτήν τη δυνατότητα δεν ανήκουν σ’ αυτές τις κατηγορίες. Είναι,
όµως, επιφορτισµένοι µε το ήµισυ της χρηµατοδότησης των κέντρων πρόληψης, στην οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν µε τα
µνηµονιακά µέτρα και σε λίγο θα αδυνατούν να ανταποκριθούν
και στη µισθοδοσία των υπαλλήλων, των απαραίτητων για τις λειτουργίες τους. Ας µην εµπλακούν, λοιπόν, περισσότερο ούτε
στην πρόληψη ούτε στη θεραπεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ως προς τη θεραπεία αναφέρθηκαν, ήδη, οι φορείς που πρέπει
να υποστηριχθούν. Ως προς την πρόληψη, όπως ξέρετε, καταθέτουµε ολοκληρωµένη πρόταση υπό µορφή τροπολογίας, σε
συµφωνία µάλιστα µε τους εργαζόµενους. Αυτή την πρόταση
ανέλυσε η συνάδελφος κ. Χαραλαµπίδου, που τοποθετήθηκε νωρίτερα.
Κύριε Υπουργέ, στα άρθρα του Β’ Μέρους επιφυλάσσοµαι να
αναφερθώ στην κατ’ άρθρον συζήτηση, διότι λόγω και της κόπωσης νοµίζω ότι δεν θα είναι αποδοτικό αυτήν τη στιγµή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο και για την κατανόησή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λύσετε τη
συνεδρίαση, θέλω να θέσω ένα διαδικαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αύριο είναι προγραµµατισµένη στην Ολοµέλεια η επί των άρθρων συζήτηση επ’
αυτού του νοµοσχεδίου, που αντιλαµβάνεστε ότι ενδιαφέρει όλα
τα µέλη της επιτροπής, η οποία αναφέρεται στο Υπουργείο σας.
Ωστόσο, έχει προγραµµατισθεί για τις 11.00’ συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία και κατά τον Κανονισµό δεν προβλέπεται και δεν
επιτρέπεται και θα δυσχεράνει τη συµµετοχή µας. Δεν αναφέροµαι στη συνεδρίαση της Προκαταρκτικής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Υπουργός δεν
µπορεί να πει τίποτα επ’ αυτού. Θα το λύσουµε µε το Προεδρείο
αυτό το θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει όµως
να επιλυθεί, γιατί δεν µπορεί να γίνει έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µπορεί ο Υπουργός να µας δώσει λύση σε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Νόµος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

