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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 23 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 24 Οκτωβρίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι, 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 148/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάριου
Σαλµά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση των
κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και των αδειών λειτουργίας για την εγκατάσταση και
τη λειτουργία µηχανηµάτων ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
2. Η µε αριθµό 143/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Μπόλαρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τις συζητήσεις Κυβέρνησης - τρόικας για την απελευθέρωση των
απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων.
3. Η µε αριθµό 142/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κερκύρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τoν Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
σχετικά µε την τροποποίηση των όρων διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας – Διαποντίων Νήσων.
4. Η µε αριθµό 149/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας και
Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας.
5. Η µε αριθµό 145/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ασηµίνας
Ξηροτύρη-Αικατερινάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού της περιόδου 20092012.
6. Η µε αριθµό 152/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο Φ.18/93893/Δ5/12-7-2013
του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 πα-

ράγραφοι, 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 147/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πέλλης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιορδάνη Τζαµτζή προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες.
2. Η µε αριθµό 144/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς–Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών.
3. Η µε αριθµό 150/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του ελληνικού δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογουµένων που αφορούν ποσά κάτω των
1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις.
4. Η µε αριθµό 146/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση
όλων των πολιτών.
5. Η µε αριθµό 151/21-10-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τους υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικούς.
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: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 17-10-2013, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε δύο
συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο
θα συζητηθεί επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας διαβάσω τα έγγραφα
των κοµµάτων που ορίζουν τους εκπροσώπους για τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ.
Νίκο Βούτση.
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Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μελάς ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Καπερνάρο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Μαριά.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής κ. Ζησιµόπουλος ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης κ. Πολύβιο Ζησιµόπουλο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Σερρών κ. Ματθαιόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Α’ Αθηνών κ. Πανούση.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή
κ. Γιάννη Γκιόκα.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας. Θα ήθελα να πω
λίγα λόγια για τις τροπολογίες. Αντιλαµβάνοµαι βέβαια ότι θα
απορείτε, γιατί είναι λίγο µεγάλες οι τροπολογίες, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να επισπεύσω µερικές διαδικασίες και θα
εξηγήσω γιατί.
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην πρώτη τροπολογία, µε γενικό αριθµό 887 και ειδικό αριθµό 36/18-10-2013, είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό, τα χρήµατα τα έχουµε πάρει, αλλά
χρειάζεται να βγουν υπουργικές αποφάσεις για να τα πάρουν οι
εργαζόµενοι στις φυλακές. Πρόκειται για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των καταστηµάτων κράτησης, η εργασία πέραν του πενθηµέρου και βεβαίως η αποζηµίωση των
υπαλλήλων αυτών. Θα τις δείτε, είναι απλές. Τυπικό είναι το ζήτηµα, τα χρήµατα έχουν µπει σε κωδικό του Υπουργείου και πρέπει οι εργαζόµενοι να πάρουν τα χρήµατά τους.
Αν θέλετε να τις αναπτύξουµε αργότερα, σε περίπτωση που
έχετε παρατηρήσεις, ευχαρίστως, αλλά και τώρα αν έχετε κάποια απορία. Είναι µικρά χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα,
να αναφέρω περιληπτικά ότι η υπερωριακή απασχόληση αφορά
το χρονικό διάστηµα από 1-1-2013 έως 21-2-2013, δηλαδή περίπου ενάµιση µήνα, και από 1-4-2013 έως 8-4-2013, δηλαδή εννιά
µέρες.
Έχουν κατατεθεί τα χρήµατα. Η εργασία, η πέραν του πενθηµέρου, είναι από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι τις 3 Σεπτεµβρίου
2013 και ανάλογες ηµεροµηνίες είναι για την αποζηµίωση των
υπαλλήλων κράτησης. Επαναλαµβάνω ότι τα χρήµατα έχουν µπει
σε κωδικούς του Υπουργείου, για να καταβληθούν. Τα έχουµε τα
χρήµατα, αλλά χρειάζονται οι υπουργικές αποφάσεις.
Η δεύτερη, µε γενικό αριθµό 888 και ειδικό 37, αφορά τροποποιήσεις που γίνονται στον Κώδικα Δικηγόρων. Μπορώ να σας
τις πω. Μια-δύο είναι ουσιώδεις, οι άλλες είναι περισσότερο συµπλήρωση παραλείψεων. Είναι ο δαίµων του τυπογραφείου, κυρίως, που έκανε κάποιες αβλεψίες.
Θα σας τις πω αναλυτικά. Στο άρθρο 10, το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου µπορεί να
επιτραπεί στον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει, αντί του πτυχίου,
βεβαίωση ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του». Είναι
θέµα ουσίας. Αν έχει τελειώσει κάποιος, γιατί να τον αποκλείουµε
από το να δίνει εξετάσεις και να ζητούν το πτυχίο του, όταν ενδεχοµένως µπορεί να υπάρχει και µια στάση ή απεργία των γραµµατέων του ανάλογου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος; Να παίρνει
µια βεβαίωση από τη γραµµατεία ότι έχει περαιώσει τις σπουδές
του και να µπορεί να δίνει ο δικηγόρος εξετάσεις. Είναι κάτι το
οποίο ζήτησαν οι δικηγόροι και νοµίζω ότι είναι σωστό.
Στο άρθρο 13, περίπτωση β’ της παραγράφου 4 παραλείψαµε
να µπει η φράση «η αµοιβή». Δηλαδή, ο αριθµός των ασκουµένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης για τους ασκούµενους καθορίζονται από τα
διοικητικά συµβούλια κ.λπ., µε απόφαση των Υπουργών. Παρελείφθη η φράση «η αµοιβή τους». Προσθέτουµε τις δύο λέξεις
«η αµοιβή».
Έρχοµαι στο άρθρο 15 του ίδιου νόµου, παράγραφος 1, περί-
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πτωση β’. Έγινε και εδώ µια αβλεψία. Αναφερόταν ότι για τους
κάτοχους των πτυχίων Νοµικής Σχολής αναγνωρισµένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος των κρατών –είναι για όσους σπουδάζουν στο εξωτερικό και έρχονται- πρέπει το πτυχίο να έχει
αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιµο. «Και αντίστοιχο» είναι
το σωστό. Μπήκε ως ισότιµο και αναγνωρισµένο. Αυτό είναι
λάθος και το διορθώσαµε.
Το ίδιο γίνεται και στην παράγραφο 3 µε τη λέξη «αντίστοιχο».
Το άρθρο 25, παράγραφος 1 αφορά τη µετάθεση του δικηγόρου, ο οποίος ζητά να πάει από τον ένα δικηγορικό σύλλογο στον
άλλον. Δεν χρειάζεται αποδοχή από το σύλλογο υποδοχής, αρκεί
να κάνει την αίτησή του στο σύλλογο που είναι εγγεγραµµένος.
Στο άρθρο 25, στις παραγράφους 4, 5 και 6 δεν είχε προβλεφθεί παρόµοια διάταξη –παραλείφθηκε, δηλαδή, παρόµοια διάταξη- για τη διαδικασία παραίτησης του δικηγόρου. Είναι διατάξεις παρόµοιες µε τον παλαιό κώδικα, που από παράλειψη δεν
είχαν µπει στο σχέδιο νόµου και τις βάζουµε τώρα.
Έρχοµαι στο άρθρο 27. Και εδώ υπήρχε µια παράλειψη. Αφορά το πότε οι δικαστικοί εισαγγελικοί λειτουργοί µπορούν να
ασκούν δικηγορία. Είναι διατάξεις παρόµοιες µε το προηγούµενο
καθεστώς.
Στο 28.3 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο, που λέει δικηγόρος που είναι διορισµένος σε κατώτατο δικαστήριο αν µπορεί
να συντάσσει ένδικα βοηθήµατα, δηλαδή εφέσεις, αν είναι στο
Εφετείο, ή αναίρεση, αν είναι στον Άρειο Πάγο, που κατατίθενται
στο εκδόν την απόφαση δικαστήριο.
Στο άρθρο 41 για τον Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού
λειτουργήµατος γίνεται µια ρύθµιση εκεί. Λέει: «Μέχρι να καταρτιστεί και εγκριθεί ο καινούργιος θα ισχύει ο παλαιότερος, όπως
εγκρίθηκε µε την απόφαση 4.1 του 1980 του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου.».
Πάµε στο άρθρο 61. Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους
ένδικου βοηθήµατος -µιλά για τα ένδικα βοηθήµατα- πρέπει να
προκαταβάλλει στο δικηγορικό σύλλογο εισφορές. Μπήκε η
φράση «αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα 3». Όχι σε όλες, δηλαδή, τις περιπτώσεις,
γιατί µπορεί να πάει κάποιος να κάνει µια απλή αίτηση σε ένα δικαστήριο και να πει «δώστε µου ένα αντίγραφο». Αυτό δεν θέλει
να έχει και γραµµάτια. Πράγµατι, δεν υπήρχε και στον παλαιό
κώδικα. Νοµίζω ότι εξυπακούεται, αλλά για περισσή ασφάλεια,
για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα από τους γραµµατείς δικαστηρίων, αναφέρεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα 3, το οποίο βεβαίως λέει πότε υποχρεούται
ο δικηγόρος να καταβάλλει γραµµάτιο προείσπραξης.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 λέγει τις περιπτώσεις όπου
ο δικηγόρος δεν υποχρεούται να κόβει παράσταση, όταν δηλαδή
είναι η σύζυγός του και συγγενικά πρόσωπα ορισµένου βαθµού.
Δεν προβλεπόταν όταν χειρίζεται υποθέσεις ατοµικές. Προστίθεται και διορθώνεται η παράλειψη αυτή και λέµε «και όταν παρέχουν υπηρεσίες στους εαυτούς τους».
Βεβαίως, ζήτησαν οι δικηγορικοί σύλλογοι να προστεθεί και
ένα δ’ εδάφιο, όπου αναφέρεται πότε οι δικηγόροι δεν θα απαλλάσσονται από το να καταβάλλουν το παράβολο. Εκτός από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο δηµόσιο κ.λπ., δεν θα χρειάζεται και για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό µας υπεδείχθη από το Υπουργείο
Εργασίας και από το ΙΚΑ, γιατί πράγµατι για την ταυτότητα του
νοµικού λόγου έπρεπε να πάει και εκεί.
Προσετέθη εκεί και ένα δεύτερο, ένα τελευταίο εδάφιο, όπου
σηµειώνεται ότι «σε κάθε περίπτωση που ο δικηγόρος συνδέεται
µε τον εντολέα του µε σύµβαση πάγιας αντιµισθίας, η οποία έχει
γνωστοποιηθεί στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, η υποχρέωση
προκαταβολής της παραγράφου 1» -δηλαδή του γραµµάτιου«βαρύνει το διάδικο, για την καταβολή, όµως, του ποσού ευθύνεται εις ολόκληρον και ο δικηγόρος», για να υπάρχει µια εις ολόκληρον ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν είναι νοµοτεχνικές,
κύριε Υπουργέ, να συντοµεύσουµε. Αναφερθείτε µόνο σ’ αυτές
που είναι ουσιαστικές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ολοκληρώνω, κύριε
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Πρόεδρε.
Στο 4, γίνεται ένα ζήτηµα για το πότε µπορεί ο δικηγόρος να
καταθέτει. Το συζητήσαµε τώρα και µε την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γραµµάτια δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται και στην
αναβολή. Το είπαν και πολλοί. Νοµίζω ότι ο κ. Τσούκαλης το είχε
πει στην επιτροπή. Αν γίνει µια αναβολή ή µαταίωση, δεν χρειάζεται να το καταθέτει, να το παίρνει πίσω ή να το χρησιµοποιεί
στην επόµενη δίκη. Τακτοποιείται κι αυτό.
Για να µη δηµιουργηθεί σύγχυση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 62, εδάφιο β’, προβλέπεται ότι ο Υπουργός µε απόφαση
ρυθµίζει τα ποσά των εισφορών ανά διαδικαστική πράξη. Για να
µη δηµιουργείται εντύπωση ότι είναι άλλη απόφαση, τοποθετούµε το «µε την ίδια απόφαση», µε µια απόφαση δηλαδή που
ρυθµίζει άλλα ζητήµατα, θα µπει κι αυτό το θέµα.
Στην περίπτωση του άρθρου 63, παράγραφος 1, η περίπτωση
ζ’ της υποπαραγράφου ι’, από παραδροµή γράφει «0,5» για την
αξία του αντικειµένου της εισαγωγής, όταν είναι από 12 εκατοµµύρια και πάνω µέχρι τα 25 εκατοµµύρια, ενώ το σωστό είναι
«0,1».
Στο άρθρο 98, στο τελευταίο εδάφιο προστίθεται η φράση «σε
περίπτωση που δεν εκδίδονται τοπικές εφηµερίδες, η σύγκληση
είναι έγκυρη εφόσον η πρόσκληση γνωστοποιηθεί», δηλαδή όταν
καλούν σύγκληση οι δικηγορικοί σύλλογοι για γενικές συνελεύσεις. Τοποθετήσαµε στη λέξη «γνωστοποιηθεί» τη φράση «στα
µέλη τους».
Επίσης, υπήρχε ένα λάθος. Η λέξη «εντός», γίνεται «ενός» στο
άρθρο 157.1, το οποίο αναφερόταν στο ότι «ο δικηγόρος στον
οποίον υπεβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή πλην της σύστασης ή της
επίπληξης έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση σε προθεσµία εντός
µηνός». Εκεί λείπει ένα «τ» και γίνεται «εντός». Ήταν «εντός
µηνός» και γίνεται «ενός µηνός».
Η παράγραφος 6 του άρθρου 165 αναφέρεται στις µεταβατικές διατάξεις, πότε θα γίνουν οι πρώτες αρχαιρεσίες και αλλάζουν οι προθεσµίες, για να είναι συµβατές µε το χρόνο που θα
γίνουν οι εκλογές, η υποβολή υποψηφιοτήτων, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων κ.λπ.
Στις πειθαρχικές ποινές αναφέρεται το 165.10. Οι πειθαρχικές
υποθέσεις που εκκρεµούν στον πρώτο βαθµό από 1-1-2014 εισάγονται στα νέα πειθαρχικά συµβούλια και εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Προσέξτε, όµως,
εδώ. Εφαρµόζεται το 139, δηλαδή πάντοτε θα ισχύει ο επιεικέστερος νόµος. Η διαδικασία θα εφαρµόζεται και για τις εκκρεµείς
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υποθέσεις από 1-1-2014. Η διαδικασία θα είναι µε το νέο σύστηµα, αλλά το ουσιαστικό Πειθαρχικό Δίκαιο παραµένει το ίδιο,
γιατί πάντοτε ισχύει ο ευµενέστερος νόµος.
Βεβαίως, τελευταία είναι η παράγραφος 11 του 165, στην
οποία σηµειώνεται ότι «η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου
61 του παρόντος Κώδικα άρχεται από 1-1-2013».
Επειδή υπάρχουν σε εκκρεµότητα πολλές υποθέσεις, όταν δεν
υπάρχει το γραµµάτιο, αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.
Η τρίτη είναι εύκολη, είναι διαδικαστική κατά το πρώτο µέρος
της. Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 889 και ειδικό αριθµό
8, που αφορά στην υποστήριξη του έργου του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς. Είναι ακριβώς οι ίδιες διατάξεις για την
υποστήριξη του έργου των οικονοµικών εισαγγελέων. Προβλέπεται δηλαδή το ίδιο βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει στους
οικονοµικούς εισαγγελείς. Να µη σας τα επαναλαµβάνω. Διαβάστε την τροπολογία και εάν υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία,
είµαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, καταθέστε τα για να διανεµηθούν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να καταθέσω και
µία προσθήκη και νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 888 και ειδικό αριθµό 37.
Στην τροπολογία αυτή στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 8
αντικαθίσταται η φράση «καθώς και για την παράσταση ενώπιον
των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθµού, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών συµβουλίων, οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραµµάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.».
Όπως ήταν διατυπωµένη η διάταξη, µπορούσε να δηµιουργηθεί σύγχυση, βάζοντας τις πολιτικές διαδικαστικές πράξεις µε τις
ποινικές διαδικαστικές πράξεις αθροιστικά, και τις µεν και τις δε.
Εάν -λέει- δεν καταβληθεί το παράβολο, ήτοι το γραµµάτιο, είναι
απαράδεκτες. Ναι, αλλά όταν έχει ξεκινήσει µιά ποινική διαδικασία ή πάµε στον ανακριτή, τι θα γίνει; Θα είναι απαράδεκτες; Το
διορθώνουµε, λοιπόν, και µεταφέρουµε το εδάφιο αυτό στο
τέλος, ούτως ώστε να καλύπτει µόνο τις πολιτικές διαδικαστικές
πράξεις. Θα τη δείτε αυτήν την τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): 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,
σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί- συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ κ. Ρήγας µάς ενηµερώνει ότι ορίζει ως ειδική αγορήτρια
για το νοµοσχέδιο που συζητούµε τη Βουλευτή κ. Θεοδώρα Τζάκρη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Χίου κ.
Τριαντάφυλλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιό θέµα παρακαλώ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Για διαδικαστικό θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε το λόγο για ένα
λεπτό, παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριοι συνάδελφοι,
µισό λεπτό.
Παρέλειψα να πω ότι στον Κώδικα Δικηγόρων, εν όψει των τροποποιήσεων που έγιναν πριν, επισυνάπτονται στο τέλος και τα
Παραρτήµατα 1 και 3, όπως αλλάζουν τώρα τα ποσά τα οποία
εναρµονίζονται, γιατί είχαν παρεισφρήσει τα λάθη. Θα τα δείτε
στην τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι καθόλου
έτσι τα πράγµατα και αναφέροµαι στην τροπολογία 889, η οποία
όχι µόνο δεν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά εισάγει πρωτοφανή πράγµατα.
Ιδιαίτερα στον Ποινικό Κώδικα, προσθέτει το 458Α, ένα νέο
άρθρο που –άκουσον άκουσον!- όποιος διαφωνεί ή παραβιάζει
αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή κανονισµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιµωρείται µε τουλάχιστον έξι µήνες
φυλακή. Και µας λέτε ότι αυτό είναι διαδικαστικό;
Αυτά είναι απαράδεκτα και πρωτοφανή πράγµατα. Γίνεται εισαγωγή νέου άρθρου του Ποινικού Κώδικα, που ουσιαστικά ανοίγει το δρόµο για την ποινικοποίηση όλων όσων αρνούνται να
υποταχθούν –και θα το πω έτσι- στην ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα.
Δηλαδή µε αυτό το άρθρο –και µε ερµηνεία αυτού του άρθρου- όσοι διαδήλωναν κατά του πολέµου της Γιουγκοσλαβίας
έπρεπε να τιµωρηθούν µε έξι µήνες φυλακή. Όσοι διαφωνήσουν
αύριο µε επέµβαση στη Συρία -που µπορεί και το Συµβούλιο
Ασφαλείας να τη νοµιµοποιήσει- µπορεί και αυτοί να τιµωρηθούν.
Όσοι λοιπόν αντιτάσσονται σε αυτήν την πολιτική που ακολουθείται σήµερα µε αυτόν το νόµο που εισάγετε τώρα τιµωρούνται
µε τουλάχιστον έξι µήνες φυλακή. Αυτό το θεωρούµε απαράδεκτο. Μιλάω επί της ουσίας.
Επίσης, υπάρχουν κι άλλα θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες του εισαγγελέα διαφθοράς, όπως, παραδείγµατος χάριν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτά θα τα πείτε στην
εισήγησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο κύριος Υπουργός είπε ότι είναι διαδικαστικό το θέµα. Είναι σοβαρότατο το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σοβαρό είναι το θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν µπορούν να µπαίνουν από το παράθυρο την τελευταία στιγµή τέτοιες ρυθµίσεις, ιδιαίτερα νέο
άρθρο στον Ποινικό Κώδικα µε πρωτοφανή πράγµατα, που δεν
έχουν ξαναϋπάρξει. Ουσιαστικά δηλαδή ποινικοποιείται η πολιτική δράση κι όποιος διαφωνεί µε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν ξέρω που
συµβαίνει αυτό το πράγµα και µε ποια επιχειρήµατα µπορούµε
να συζητήσουµε.
Λέµε, λοιπόν, ότι τέτοιου είδους τροπολογίες δεν είναι τροπο-
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λογίες, αλλά είναι τεράστια πολιτικά ζητήµατα. Εµείς ζητάµε να
αποσυρθεί η τροπολογία και να καταργηθεί βεβαίως. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε κόµµα πρέπει να πάρει την πολιτική του
ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσούκαλη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ανοίγουµε συζήτηση γι’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αναγκαστικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα απευθυνθώ κι
εγώ στον κύριο Υπουργό, ο οποίος µάς ανέλυσε τις διατάξεις
των τροπολογιών. Σηµειωτέον ότι ούτε να τις διαβάσω εγώ προσωπικά δεν κατάφερα µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πότε, αφού δεν κατατέθηκαν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν εξηγήσατε για
ποιο λόγο έχουµε το επείγον. Για ποιο λόγο ακολουθήθηκε η
συγκεκριµένη διαδικασία; Παραδείγµατος χάριν, η συγκεκριµένη
διάταξη που αναφέρθηκε από τον κ. Παφίλη, για ποιο λόγο δεν
µπορεί να ενταχθεί στο νοµοσχέδιο το οποίο έχετε υποσχεθεί να
φέρετε για τη ρατσιστική βία; Γιατί δεν µπορούν να ενταχθούν
οι άλλες διατάξεις σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο επίκειται απ’ ό,τι
γνωρίζω να φέρετε; Γιατί πρέπει να το φέρετε σήµερα, µε αυτήν
τη διαδικασία, δίχως τη δυνατότητα αξιολόγησης προβληµατισµού, συµπλήρωσης;
Δεν µπαίνω στην ουσία των διατάξεων, αλλά µιλάω για τη διαδικασία, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ανοίξαµε συζήτηση επί
των τροπολογιών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν ανοίξαµε συζήτηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα πρέπει να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είδατε τώρα τι δηµιουργήθηκε;
Κύριε Βορίδη, κυρία Τζάκρη, ετέθη διαδικαστικό θέµα και
είπαν…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Αύριο είναι η συζήτηση των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ίσως µίλησε λίγο παραπάνω ο κ. Παφίλης. Ετέθη διαδικαστικό θέµα. Θεωρούν ότι δεν
έπρεπε να έρθει µε τη διαδικασία αυτή, αλλά να έρθει µε άλλη
διαδικασία. Δεν είναι θέµα, λοιπόν, για συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ας µιλήσουµε κι εµείς, να απαντήσει ο
κύριος Υπουργός και να το κλείσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Τζάκρη, δεν
ετέθη θέµα. Διαδικαστικό είναι. Κάποιος µίλησε λίγο παραπάνω.
Δεν πειράζει τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Βορίδη,
έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
Ζήτησε ο κ. Παφίλης τον λόγο για ένα λεπτό. Διαδικαστικό
θέµα σηµαίνει θέµα επί του Κανονισµού. Τα ζητήµατα επί του Κανονισµού τίθενται µε συγκεκριµένο τρόπο. Δεν ετέθη ζήτηµα κατ’
ακριβολογία επί του Κανονισµού. Ο κ. Παφίλης κατέθεσε ορισµένες αντιρρήσεις ουσιαστικού χαρακτήρα. Αυτό είπε. Δεν του αρέσει η διάταξη και ήθελε να κάνουµε συζήτηση για τη διάταξη
αυτή. Όταν όµως ανοίγει αυτή η συζήτηση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είπα να αποσυρθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να αποσυρθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έπρεπε να εξηγήσω γιατί πρέπει να
αποσυρθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Παφίλη, αυτό µπορείτε να το
πείτε και για όλο το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αν έχετε την καλοσύνη, µην κάνετε διάλογο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ξαναλέω ότι αυτά δεν είναι συζήτηση επί του Κανονισµού. Είναι συζήτηση ουσίας. «Δεν µου αρέσει η διάταξη, να την αποσύρεις.». Δεν γίνεται, όµως, να µπούµε
στη συζήτηση.
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Ο κ. Παφίλης, το Κοµµουνιστικό Κόµµα, και ο κ. Τσούκαλης
έχουν ορισµένες αιτιάσεις. Μοιραία ανοίγει συζήτηση επί της ουσίας. Ρωτώ εγώ: Δεν θα απαντάµε εµείς επί της ουσίας; Παραδείγµατος χάριν, ο κ. Παφίλης στο συγκεκριµένο θέµα, το οποίο
θέτει, αποκρύπτει τεχνηέντως ότι η ρύθµιση δεν αφορά γενικώς
και αφηρηµένα κανονισµό και κάθε διάταξη και κάθε απόφαση
του Συµβουλίου Ασφαλείας, αλλά αυτές που προβλέπουν κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί, τι αλλάζει;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, όταν στο άρθρο 458
έχουµε, παραδείγµατος χάριν, την ποινικοποίηση παράβασης διοικητικών διατάξεων της εσωτερικής έννοµης τάξης, δεν θα ποινικοποιήσουµε την παράβαση περιοριστικών κυρώσεων που
επιβάλλει το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ;
Δικαίωµά σας να κρίνετε διαφορετικά, αλλά εγώ δεν βλέπω
ποιο είναι το µείζον θέµα εδώ. Εµένα µου φαίνεται απολύτως λογική και εναρµονισµένη µε τη διεθνή έννοµη τάξη αλλά και µε την
εσωτερική έννοµη τάξη η διάταξη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε Βορίδη. Τι λέτε τώρα; Να επιβάλλει εµπάργκο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Παφίλη, σας
παρακαλώ! Είπατε την άποψή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα να πω το εξής. Ζήτηµα Κανονισµού δεν τίθεται. Εµπρόθεσµα κατετέθη η τροπολογία, σχετική
µε το νοµοσχέδιο είναι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι, ρύθµιση που αφορά τον Ποινικό Κώδικα έχει, ζήτηµα Κανονισµού δεν
τίθεται. Να τη συζητήσουµε στην ουσία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι!
Ορίστε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, αφού µίλησαν όλοι,
ζητώ κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Τζάκρη,
δεν προβλέπεται. Έχω δώσει τον λόγο στον κ. Κουτσογιαννακόπουλο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο µια
στιγµή, γιατί δεν θα µπω στην ουσία των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κατριβάνου, σε
λίγο θα µιλήσετε ως εισηγήτρια. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τώρα.
Ετέθη ένα θέµα…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κοιτάξτε, έχετε δώσει τον λόγο σε
όλους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μα δεν είναι ότι δεν
θέλω να δώσω τον λόγο σε εσάς.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Τζάκρη, θα µιλήσετε αµέσως µετά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πέρα από την ουσία σε αυτό που
θέτει ο κ. Παφίλης, τίθεται το ουσιαστικό ζήτηµα ότι µας φέρνετε
πάρα πολλές τροπολογίες, οι οποίες δεν µπορούν να συζητηθούν έτσι. Μας φέρνετε µάλιστα και την τελευταία στιγµή τροπολογίες, που αφορούν εναρµόνιση µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ένταξη της Δηµοκρατίας της Κροατίας, οι οποίες
δεν µπορούν να τεθούν σαν τροπολογίες. Υπάρχουν σηµαντικά
ζητήµατα για το τι «χώνετε» µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Γι’ αυτό διαµαρτυρόµαστε και λέµε ότι δεν είναι κατάσταση
αυτή. Είναι και διαδικαστικό το θέµα. Πώς έρχονται όλες αυτές
οι τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πάντως εσείς, κυρία
Κατριβάνου, που πήρατε το λόγο είστε εισηγήτρια και όχι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κακώς ξεκίνησε µια συζήτηση υποτίθεται για διαδικαστικά θέµατα, αλλά όλοι τελικά
µπήκαν στην ουσία. Αύριο θα ξεκινήσει ξεχωριστή συζήτηση επί
των τροπολογιών. Εγώ συµφωνώ µε τον κ. Παφίλη ότι τίθενται
ζητήµατα ουσιαστικά και µάλιστα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, πέρα από την τυπική διάσταση των συγκεκριµένων διατάξεων όσων ενέχονται στην αντικειµενική και στην υποκειµενική
υπόσταση συγκεκριµένων, αν θέλετε, αδικηµάτων του Ποινικού
Κώδικα και εφόσον γίνεται παρέµβαση στον Ποινικό Κώδικα. Βεβαίως τα κόµµατα πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριµένα επ’
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αυτών και συµφωνώ µαζί σας, κύριε Παφίλη, ότι το κάθε πολιτικό
κόµµα πρέπει να πάρει και το βάρος των αποφάσεών του.
Με αυτήν την ευκαιρία όλοι µπήκαµε στην ουσία. Εγώ εκτιµώ
ότι πρέπει να κάνει µια παρέµβαση ο Υπουργός για να κλείσει το
ζήτηµα αυτό και να ξεκινήσουµε τη συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου σήµερα. Αύριο νοµίζω ότι θα δοθεί ικανός χρόνος,
επειδή πραγµατικά οι τροπολογίες είναι πάρα πολλές.
Έχει δίκιο η κ. Κατριβάνου ότι µε την κύρωση της ένταξης της
Κροατίας ουσιαστικά υπεισέρχεται ολόκληρο νοµοσχέδιο αυτό
καθαυτό ως τροπολογία στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο! Εκτιµώ,
όµως, ότι ο κύριος Υπουργός θα εξηγήσει ότι εδώ τίθενται οι
αποκλειστικές προθεσµίες στις οποίες θα έπρεπε η χώρα µας να
έχει προσαρµοστεί σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα, αλλά,
εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αύριο πρέπει να µας δώσετε
ικανό χρόνο να τοποθετηθούµε επί των πολύ σηµαντικών τροπολογιών που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εγώ ευχαριστώ, κυρία
Τζάκρη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Μαριά,
έχετε το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τέθηκε
το ζήτηµα από την πλευρά του κ. Παφίλη και θέλω να επισηµάνω
πρώτα απ’ όλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μην µπείτε στην
ουσία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε, στο διαδικαστικό µέρος τοποθετούµαι. Μίλησαν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα µιλήσω κι εγώ τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Δεν
είναι αυτό το θέµα. Είστε έµπειρος πια. Δεν σηµαίνει ότι, επειδή
µίλησαν, θα µιλήσετε κι εσείς. Θα µιλήσετε γιατί έχετε το λόγο
και σωστά µιλάτε, αλλά όχι επειδή µίλησαν οι άλλοι. Έτσι δεν
είναι;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε να τοποθετηθώ.
Θα είχα τελειώσει.
Λοιπόν, έρχονται την τελευταία στιγµή τροπολογίες. Αυτό το
ζήτηµα το οποίο τίθεται σε σχέση µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας έχει στοιχεία πολιτικά και στοιχεία ποινικά και
στοιχεία του Διεθνούς Δικαίου. Θεωρούµε ότι πρέπει να έρθει σε
ένα άλλο νοµοσχέδιο, να υπάρχει επεξεργασία, διότι εδώ έχει
και λάθος και του το λέω του κυρίου Υπουργού. Προκειµένου να
θεωρηθεί εκτελεστέα η απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας και
έτσι όποιος την παραβιάσει να διαπράττει ποινικό αδίκηµα, προϋποθέτει κύρωση. Δεν είναι καν πλήρης η διάταξη.
Λέµε, λοιπόν, να αποσύρει όλο αυτό το πακέτο, να το φέρει µε
την κανονική διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, η
δυνατότητα και σε φορείς να τοποθετηθούν στο ζήτηµα αυτό και
έτσι, µε πλήρη ηρεµία, άνεση αλλά και νοµοθετική και νοµοτεχνική αρτιότητα και µε πολιτική τοποθέτηση να αντιµετωπίσουµε
τα ζητήµατα αυτά που θέτει εδώ µε το πακέτο των τροπολογιών,
ιδίως σε σχέση µε παραβιάσεις των αποφάσεων του Συµβουλίου
Ασφαλείας.
Οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας, σε αντίθεση µε
τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι αφ’ εαυτών εκτελεστές. Απαιτείται η κύρωσή τους και, εν συνεχεία, η ενδεχόµενη παράβασή τους θα προκαλεί, ενδεχόµενα, ποινικές
κυρώσεις.
Γι’ αυτό καλούµε τον κύριο Υπουργό, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, να αποσύρει αυτές τις τροπολογίες και να υπάρχει ο
χρόνος και η ηρεµία να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ετέθη απ’ όλους τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπρόσωπους και όσους πήραν το λόγο το
θέµα. Η κ. Τζάκρη το έθεσε πολύ σωστά. Αύριο, λοιπόν, πρέπει
να υπάρχει ικανός χρόνος και από τον κύριο Υπουργό, αλλά και
από τους εισηγητές και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
να διευκρινιστούν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία επί των τροπολογιών.
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να πω για την
παρατήρηση του κ. Παφίλη. Το είπε και ο κ. Βορίδης. Είναι σηµειωµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μην µπαίνουµε στην
ουσία, όµως, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, όχι. Απλά, θέλω
να απαντήσω, να ικανοποιηθεί ο κ. Παφίλης. Δεν αφορά παραβίαση µιας οδηγίας ή ενός κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά µόνο όταν έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ακόµη χειρότερα, τότε!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας θυµίζω ότι για έλασσον ζήτηµα, το 458 λέει: «Όποιος µε πρόθεση παραβαίνει
επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικού νόµου τιµωρείται».
Εδώ, λοιπόν, έχουµε παραβίαση κύρωσης, η οποία έχει µπει. Το
λέει καθαρά: «κύρωση ή περιοριστικά µέτρα». Όποιος παραβαίνει
αυτά που έχουν επιβληθεί από διεθνείς οργανισµούς τιµωρείται.
Είναι για την αξιοπιστία της χώρας, δεν είναι όποιος παραβαίνει
απλώς µία οδηγία. Έχει διαφορά όπως το τοποθετήσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε
Υπουργέ!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα για την άλλη
τροπολογία που ήρθε, αυτή είναι πολλών Υπουργών. Θα επανέλθουµε αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αύριο θα έχουµε όλο
το χρόνο. Είναι, απ’ ό,τι νοµίζω –το διαπιστώσαµε όλοι- µείζον το
θέµα. Θα συζητηθεί αύριο µε ικανό χρόνο σε όλους για να τοποθετηθούν.
Ορίστε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, µετά από τη διεξοδική, πράγµατι, συζήτηση
που είχαµε στην αρµόδια επιτροπή, έρχεται σήµερα προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόµου υπό τον τίτλο: «Ηλεκτρονική
επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια».
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο προκαλεί µία τοµή, την οποία
τολµά η Κυβέρνηση, τολµά ο αρµόδιος Υπουργός, ο οποίος έχει
και την τεράστια εµπειρία ως εκ της προηγουµένης ιδιότητός
του, η οποία τον οδήγησε στην κατάληψη ακόµα και του βαθµού
του Αρεοπαγίτου και διαθέτει και τη γνώση και την εµπειρία.
Οι σηµερινές κοινωνίες, έτσι όπως έχουν δοµηθεί, όπως εξελίσσονται και µέσα σ’ αυτήν τη συγκυρία, όπως αυτή διαρθρώνεται, έχουν να αντιµετωπίσουν πολυποίκιλα πράγµατα, πολυποίκιλες καταστάσεις, οι οποίες δεν διακρίνονται πάντα από την
ευκρίνεια, πολλές φορές ακόµη και των προθέσεων.
Όµως, εδώ είναι ευκρινής η πρόθεση, είναι ξεκάθαρη η στόχευση. Εδώ το νοµοσχέδιο, χρησιµοποιώντας την εξέλιξη και της
τεχνολογίας, έρχεται να αντιµετωπίσει συγκεκριµένα δύο ανάγκες. Η µία θα µπορούσε να πει κανείς ότι δεν έχει το ουσιαστικό
περιεχόµενο, κατά την εκφορά της τουλάχιστον, που θα ήθελε
κανείς να έχει, για να είναι εύηχη και να µπορεί να παραγάγει αντίστοιχες εντυπώσεις. Παρά ταύτα, όµως, στην ουσία της οδηγεί
προς τη δεύτερη αναφορά, που είναι το ποθούµενο, είναι το ζητούµενο, είναι η πραγµατική στόχευση.
Τι θέλουµε, λοιπόν; Θέλουµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό κρατουµένων, υποδίκων και
καταδίκων να φύγουν από το ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο τούς
περιορίζουν οι τοίχοι και τα σίδερα µιας φυλακής, να επανέλθουν στο πριν γνωστό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι άλλο από
αυτό του οίκου τους και της οικογενείας, ούτως ώστε να αρχίσει
η επανένταξή τους µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, αυτή η ένταξή τους πρέπει να είναι σε πραγµατικούς ρυθµούς και σε πραγµατικούς χρόνους εξελίξεως των
πραγµάτων, κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών, ακόµη και προσωπικών.
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Παράλληλα, µε αυτό επιτυγχάνεται βεβαίως και η περίφηµη
αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων ή καταστηµάτων κρατήσεως, όπως θέλετε πείτε το.
Έχει οµολογηθεί –και έχει οµολογηθεί από όλες τις πλευρέςότι είναι κάτι το οποίο το περιµένουν οι κρατούµενοι ή οι κατάδικοι και το περιµένουν µε µεγάλη αγωνία. Εµείς θα το δώσουµε.
Θα το δώσουµε µε προσοχή, µε τη δέουσα διασφάλιση των όρων
υλοποιήσεως, αλλά ταυτόχρονα και µε απλοχεριά.
Έτσι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο διαρθρώνεται σε τέσσερα άρθρα.
Στο άρθρο 1 έχουµε τις προβλέψεις οι οποίες αναφέρονται
στον Ποινικό Κώδικα.
Στο άρθρο 2 έχουµε τις προβλέψεις οι οποίες αναφέρονται
στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Στο άρθρο 3 έχουµε τις αντίστοιχες συνακόλουθες τροποποιήσεις, οι οποίες επέρχονται στο Σωφρονιστικό Κώδικα.
Στο άρθρο 4 έχουµε τις περαιτέρω προβλέψεις για την τεχνική
υλοποίηση του µέτρου, σύµφωνα µε την πρόβλεψη της εκδόσεως προεδρικού διατάγµατος που θα εξειδικεύει αυτά τα πράγµατα, µετά βέβαια από τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Ποιες είναι οι προβλέψεις; Κατ’ αρχάς, το σηµαντικότερο από
τα άρθρα αυτά που σηµατοδοτεί και το σκοπό, κατά την άποψή
µου, είναι το 110Β. Εκεί, στην παράγραφο 3, προσδιορίζεται το
περίγραµµα του µέτρου, τι είναι αυτό το µέτρο, ποιο είναι το
πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται και πώς εξελίσσεται.
Εδώ, λοιπόν, είτε το συµβούλιο πληµµελειοδικών είτε ο αρµόδιος εισαγγελέας θέτουν τους όρους για τον κατάδικο ο οποίος
θα ζητήσει να του χορηγηθεί το µέτρο. Εδώ θα πρέπει να κάνουµε την πρώτη σηµαντική διευκρίνιση, ότι το µέτρο αυτό χορηγείται, δεν επιβάλλεται, µόνο µε αίτηση ή συναίνεση του
υποδίκου, του κρατουµένου ή του καταδίκου. Δεν υπάρχει σε
καµµία περίπτωση καµµία πρόβλεψη υποχρεωτικής επιβολής του
µέτρου αυτού.
Είχα θέσει, βέβαια, το ερώτηµα στην επιτροπή ενδεικτικά, για
να δούµε πώς θα αντιµετώπιζαν όλες οι πλευρές της Βουλής το
ενδεχόµενο µιας υποχρεωτικής προοπτικά επιβολής του µέτρου,
έστω σε ορισµένες περιπτώσεις. Πάνω σε αυτό δεν έγινε συζήτηση. Ίσως στην Ολοµέλεια να γίνει και θα είναι χρήσιµο, για να
δούµε προοπτικά πώς θα µπορούσε να µετεξελιχθεί.
Ορίζονται, λοιπόν, ο τόπος στον οποίο θα ευρίσκεται ο υπό
ηλεκτρονική επιτήρηση κρατούµενος, υπόδικος ή κατάδικος, τα
περιθώρια κινήσεων τα οποία θα του παρέχονται, προκειµένου
να εξυπηρετηθούν σκοποί εργασίας, σκοποί εκπαιδεύσεως, σκοποί καταρτίσεως, σκοποί απεξαρτήσεως από ναρκωτικά ή αλκοόλ αλλά και άλλες υποχρεώσεις. Δεν περιορίζεται αυστηρά και
δεν εγκιβωτίζεται το περιθώριο κινήσεων. Κρίνεται δε κατά περίπτωση και υπάρχει δυνατότητα µε διάταξη του αρµοδίου εισαγγελέα οι όροι αυτοί, ανάλογα µε τις συνθήκες, ανάλογα µε τις
ανάγκες και ανάλογα µε τις πρακτικές ανάγκες εφαρµογής, να
προσαρµόζονται κάθε φορά.
Για να τύχει, βέβαια, αυτού του µέτρου αυτός που θα το ζητήσει, θα πρέπει να µην εντάσσεται σε κάποιες από τις κατηγορίες
καταδίκων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σύµφωνα µε το άρθρο
23 του ν. 4139/2013 περί ναρκωτικών, να µην έχει καταδικαστεί
για σύσταση και συµµετοχή σε εγκληµατική ή τροµοκρατική οργάνωση, να µην έχει καταδικαστεί για βιασµό, για κατάχρηση σε
ασέλγεια, για αποπλάνηση παιδιών, για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας κατ’ επάγγελµα, σωµατεµπορία, ληστεία µε καλυµµένο πρόσωπο και τις λοιπές ειδικές διατάξεις, καθώς και
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, εφόσον βέβαια στην τελευταία
περίπτωση επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη.
Προστίθενται δε µε το εδάφιο 2, όπου έχουµε τις περιπτώσεις
της προσκαίρου καθείρξεως και µη σωρευτικής αθροίσεως της
ποινής, και οι περιπτώσεις εσχάτης προδοσίας και οι ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του. Όπως δε είχε πει και ο κύριος Υπουργός
κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, εφόσον υπάρξουν συγκεκριµένες και σύµφωνες µεταξύ τους προτάσεις, θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να επεκτείνουµε ή να βελτιώσουµε την πρόβλεψη
αυτή.
Άρα δεν κινούµεθα ακρίτως και αδιακρίτως. Δεν παρέχεται η
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δυνατότητα σε όλους, όπως θέλησε να το διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ
κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στην επιτροπή.
Πιστεύω ότι δεν µπορεί οποιασδήποτε µορφής κοινωνικοηθικής απαξίας ποινικό αδίκηµα να τυγχάνει του ευεργετήµατος
αυτού.
Παράλληλα, τίθενται και οι ελάχιστοι όροι παραµονής στο σωφρονιστικό κατάστηµα για τις περιπτώσεις που έχουµε πρόσκαιρη ή ισόβια κάθειρξη. Στην περίπτωση της προσκαίρου και
όταν έχουµε και αθροιστικές, σωρευτικές ποινές, πρέπει να
έχουν εκτιθεί τα 2/5 της ποινής και για την ισόβια τουλάχιστον
τα δεκατέσσερα έτη. Αθροιστικά, όµως, θα δικαιούται του ευεργετήµατος, εφόσον έχει συµπληρώσει τα δεκαεπτά έτη της ποινής.
Από εκεί και πέρα, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η ανάκληση
και η άρση του ευεργετικού αυτού µέτρου. Ανάκληση ορίζουµε
την περίπτωση κατά την οποία είναι προφανής η παράβαση των
υποχρεώσεων που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τους όρους που έχει
καθορίσει το συµβούλιο ή ο αρµόδιος εισαγγελέας. Άρση έχουµε
στις περιπτώσεις που έχει επιδειχθεί όχι απλή παράβαση των
υποχρεώσεων και των όρων αυτών, αλλά έχουµε παραβατική
συµπεριφορά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πού έχουµε παραβατική συµπεριφορά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε παραβατική συµπεριφορά από τον έχοντα δεχθεί το ευεργέτηµα
του µέτρου κατά τη διάρκεια του χρόνου που αυτό εξελίσσεται.
Δηλαδή, εάν έχουµε κακούργηµα ή πληµµέληµα που έχει τελεστεί µε δόλο και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
µηνών, για το οποίο καταδικάστηκε αµετακλήτως, κύριε συνάδελφε, ή έχουµε το αδίκηµα του άρθρου 173Α, στο οποίο έχουµε
τις περιπτώσεις που ο ευεργετηθείς από το µέτρο καταστρέφει,
αλλοιώνει κ.λπ. το σύστηµα. Ουσιαστικά, δηλαδή, έρχεται η παραβατικότητα αυτή να δηµιουργήσει µία αυτόχρονη συνέπεια,
που είναι η υποχρεωτική άρση του µέτρου. Αυτό είναι το πρώτο,
κύριο και βασικό περίγραµµα, όπως προκύπτει από το άρθρο
110Β.
Στο άρθρο 110Γ ορίζονται τα όργανα εκείνα τα οποία θα εξετάσουν, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα της εφαρµογής του
ευεργετικού αυτού µέτρου. Δεν είναι άλλο από το συµβούλιο
πληµµελειοδικών, ενώπιον του οποίου ο αιτούµενος µπορεί να
καταθέσει υπόµνηµα. Το δε συµβούλιο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και απαραίτητο, µπορεί να ζητήσει και την αυτοπρόσωπη
παρουσία του. Σε κάθε περίπτωση κρίσεως η διεύθυνση του σωφρονιστικού καταστήµατος θα υποβάλλει έκθεση, η οποία θα συνοδεύεται και από την εισήγηση του αρµοδίου συµβουλίου της
φυλακής.
Η διαδικασία εξαντλείται εκεί. Δεν υπάρχει πρόβλεψη τακτικού
ή ένδικου µέσου. Ουσιαστικά ένας και µόνο περιορισµός υπάρχει: αν ειδικά, αιτιολογηµένα και εµπεριστατωµένα κρίνεται ότι η
ως τότε συµπεριφορά του αιτουµένου το µέτρο είναι τέτοια που
καθιστά ουσιαστικά απαγορευτική τη χορήγησή του, διότι αν του
χορηγηθεί, θα επιδείξει µια εξίσου ενδεχοµένως παραβατική
συµπεριφορά, ακόµα και όταν θα έχει τύχει του ευεργετήµατος
της απολύσεως, ακόµα και µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως.
Στο άρθρο 129 ουσιαστικά µεταφέρεται η δυνατότητα αυτή
και στους ανηλίκους. Τηρουµένων των αναλογιών, µε πιο επιεικείς προβλέψεις, παρέχεται το ίδιο ευεργέτηµα, η ίδια δυνατότητα, πάντα κατόπιν αιτήσεως και για τον ανήλικο κατάδικο ή
κρατούµενο.
Στο άρθρο 173Α έχουµε πρόβλεψη των εξής ποινών για τις περιπτώσεις των εξής παραβάσεων. Αν ο ευεργετηθείς από το
µέτρο αυτό καταστρέψει, αφαιρέσει, αλλοιώσει, φθείρει ή, εν
πάση περιπτώσει, µε οποιονδήποτε τρόπο επέµβει στη συσκευή
ή µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώσει τα συναφή µε την επιτήρηση δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους.
Παράλληλα, µε την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος κατά το
χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση εκµεταλλεύεται
βλάβη ή µη ορθή λειτουργία ή αστοχία εν πάση περιπτώσει της
συσκευής ή του συστήµατος, η δε ποινή των τυχόν συµµετόχων
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είναι η αυτή, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία ο συµµέτοχος είναι αστυνοµικός ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση του υποδίκου. Εκεί η πρόβλεψη είναι ποινή καθείρξεως
µέχρι οκτώ χρόνια και αυτό είναι σωστό κατά την άποψή µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, προβλέπεται, µε προσθήκη τρίτης παραγράφου στο
άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα, ιδιαίτερη ποινή για την περίπτωση κατά την οποία παραβιάζονται οι περιορισµοί και οι όροι
που έχουν τεθεί από το αρµόδιο συµβούλιο ή από τις διατάξεις
του αρµόδιου εισαγγελέως.
Στο άρθρο 283Α προστίθεται πλέον η πρόβλεψη, ως µια δυνατότητα ενός ενδιάµεσου σταδίου-µέτρου το οποίο τίθεται µεταξύ
των περιοριστικών όρων που ήδη προβλέπονται στο άρθρο 282
και της προσωρινής κρατήσεως. Αυτό καθίσταται ευκρινές, τίθεται αυτοτελώς, δεν σωρεύεται µε άλλους όρους και ταυτόχρονα,
µε την επεξεργασία που γίνεται στις διατυπώσεις των δυο άρθρων, γίνεται ακόµα πιο ξεκάθαρο ότι η προσωρινή κράτηση
είναι ένα έσχατο µέσο-µέτρο, το οποίο, για να αποφασιστεί και
να υλοποιηθεί, θα πρέπει να εξαντλούνται µεγάλες και σοβαρές
προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, έχετε τη δυνατότητα δευτερολογίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αργώ,
κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δυο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε ήδη µιλήσει
δυο λεπτά παραπάνω και θα µιλήσετε και αύριο επί των άρθρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε, δώστε
µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτοθρόως, λοιπόν, µετά ταύτα έχουµε και τις προσαρµογές
στα άρθρα 54 και 56 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ούτως ώστε να
υπάρχει η ταυτότητα του νοµικού λόγου σε όλο το πλέγµα στο
οποίο µπορεί να αναφέρεται η πρόβλεψη αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και στην επιτροπή έτσι και
στην Ολοµέλεια, σας καλώ να συναινέσουµε στη πρόβλεψη αυτή.
Ο κύριος Υπουργός και η Πλειοψηφία είναι ανοιχτοί σε παρατηρήσεις, σκέψεις και ιδέες που µπορούν να βελτιώσουν το
πράγµα και το «ους είναι ευήκοον».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ την κ. Κατριβάνου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, να
πάρει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Καλή σας µέρα, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα θέτει
πάρα πολύ σοβαρά και σύνθετα ζητήµατα, γιατί ουσιαστικά συνδέεται µε τη φρικτή κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και µε
την προσδοκία των ανθρώπων που είναι µέσα για λιγότερη φυλακή.
`Ετσι όµως όπως τίθεται στη συζήτηση, η ηλεκτρονική επιτήρηση προτείνεται ως ο µονόδροµος και η µόνη διέξοδος των
κρατουµένων από τις απάνθρωπες συνθήκες που ξέρουµε ότι
επικρατούν στις ελληνικές φυλακές. Αυτό το νοµοσχέδιο εµάς
µας γεννά ουσιαστική αγωνία, γιατί µας «καίει» το γεγονός να
µπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν από τη φυλακή, να µπορέσει
µεγάλος αριθµός ανθρώπων να επωφεληθεί από αυτό το νοµοσχέδιο και όχι ο περιορισµένος αριθµός, µε βάση τις εξαιρέσεις
που εισηγείστε µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Επίσης, µας ενδιαφέρει γιατί αυτό ανοίγει τη συζήτηση για
εναλλακτικά µέτρα εκτός της φυλακής και θεωρούµε ότι έτσι θα
έπρεπε να συζητιέται, δηλαδή µε ένα πακέτο εναλλακτικών µέτρων αντί της φυλακής κι όχι µεµονωµένο, σαν τρόπος διαχείρισης.
Θα µπορούσε να είναι ένα θετικό βήµα, αν έβγαζε µεγάλο
αριθµό κρατουµένων από τη φυλακή, ώστε να µπορούν να πάνε
στο σπίτι τους, να µπορούν να συνεχίσουν την οικογενειακή τους
ζωή, τη δουλειά τους, την εκπαίδευσή τους και αν έµπαινε µε
όρους και εγγυήσεις που να διασφάλιζαν τα δικαιώµατα των κρατουµένων, αν αφορούσε περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων
και αν το κόστος το αναλάµβανε το ελληνικό δηµόσιο. `Οχι να
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αφορά αυτούς που ουσιαστικά «έχουν και κατέχουν» και µπορούν να επωµιστούν το βάρος του.
Επίσης, η προσδοκία αυτού του νοµοσχεδίου για εµάς, κατ’
αρχάς προσκρούει σε ένα βασικό ζήτηµα, που είναι η νοµιµοποίηση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και η γενίκευση των ήδη
διευρυµένων µηχανισµών επιτήρησης, που χωρίς αµφιβολία
ανοίγουν µεγάλο πεδίο κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία της προσωπικής ζωής. Διότι αυτό το µέτρο δεν έρχεται
σε µία αθώα εποχή και σε µια εποχή που έχουµε ένα ευνοµούµενο κράτος που συζητά για ελευθερία, για δικαιώµατα κρατουµένων, για εναλλακτικούς τρόπους κράτησης, αλλά έρχεται σε
µία εποχή που το µοντέλο είναι κατασταλτικό και βλέπουµε τις
δυνατότητες να ολισθήσει σε παραπέρα παραβίαση βασικών δικαιωµάτων των κρατουµένων και σε αδικίες.
Ως Επιτροπή Σωφρονιστικού έχουµε έναν ολόκληρο χρόνο
επεξεργαστεί προτάσεις και µε τον κ. Πανούση που είναι εδώ κι
έχουµε συµφωνήσει όλοι σε προτάσεις που εισάγουν ουσιαστικά
ρεαλιστικές λύσεις για λιγότερη φυλακή, εξανθρωπισµό της φυλακής και των συνθηκών και στήριξη της επανένταξης. Ένα
χρόνο το δουλεύαµε. Αυτό περιµέναµε να έρθει και σε αυτό το
πλαίσιο να µπει και η συζήτηση για την ηλεκτρονική επιτήρηση.
Έτσι θα µπορούσε να γίνει η συζήτηση για µία αποτελεσµατική
παρέµβαση στις φυλακές.
Επίσης, ακόµη και ο ισχύων Σωφρονιστικός Κώδικας προβλέπει και εναλλακτικούς τρόπους, όπως είναι η ηµιελεύθερη διαβίωση, η κοινωνική εργασία και οι αγροτικές φυλακές. Αυτά τα
µέτρα δεν αξιοποιούνται.
Φοβόµαστε, λοιπόν, ότι έτσι αποσπασµατικά όπως έρχεται το
βραχιολάκι, χωρίς ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης, χωρίς το
Σωφρονιστικό Κώδικα που έχουµε επεξεργαστεί, χωρίς να ενισχύονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που θα µπορούσαν να βοηθούν µε εναλλακτικά µέτρα αντί της φυλάκισης, έτσι όπως
εισάγεται και θα είναι λιγότερο αποτελεσµατικό, αλλά και µπορεί
να µας φέρει συρρίκνωση των άλλων εναλλακτικών µέτρων.
Έρχεται στην Ολοµέλεια αυτό το σηµαντικό νοµοσχέδιο χωρίς
την απαραίτητη επεξεργασία. Εµείς έχουµε ζητήσει σε όλες τις
επιτροπές, τις προηγούµενες, της προετοιµασίας, συγκεκριµένα
στοιχεία, τα οποία ποτέ δεν µας ήρθαν, που να λένε για ποιες
ακριβώς κατηγορίες κατηγορουµένων µιλάµε, πόσους και ποιους
θα εξυπηρετήσει, πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί και µε ποιες εγγυήσεις.
Μιλάµε για αποσυµφόρηση των φυλακών σαν βασικό σκοπό
του νοµοσχεδίου. Όµως, η αποσυµφόρηση µε αυτήν τη λογική
είναι εσφαλµένη αφετηρία, γιατί αντανακλά διαχειριστική λογική.
Είναι σαν να έχουµε ανθρώπους στοιβαγµένους σε µία αποθήκη,
δηµιουργούν αδιαχώρητο, άθλιες συνθήκες και θα τους βγάλουµε. Δεν έχουµε µία ολιστική αντιµετώπιση του σωφρονιστικού
συστήµατος.
Βέβαια, συζητάµε για ανθρώπους που όντως βιώνουν την κόλαση και γι’ αυτό µάς απασχολεί µε τον τρόπο που µας απασχολεί -ακόµα και µε τον στρεβλό τρόπο µε τον οποίο εισάγεται- και
γιατί έχουµε τόσες καταδίκες αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας από
τα διεθνή δικαστήρια και τα όργανα, που όµως οφείλονται στις
συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές και στη µεταχείριση των
κρατουµένων από το ποινικό και σωφρονιστικό σύστηµα. Αυτή
είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται εδώ και δεν γίνεται.
Ζητήσαµε, λοιπόν, στοιχεία. Μας δώσατε γενικά στοιχεία,
χωρίς καµµία επεξεργασία, πραγµατικά, των αναγκών του πεδίου. Μας είπατε, λοιπόν, στατιστικά ότι έχουµε δεκατρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις κρατουµένους σε φυλακές χωρητικότητας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι κρατουµένων
και από αυτούς το 1/4, οι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά είναι
υπόδικοι και οι τετρακόσιοι πενήντα έξι είναι ανήλικοι.
Δεν µας είπατε, λοιπόν, πόσοι ακριβώς από αυτούς πληρούν
τις προϋποθέσεις, ώστε να επωφεληθούν από αυτό το µέτρο,
ποια είναι τα αδικήµατα και δη τα κακουργήµατα για τα οποία
έχουν καταδικαστεί άνθρωποι που βρίσκονται σήµερα κρατούµενοι, για τους οποίους θεωρητικά προορίζεται το µέτρο. Δηµιουργείτε σύγχυση στις φυλακές. Οι άνθρωποι αυτήν τη στιγµή
περιµένουν -µας παίρνουν τηλέφωνο- ότι θα βγουν. Αυτή είναι η
αντίληψή τους, ότι, όπου να ’ναι, πάνε στο σπίτι τους.
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Εσείς, αντ’ αυτού, βάζετε µια σειρά εξαιρέσεων σε αυτούς
τους ανθρώπους που θα µπορούσε να αφορά και να ευεργετεί
το µέτρο, οι οποίες εξαιρέσεις µπαίνουν µε τρόπο αυθαίρετο και
µε ψυχολογικές αξιολογήσεις, οπότε δεν θα εξυπηρετήσει ακόµα
και ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο αφορά δέκα
χιλιάδες καταδικασθέντες.
Λοιπόν, η πρώτη και βασική κατηγορία που εµάς µας έρχεται
στο µυαλό ότι θα ευεργετηθεί από αυτό το µέτρο, µετά από
τόσες εξαιρέσεις που εισάγετε, είναι οι καταδικασθέντες για οικονοµικά εγκλήµατα σε βαθµό κακουργήµατος. Αυτούς θέλει η
πολιτεία ουσιαστικά να εξυπηρετήσει;
Χαίροµαι, κύριε Βορίδη, που συναινείτε.
Κάνουµε πλάκα, αλλά πραγµατικά οι άνθρωποι µέσα στη φυλακή το περιµένουν πώς και πώς αυτό το µέτρο και δεν θα ευεργετηθούν από αυτό το µέτρο οι περισσότεροι, όπως το περιµένουν. Εµείς µπορεί να κάνουµε πλάκα εδώ, γιατί είµαστε άνετοι
και καθόµαστε σε αυτά τα έδρανα, αλλά πραγµατικά όποιος έχει
περάσει από εκεί και έχει δει την κατάσταση δεν έχει αυτό το περιθώριο.
Σκεφτόµαστε ότι υπάρχουν αυτήν τη στιγµή µέσα στις φυλακές µικροοφειλέτες του δηµοσίου λόγω προσωποκράτησης που
δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, που θα έπρεπε να είναι έξω, και καταδικασθέντες για µικροαδικήµατα, που δεν µπορούν να πληρώσουν τη µετατροπή της ποινής τους. Σε αυτούς, λοιπόν, πρωτίστως έπρεπε να έχουµε ενεργοποιήσει άλλα µέτρα, όπως την
κοινωνική εργασία, αν είχαµε µία σκέψη και µία έγνοια για την
κατάσταση.
Επίσης, το νοµοσχέδιο έχει µία καθαρά ταξική λογική, που
προσκρούει στις συνταγµατικές αρχές της ίσης µεταχείρισης και
της µη διάκρισης. Διότι οι δικαιούχοι του µέτρου -και οι υπόδικοι
και οι καταδικασθέντες- πρέπει να έχουν σταθερή διαµονή και
οικονοµική δυνατότητα. Έτσι, δηλαδή, αποκλείονται ουσιαστικά
οι άστεγοι, οι άποροι και οι φτωχοί. Διότι µη µου πείτε ότι ένα
κράτος, ένα δηµόσιο που δεν παρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους τροφή και στέγη, θα τους παράσχει βραχιολάκι. Δεν το πιστεύω. Δεν είµαστε αφελείς ως προς αυτό.
Επίσης, το µέτρο εκτείνεται στους ανηλίκους. Εµείς για τους
ανηλίκους έχουµε δηλώσει την ένστασή µας και την πλήρη αντίθεσή µας. Οι ανήλικοι δεν θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Οι
ανήλικοι θα έπρεπε να είναι σε δοµές πρόνοιας, έξω από τη φυλακή, όπου θα τους παρέχεται εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη.
Αυτήν τη στιγµή βάζουµε το βραχιολάκι στους ανηλίκους. Δηλαδή, τι κάνουµε; Τους στέλνουµε στο σπίτι τους, σε µια δοµή
και σε ένα πλαίσιο που είναι επιβαρυµένο, πολλές φορές σε
πάρα πολύ δυσκολεµένες οικογένειες και ουσιαστικά τους αφήνουµε στη µοίρα τους.
Αν πραγµατικά νοιαζόµαστε για το µέλλον και για τους νέους
αυτού του τόπου, πραγµατικά αυτή δεν είναι η λύση και η κατεύθυνση. Οι ανήλικοι δεν θα έπρεπε να είναι στις φυλακές, δεν θα
έπρεπε να βγαίνουν εγκαταλελειµµένοι σε µια περίοδο εντονότατης κρίσης που βιώνει η χώρα µας, µόνοι τους, µέσα σε οικογένειες που δυσλειτουργούν. Θα έπρεπε να είναι σε δοµές
πρόνοιας. Γι’ αυτό έχουµε µιλήσει και στην Επιτροπή του Σωφρονιστικού. Έχει κάνει µια πρόταση ο κ. Πανούσης, την οποία
υποστηρίζουµε. Και νοµίζω ότι και ο Υπουργός είναι θετικός
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Άρα, όχι βραχιολάκι για τους ανηλίκους, αλλά δοµές πρόνοιας.
Επίσης, έχουµε ένσταση στο να συµπεριληφθούν στο σχέδιο
νόµου οι υπόδικοι και οι κρατούµενοι σε άδεια. Με αυτόν τον
τρόπο θα έχουµε το βραχιολάκι, άλλον έναν επιπλέον επαχθή περιοριστικό όρο για τον κατηγορούµενο, που θα συστηµατοποιηθεί. Δηλαδή, αυτήν τη στιγµή η προσωρινή κράτηση στη χώρα
µας εφαρµόζεται καταχρηστικά και είναι ο κανόνας, αντί να είναι
η εξαίρεση.
Έχουµε στις φυλακές µας τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα
υποδίκους, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να κρατούνται. Είµαστε η
πρώτη χώρα στην Ευρώπη µε τέτοιον αριθµό υποδίκων. Αυτοί οι
άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι. Σε αυτούς εµείς δεν θέλουµε να βάλουµε βραχιολάκι. Θέλουµε να ισχύσει ο νόµος, η
κράτηση να είναι κατ’ εξαίρεση και οι άνθρωποι αυτοί να είναι
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ελεύθεροι έξω, όπως θα έπρεπε.
Όσον αφορά τώρα το θεσµό των αδειών. Αυτήν τη στιγµή η
κατάσταση µε τις άδειες είναι η εξής: αδιαφάνεια, αυθαιρεσία
και υπέρµετρη αυστηρότητα. Θεωρούµε ότι το βραχιολάκι, έτσι
όπως το εισηγείστε, θα συρρικνώσει το θεσµό των ελεύθερων
αδειών. Οι άδειες θα έπρεπε να είναι ελεύθερες. Είναι η πρώτη
πρόσβαση του καταδικασθέντος προς την πορεία του για την
ελευθερία. Αυτό γίνεται χωρίς βραχιολάκι.
Επιπλέον, µε αυτό θα αδρανοποιηθούν και άλλοι θεσµοί, όπως
η ηµι-ελεύθερη διαβίωση. Αυτές είναι οι ανησυχίες µας -θα σας
το είπαν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που γνωρίζουν καλά το
πεδίο-, διότι ξέρουµε ότι σε ανθρώπους που δεν παίρνουν άδεια,
στους οποίους αυτήν τη στιγµή αρνούνται την άδεια, µπαίνει το
δίληµµα «ή βραχιολάκι ή όχι άδεια».
Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρχουν θεσµοί διαφάνειας και λιγότερη αυστηρότητα ως προς τις άδειες.
Τώρα, υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα νοµιµότητας. Πώς θα
εφαρµοστεί τεχνικά το µέτρο; Τι είδους δεδοµένα θα συλλέγονται; Από ποιους και για ποιο χρονικό διάστηµα; Αυτό πρέπει να
ορίζεται ρητά από το νόµο και όχι από µετέπειτα υπουργική απόφαση.
Επιπλέον, ανατίθεται η διαχείριση του µέτρου σε ιδιώτες, παρά
τις τεκµηριωµένες ενστάσεις που εκφράστηκαν και από Βουλευτές και του δικού σας κόµµατος. Αυτό είναι επικίνδυνο και αντισυνταγµατικό, γιατί η ποινική καταστολή ανήκει στο σκληρό
πυρήνα των κρατικών λειτουργιών. Η µειοψηφία της νοµοτεχνικής έκθεσης λέει ότι δεν πρέπει να χρηµατοδοτείται από πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτήν, ούτε να τίθεται στη διάθεση
ιδιωτών, έστω και υπό δηµόσιο έλεγχο.
Φανταστείτε -το λέµε σαν ένα µικρό παράδειγµα- ένα συµβασιούχο υπάλληλο που θα δουλεύει και θα διαχειρίζεται τα δεδοµένα, έναν υπάλληλο που θα παίρνει 400 ευρώ και θα εποπτεύει
το µέτρο για κάποιον καταδικασθέντα µεγάλης οικονοµικής άνεσης.
Εµείς λέµε ότι θα έπρεπε να έχουµε µιλήσει εδώ για το πώς
θα κρατήσουµε τους ανθρώπους µακριά από την παραβατικότητα και πώς θα ενισχύσουµε την επανένταξή τους στην κοινωνία.
Έχουµε ψηφίσει πρόσφατα –τώρα, βέβαια, έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστηµα- το νόµο περί εξαρτησιογόνων ουσιών
που θα µπορούσε να έχει οδηγήσει το 1/3 των φυλακισµένων σε
δοµές θεραπείας και απεξάρτησης. Αυτός ο νόµος που ψηφίσαµε εδώ µέσα δεν ισχύει. Αν θέλετε αποσυµφόρηση και πραγµατική παρέµβαση στο σωφρονιστικό, γιατί δεν ενισχύετε αυτόν
το νόµο που ψηφίστηκε και γιατί δεν στηρίζετε την εφαρµογή µε
εγκυκλίους, µε σεµινάρια και µε ενίσχυση αυτών των δοµών;
Αυτό θα ήταν µια ουσιαστική παρέµβαση.
Εµείς ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής, παρ’ όλα τα προβλήµατα του νοµοσχεδίου. Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», γιατί έχουµε
επίγνωση της απάνθρωπης ελληνικής φυλακής και των συνθηκών της και γιατί το νοµοσχέδιο εισάγει µία πρώτη συζήτηση για
ένα πρώτο µέτρο εναλλακτικό της κράτησης. Θεωρούµε ότι
πραγµατικά θα έπρεπε να έχει έρθει µε ένα πακέτο µέτρων εναλλακτικών της κράτησης και την αναγκαία µέριµνα για την επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Προτείνουµε και µια συγκεκριµένη τροπολογία –θα µιλήσουµε
πιο συγκεκριµένα γι’ αυτήν όταν γίνει η συζήτηση επί των άρθρων- σύµφωνα µε την οποία στο άρθρο 1 πρέπει να αρθούν οι
εξαιρέσεις που αφορούν την απόλυση υφ’ όρον της ηλεκτρονικής επιτήρησης των καταδικασθέντων. Προτείνουµε η οικονοµική επιβάρυνση να µην πηγαίνει στους καταδικασθέντες, αλλά
να παρέχεται από το δηµόσιο και ο υπό επιτήρηση καταδικασθείς
να λαµβάνει µετασωφρονιστική στήριξη και επίδοµα διαβίωσης.
Όσον αφορά τώρα τις άλλες διατάξεις, µιλήσαµε λίγο πριν και
είπαµε ότι µας εισάγετε υπό µορφή τροπολογιών σωρεία άσχετων διατάξεων που πραγµατικά θα έπρεπε να εισαχθούν µε άλλο
τρόπο. Αναφέρουµε ενδεικτικά την εναρµόνιση µε οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, –αυτήν που ανέφερε ο κ. Παφίλης;- τις τροποποιήσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Κώδικα Δικηγόρων που µόλις ψηφίσατε, την οργάνωση του
Γραφείου του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, τα θέµατα
που αφορούν το Συµβούλιο της Επικρατείας, τα θέµατα των
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ..
Θεωρούµε ότι αυτός είναι ένας λανθασµένος τρόπος. Είναι
ένας ανεπαρκής τρόπος να γίνει συζήτηση και δεν µπορείτε ουσιαστικά να τα «κολλάτε» στο σηµαντικό θέµα που συζητάµε
αυτήν τη στιγµή, το οποίο αφορά πραγµατικά τη µοίρα πολλών
ανθρώπων κρατούµενων µέσα στις φυλακές, για τους οποίους
θα θέλαµε µία καλύτερη ζωή.
Ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ, κυρία συνάδελφε.
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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 6ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ την κ. Τζάκρη, ειδική αγορήτρια του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, να λάβει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια αναπτύχθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αµερική, µε
στόχο κυρίως την αποσυµφόρηση των φυλακών, καθώς επιτρέπει σε κρατούµενους που εκτίουν µικρές ή και µεγαλύτερες ποινές φυλάκισης να επιστρέψουν στην κοινωνία µε περιοριστικούς
όρους. Μάλιστα, όπως έχει τεκµηριωθεί από την πολυετή εφαρµογή αυτού του εναλλακτικού µέτρου στις Ηνωµένες Πολιτείες,
το ηµερήσιο κόστος ανά κρατούµενο µειώνεται κατά 50% σε
σχέση µε την παραµονή του στις φυλακές.
Το σύστηµα λειτουργεί µε την τοποθέτηση ενός ποµπού παρακολούθησης στον αστράγαλο του κρατουµένου, τον οποίο
πρέπει να φορά επί εικοσιτετραώρου βάσεως και άλλης µιας µονάδας στην οικία του. Η παρακολούθηση πραγµατοποιείται µέσω
ραδιοσυχνοτήτων µεταξύ αυτών των δύο µονάδων. Εάν ο συµµετέχων βγει από το σπίτι του –άρα και από την εµβέλεια του
δέκτη- χωρίς έγκριση άδειας για κίνηση, η µονάδα της οικίας θα
ενηµερώσει το κέντρο για την παράβαση.
Τα πιο σύγχρονα συστήµατα χρησιµοποιούν δέκτη GPS και
µπορούν να εντοπίσουν ανά πάσα στιγµή το στίγµα του κρατούµενου. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν, εκτός από τον κατ’
οίκον περιορισµό, σε περιπτώσεις επιβολής πιο σύνθετων περιοριστικών µέτρων, όπως, για παράδειγµα, την παραµονή εντός
των ορίων µιας συγκεκριµένης περιοχής ή την αποφυγή κίνησης
σε «ευαίσθητα» σηµεία, όπως, για παράδειγµα, οι παιδικές χαρές
για όσους εκτίουν ποινές για παιδοφιλία.
Το σύστηµα γεωεντοπισµού, γνωστό και ως ηλεκτρονικό βραχιόλι, για υποδίκους και καταδίκους καθιερώνεται πλέον και στην
Ελλάδα µε το εν λόγω σχέδιο νόµου.
Με τις νέες ρυθµίσεις το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να
δώσει ανάσα στις ελληνικές φυλακές, που ασφυκτιούν από τον
υπερπληθυσµό των κρατουµένων. Ο συνωστισµός των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης αποτελεί ένα χρόνιο πρόβληµα, το οποίο συνδέεται µε µια σειρά προβληµάτων, όπως η
υποβάθµιση των όρων διαβίωσης των κρατουµένων, οι συνθήκες
εργασίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων καθώς και η προσβολή
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το τελευταίο έχει οδηγήσει τη
χώρα µας σε πολλές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για εξευτελιστική και απάνθρωπη συµπεριφορά.
Οι αλλεπάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αλλά και των συγκυβερνήσεων µετέπειτα, για την
αποσυµφόρηση των φυλακών, µε την ψήφιση νόµων ελαστικοποίησης της υφ’ όρον απόλυσης για ποινές έως πέντε έτη, προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβληµα, το οποίο, όµως, δυστυχώς
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έχει λάβει τόσο µεγάλες διαστάσεις, ώστε χρειάζονται επιπλέον
µέτρα.
Ο πληθυσµός των κρατουµένων µειώνεται πρόσκαιρα µε τη
χρήση των ευνοϊκών ρυθµίσεων για την υφ’ όρον απόλυση, αλλά
στη συνέχεια αυξάνεται -και µε τους υποδίκους- κυρίως για
όσους βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση.
Στόχος της προτεινόµενης ρύθµισης, λοιπόν, είναι να συµβάλλει στη µείωση του πληθυσµού των κρατουµένων, προσφέροντας στις αρµόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές νέες επιλογές
που διευκολύνουν την εκτός καταστηµάτων κράτηση των υποδίκων και καταδίκων, χωρίς αυτοί να αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια.
Εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, το σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουµένων λειτουργεί επίσης
στην Αυστραλία, την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ιταλία,
την Ισπανία και το Βέλγιο.
Η εφαρµογή του µέτρου σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερµανία έχει καταδείξει ότι σταδιακά η ηλεκτρονική επιτήρηση, που
αρχικά επιλεγόταν µε διστακτικότητα από τις αρχές, έχει αναδειχθεί στο πιο δηµοφιλές µέτρο ανάµεσα στις τροποποιηµένες
ποινές, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχής η εφαρµογή του στις
περιπτώσεις των ανήλικων εγκληµατιών.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σχέδιο νόµου, κρατούµενοι που έχουν
καταδικαστεί µε στερητικές της ελευθερίας ποινές θα µπορούν
να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων και να αποφυλακίζονται,
υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση.
Το σχέδιο νόµου εισάγει σειρά προϋποθέσεων για τους κρατούµενους που θα θελήσουν να καταθέσουν αίτηση για να βρεθούν εκτός φυλακής υπό τον όρο του περιορισµού κατ’ οίκον µε
ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης.
Δυο από τις βασικότερες προϋποθέσεις που εισάγονται προβλέπουν πως χρήση των διατάξεων µπορούν να κάνουν όσοι
έχουν εκτίσει πραγµατικά και µε ευεργετικό υπολογισµό, όταν
πρόκειται για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής τους και
όταν πρόκειται για ισόβια κάθειρξη τουλάχιστον δεκατέσσερα
έτη.
Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος µπορεί να απολυθεί εάν έχει
εκτίσει δεκαεπτά έτη, ακόµη και όταν το παραπάνω άθροισµα
υπερβαίνει το όριο αυτό.
Συγχρόνως, βέβαια, ο κατάδικος θα πρέπει να έχει εκτίσει
πραγµατικά για πρόσκαιρη κάθειρξη το 1/5 της ποινής και για
ισόβια τουλάχιστον δώδεκα έτη.
Βέβαια, από την εφαρµογή του µέτρου αποκλείονται όσοι καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία ή ανθρωποκτονία µε πρόθεση κατά υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Ο απολυθείς θα επιτρέπεται να ευρίσκεται σε καθορισµένες
ώρες της ηµέρας εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού,
µόνο, όµως, για λόγους επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, συµµετοχής σε πρόγραµµα απεξάρτησης από ναρκωτικά ή
εκπλήρωσης συγκεκριµένων υποχρεώσεων που του έχουν τεθεί.
Οι ώρες απουσίας του θα ορίζονται είτε µε το βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών που θα διατάξει την απόλυση µε τον
όρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης είτε µε διάταξη του εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής του.
Στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου προβλέπονται οι λόγοι και η
διαδικασία τόσο για την ανάκληση της συγκεκριµένης µορφής
απόλυσης του κρατουµένου µε τον όρο της ηλεκτρονικής του
παρακολούθησης, η οποία αποφασίζεται από το συµβούλιο
πληµµελειοδικών που τη χορήγησε και είναι δυνητική, ενώ σύµφωνα µε το νόµο αποφασίζεται αν τελικά ο κατάδικος παραβιάζει
αδικαιολόγητα τους όρους της ηλεκτρονικής παρακολούθησης
µε τρόπο που καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται να συµµορφωθεί,
όσο και για την άρση της συγκεκριµένης µορφής απόλυσης του
κρατουµένου µε τον όρο της ηλεκτρονικής του παρακολούθησης, που είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται αν ο κατάδικος που
απολύθηκε µε τον όρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης τελέσει αδίκηµα µέσα στο χρόνο της δοκιµασίας.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σηµειωθεί ότι η θεσµοθετούµενη µε το παρόν σχέδιο νόµου απόλυση µε τον όρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης συντρέχει µε τη γνωστή ως τώρα

867

απόλυση των άρθρων 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα και
αφορά ουσιαστικά το στάδιο έκτισης ποινής ανάµεσα στον εγκλεισµό και την απόλυση µε το άρθρο 105 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα.
Δηλαδή, για έναν κρατούµενο µε πρόσκαιρη κάθειρξη το στάδιο της απόλυσης µε τον όρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης εκτείνεται από το σηµείο που θα έχει εκτίσει πραγµατικά το
1/5 τουλάχιστον της ποινής του και συνολικά –δηλαδή πραγµατικά και πλασµατικά- τα 2/5 αυτής, ως το σηµείο που θα έχει εκτίσει πραγµατικά το 1/3 της ποινής του και συνολικά –δηλαδή
πραγµατικά και πλασµατικά- τα 3/5 αυτής.
Δηλαδή, πρόκειται για ένα ενδιάµεσο στάδιο έκτισης ποινής,
όπου ο κρατούµενος έχει τη δυνατότητα να φύγει από το σωφρονιστικό κατάστηµα, να παραµείνει σε συγκεκριµένο χώρο την κατοικία του, εν προκειµένω- να απουσιάζει από αυτό ορισµένες ώρες και για συγκεκριµένο σκοπό, που αφορά τη διευκόλυνσή του να επανενταχθεί στην κοινωνία -δηλαδή, επιµόρφωση, παρακολούθηση προγράµµατος απεξάρτησης- έως πια
να απολυθεί µε τη διαδικασία των άρθρων 105 και επόµενα του
Ποινικού Κώδικα.
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τηρεί ορισµένους όρους
-συνήθως εµφάνιση στο Αστυνοµικό Τµήµα, απαγόρευση εξόδου- αλλά δεν θα χρειάζεται πλέον ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Παρ’ όλο που στην πραγµατικότητα δηµιουργείται µια επιβάρυνση της εισαγγελίας και των συµβουλίων πληµµελειοδικών,
που αναλαµβάνουν µια νέα διαδικασία ενδιάµεσης υφ’ όρον απόλυσης µε συγκεκριµένους όρους και διαδικασία για τη χορήγησή
της, την ανάκληση και την άρση της, πιστεύω ότι το µέτρο θα
βοηθήσει στην αποσυµφόρηση των φυλακών και στην οµαλότερη επανένταξη των καταδικασθέντων στην κοινωνία.
Πολύ σηµαντική είναι, κατά τη γνώµη µου, η εφαρµογή του
συγκεκριµένου µέτρου στους ανηλίκους. Ως γνωστόν, λόγω της
ανηλικότητας των δραστών, το σύνολο των υφιστάµενων ρυθµίσεων διέπεται από την αρχή της επιείκειας. Έτσι, στον ανήλικο
το παρόν σχέδιο νόµου δίνει το δικαίωµα απόλυσης µε τον όρο
της ηλεκτρονικής παρακολούθησης νωρίτερα από ό,τι στους
ενηλίκους, όπως αναλυτικά θα εξηγηθεί και στην κατ’ άρθρον συζήτηση, ενώ ο επιµελητής των ανηλίκων θα µπορεί µε έκθεσή του
να προτείνει στο Δικαστήριο Ανηλίκων τα µέτρα που κρίνει αναγκαία και πρόσφορα για να βοηθηθεί ο ανήλικος στην ένταξή του
στην κοινωνία και να ανακοπεί η εγκληµατική του δραστηριότητα.
Συγκεκριµένα, η απόλυση ανηλίκων µε τον όρο της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης µπορεί να γίνει, εφόσον ο ανήλικος έχει εκτίσει
το 1/3 της ποινής του. Είναι εµφανές ότι ο νόµος συµπεριφέρεται
επιεικέστερα στους ανήλικους δράστες. Παρ’ όλα αυτά, η παραµονή στο σωφρονιστικό κατάστηµα παραµένει η ίδια µε τους ενήλικους δράστες. Δηλαδή, πρέπει να παραµείνουν και οι ανήλικοι
για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 1/5.
Το σηµείο αυτό θα πρέπει να το ξαναδούµε, κύριε Υπουργέ.
Σας το είπα σε όλες τις συζητήσεις στην αρµόδια επιτροπή. Νοµίζω ότι ο νοµοθέτης πρέπει να δείξει µεγαλύτερη ευαισθησία
στο ζήτηµα αυτό.
Η αίτηση πρέπει να αναδεικνύεται µε έκθεση της κοινωνικής
υπηρεσίας του καταστήµατος κράτησης καθώς και έκθεση της
υπηρεσίας επιµελητών ανηλίκων. Η απόλυση αίρεται όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση,
τελέσει από δόλο πράξη που, αν τελούσε ενήλικας, θα ήταν
πληµµέληµα ή κακούργηµα.
Τι ισχύει τώρα για τους υποδίκους, σύµφωνα µε το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα:
Αρχικά ο περιορισµός του υποδίκου στην οικία του µε ηλεκτρονική επιτήρηση προστίθεται στους περιοριστικούς όρους
των άρθρων 282 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Ωστόσο, η σειρά επιλογής του από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα είναι η εξής: Εξετάζεται πρώτα αν οι σκοποί του άρθρου
296 -η ανακοπή της εγκληµατικής δραστηριότητας κατηγορουµένου, η εξασφάλιση της παρουσίας του στην ανάκριση και στην
εκδίκαση της υπόθεσης και η υποβολή του στην ποινή- εξυπηρετούνται µε τους υπόλοιπους περιοριστικούς όρους. Αν αυτοί δεν
αρκούν για την ικανοποίηση των σκοπών του άρθρου 246 του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τότε στη συγκεκριµένη περίπτωση

868

και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτηση, -ήτοι σε κακούργηµα µε απειλούµενη ποινή πέντε έως δέκα
έτη,- ο κατηγορούµενος να είναι άγνωστης διαµονής ή γνωστής
διαµονής, που έχει κάνει προπαρασκευαστικές πράξεις για τη
φυγή του ή είναι επικίνδυνος για άλλα εγκλήµατα µε προηγούµενες αµετάκλητες καταδίκες για οµοειδή αδικήµατα, και δεύτερον, σε κακούργηµα µε απειλούµενη ποινή πέντε έως είκοσι έτη
ή ισόβια ή και µε απειλούµενη ποινή πέντε έως δέκα έτη, αλλά
που να τέλεσε κατ’ εξακολούθηση ή µε πολλούς παθόντες, αρκεί για την προσωρινή κράτηση να κριθεί από τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του εγκλήµατος ότι ο δράστης, αν δεν κρατηθεί
προσωρινά, θα τελέσει και άλλα αδικήµατα και ας είναι γνωστής
διαµονής και δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε υπότροπος. Τότε,
αντί για προσωρινή κράτηση, µπορεί να επιλεγεί ο περιορισµός
κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική παρακολούθηση, εφόσον ο κατηγορούµενος βέβαια έχει γνωστή διαµονή και συναινεί σε αυτό. Φυσικά, από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται τα βαριά εγκλήµατα,
όπως διακίνηση ναρκωτικών κατ’ επάγγελµα, συγκρότηση εγκληµατικής οργάνωσης, βιασµός, αποπλάνηση ανηλίκου, κατάχρηση
ανηλίκου σε ασέλγεια, πορνογραφία ανηλίκων, ασέλγεια µε ανήλικο επ’ αµοιβή, ληστεία µε καλυµµένα χαρακτηριστικά, ανθρωποκτονία, στην οποία δεν δόθηκε ελαφρυντικό.
Να προσθέσω βέβαια εδώ ότι έγινε ολόκληρη συζήτηση κατά
την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στην αρµόδια
επιτροπή για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ή όχι, της εξαίρεσης
κάποιων εγκληµάτων από τη δυνατότητα παρακολούθησης του
περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική παρακολούθηση. Εκεί εκφράστηκαν δύο διαµετρικά αντίθετες απόψεις.
Κάποιοι φορείς πρότειναν τη διεύρυνση των εξαιρέσεων και
σε άλλα εγκλήµατα, ώστε να συµπεριληφθούν στην εξαίρεση
αυτή και οι καταχραστές του δηµοσίου του ν. 1608/1950 αλλά
και τα άρθρα 20 και 22 του ν.1439/2013 -εκεί υπάρχουν ποινές
ισόβιας κάθειρξης για τα ναρκωτικά- το άρθρο 385, που αφορά
την εκβίαση, εφόσον έχει µπει και το άρθρο 280, που αφορά τη
ληστεία και κρίνεται ότι αυτά τα εγκλήµατα είναι συναφή. Κάποιοι
άλλοι φορείς εξέφρασαν την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν
εξαιρέσεις εγκληµάτων, στα οποία δεν µπορεί να επιλεγεί ο περιορισµός κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική παρακολούθηση, διότι πρόκειται για ένα θεσµό που έχει κατ’ εξοχήν σωφρονιστικό σκοπό,
δηλαδή τη σταδιακή επανένταξη του απολυµένου στην κοινωνία,
όταν πρόκειται περί κρατουµένων και να δίνεται η δυνατότητα
αυτή ακόµη και στις περιπτώσεις της εµπορίας ναρκωτικών ή του
βιασµού, διότι σ’ αυτήν την περίπτωση η διεύθυνση των φυλακών
ή η κοινωνική υπηρεσία ή και το συµβούλιο πληµµελειοδικών
µπορούν να διασφαλίσουν επαρκώς τις περιπτώσεις, στις οποίες
δεν πρέπει να εφαρµοστεί το µέτρο.
Είµαι κατηγορηµατικά υπέρ της άποψης –και θα ήθελα να το
τονίσω κατά τη σηµερινή συζήτηση- ότι πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, διότι πράγµατι το ευεργετικό αυτό µέτρο δεν συνάδει
στα ιδιαίτερης απαξίας εγκλήµατα µε το γενικό και ειδικό προληπτικό χαρακτήρα της ποινής, που είναι και ο σωφρονισµός του
εγκληµατία αλλά και η πρόληψη τέλεσης αδικηµάτων εν γένει.
Σκοπός αυτής της ρύθµισης είναι να επιβάλλεται η προσωρινή
κράτηση µόνο ως έσχατο µέτρο δικονοµικού καταναγκασµού,
ώστε να αποσυµφορηθούν τα σωφρονιστικά καταστήµατα. Βέβαια, εκφράστηκαν και φόβοι κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων –βάσιµοι φόβοι, κατά την άποψή µου, κύριε
Υπουργέ- καταχρηστικής άσκησης του συγκεκριµένου µέτρου
από τους δικαστές, µε αποτέλεσµα αυτό το µέτρο να επιβάλλεται
ακόµα και για υποδίκους στους οποίους θα επιβάλλονταν απλώς
κάποιοι περιοριστικοί όροι.
Εύχοµαι και ελπίζω αυτό να µη συµβεί στην πράξη και να λειτουργήσει πράγµατι η κατ’ οίκον παραµονή µε ηλεκτρονική παρακολούθηση ως εναλλακτική της προσωρινής κράτησης και µε
όρους της προσωρινής κράτησης, πράγµα που σηµαίνει όχι εγκλεισµός. Διαφορετικά και στις περιπτώσεις που στον υπόδικο
δεν θα επιβάλλονταν ούτε καν περιοριστικοί όροι µε την κλασική
έννοια του όρου, αποτελεί υπέρµετρη δέσµευσή του.
Αν ο κρατούµενος παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους που
του επιβλήθηκαν, τότε µπορεί να του επιβληθεί το µέτρο της
προσωρινής κράτησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίζεται ότι το µέτρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση αντιµετωπίζεται, όπως ακριβώς η προσωρινή
κράτηση σε σχέση µε τη διάρκεια, τα ανώτατα όρια, την εξακολούθηση ή διακοπή του και την επανεξέτασή του στα προβλεπόµενα χρονικά όρια.
Το κόστος επιτήρησης επιβάλλεται στον επιτηρούµενο και
προκαταβάλλεται για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες. Μέχρι,
όµως, να προκαταβληθούν τα έξοδα, δεν τοποθετείται ο εξοπλισµός, και ο κατηγορούµενος κρατείται, ενώ αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τότε επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση. Το
δηµόσιο µπορεί να καλύψει το κόστος της ηλεκτρονικής επιτήρησης, όταν αποδεδειγµένα ο κατηγορούµενος αδυνατεί να καταβάλει το κόστος. Τα έξοδα δε της ηλεκτρονικής επιτήρησης
θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα, µετά την πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Οικονοµικών.
Από όλους, όµως, σχεδόν τους παρευρισκόµενους φορείς κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών προσώπων εκφράστηκε η πεποίθηση ότι θα υπάρξει κατηγορία καταδίκων που
πράγµατι θα ευεργετηθούν από το συγκεκριµένο µέτρο ή -για να
το πω αλλιώς- ότι θα γίνει κατάχρησή του από εγκληµατίες που
έχουν την οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν την άµεση εφαρµογή του. Θεωρείται, δηλαδή, σχεδόν βέβαιο ότι θα ωφεληθούν µόνο όσοι έχουν την οικονοµική δυνατότητα να προκαταβάλουν τη δαπάνη για το βραχιόλι και θα παραµείνουν κρατούµενοι οι ασθενέστεροι οικονοµικά. Διότι εκεί θα πρέπει η δαπάνη
να καλυφθεί από το δηµόσιο, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα αργήσει να γίνει.
Όσον αφορά το θέµα της κατά κανόνα επιβάρυνσης των ιδίων
των τιθεµένων υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων ή καταδίκων µε το λειτουργικό κόστος εφαρµογής του µέτρου, ασχολήθηκε και η µειοψηφία της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
που κατάρτισε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα. Μάλιστα,
η άποψη της µειοψηφίας διατυπώθηκε ρητά και στην αιτιολογική
έκθεση του παρόντος σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε την οποία δεν
πρέπει να υπάρχει καµµία οικονοµική επιβάρυνση των υπό επιτήρηση καταδίκων, εκτός από τις περιπτώσεις που αιτιολογηµένα κρίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν την
οικονοµική δαπάνη ιδίοις εξόδοις.
Μήπως, κύριε Υπουργέ, και δεδοµένης της καθυστέρησης της
ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης στην εφαρµογή στην πράξη της
δυνατότητας για την κάλυψη των εξόδων του βραχιολιού από το
δηµόσιο, να δούµε την πρόταση της µειοψηφίας και να την υιοθετήσουµε και νοµοθετικά µε την πρόβλεψή της στο νόµο, προκειµένου να αποφύγουµε το ενδεχόµενο της καταχρηστικής
άσκησης που σας εξέφρασα προηγουµένως;
Πάντως, θεωρείται βέβαιο ότι τελικά θα ευνοηθούν από το
συγκεκριµένο µέτρο οι Έλληνες υπόδικοι και κατάδικοι που
έχουν γνωστή διαµονή στη χώρα και άρα, µπορούν να παρακολουθηθούν εύκολα, µε συνέπεια τελικά στις φυλακές να παραµένουν αλλοδαποί για ήσσονος σηµασίας αδικήµατα και να µην
προφυλακίζονται ούτε και να εκτίουν πολύχρονες ποινές Έλληνες, ακριβώς γιατί το µέτρο θα µπορεί να εφαρµοστεί και σε αυτούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, αυτό θα έχει ως πρακτική συνέπεια ότι τελικά ελάχιστα
το συγκεκριµένο µέτρο θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση των
φυλακών, εφόσον µέσα στις φυλακές, όπως είναι γνωστό και
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή
µας, βρίσκονται κατά 70% αλλοδαποί κρατούµενοι.
Μάλιστα, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου αν κρατούµενος που
τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση προσπαθήσει να καταστρέψει
το βραχιόλι, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους, σύµφωνα µε την τροποποίηση που φέρατε εσείς, κύριε
Υπουργέ, κατά τη δεύτερη συζήτηση επί των άρθρων. Νοµίζω,
λοιπόν, ότι αυτή η τροποποίηση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι οι βαρυποινίτες σε άδεια δεν θα έχουν και πολλά να
χάσουν, αν προστεθεί και ένα ακόµα έτος στην ποινή τους. Αντίθετα, θα έχουν πολλά να κερδίσουν αν καταστρέψουν το βραχιόλι και αποδράσουν. Πιστεύω ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλει µε-
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γαλύτερη ποινή. Εποµένως, η συγκεκριµένη τροποποίηση που
επιφέρατε, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.
Το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπει τροποποιήσεις του Σωφρονιστικού Κώδικα που αφορούν την εφαρµογή του µέτρου σε
αδειούχους κρατουµένους. Μπορώ να πω ότι γίνονται δύο κύριες
παρεµβάσεις στον ήδη ισχύοντα κώδικα µε την πρώτη πλέον να
έγκειται στο ότι µόνο η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή
του στερουµένου οικογένειας δεν αποκλείει τη χορήγηση άδειας.
Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επιβληθούν συγκεκριµένοι
περιοριστικοί όροι.
Σχετικά µε την παρακολούθηση των εν λόγω κρατουµένων,
ορίζεται σαφώς ότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού προϋποθέτει
πάντα τη συναίνεση του καταδίκου.
Η δεύτερη παρέµβαση αφορά τους δράστες αξιόποινων πράξεων µε ιδιαίτερη απαξία. Σε περιπτώσεις καταδίκων, λοιπόν, οι
οποίοι εκτίουν ποινές ισόβιας ή εικοσιπενταετούς πρόσκαιρης
κάθειρξης, η επιλογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης τους,
είτε στο πλαίσιο του κατ’ οίκον περιορισµού είτε εντοπισµό των
κινήσεων τους εκτός οικίας, θα οδηγήσει τα αρµόδια πειθαρχικά
συµβούλια στη χορήγηση περισσοτέρων αδειών. Φυσικά και εδώ
απαιτείται πάντα η συναίνεση του καταδίκου.
Αναφορικά µε τα έξοδα ή τις ποινές φυλάκισης για οποιαδήποτε φθορά σε βάρος του συγκεκριµένου βραχιολιού ισχύουν
όσα και παραπάνω.
Εν κατακλείδι, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ηλεκτρονική επιτήρηση κι ο γεωεντοπισµός των καταδίκων, υποδίκων και κρατουµένων σε άδεια, συνιστούν επεξεργασίες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόµενων προσώπων.
Για την αποφυγή του περιορισµού του δικαιώµατος του ατόµου στον αυτοκαθορισµό του, εισάγονται µε το εν λόγω άρθρο
ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που προβλέπουν ρητά τους όρους
και τις προϋποθέσεις του εν λόγω περιορισµού. Επιπλέον, στην
κατεύθυνση αυτή κινείται και η απαίτηση συναίνεσης κάθε ενδιαφεροµένου προσώπου πριν την επιβολή της ηλεκτρονικής του
επιτήρησης.
Κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων, καθώς και ο έλεγχος και η
διαχείριση του συστήµατος θα οριστεί µε προεδρικό διάταγµα
κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού
Οικονοµικών και θα εκδοθεί αφού ληφθεί και η γνώµη του προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε πρόταση του ιδίου κατά την ακρόαση που έγινε στη
συζήτηση στη σχετική επιτροπή και πολύ σωστά, κύριε Υπουργέ,
κάνατε δεκτή µε τροποποίηση που επιφέρατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όπως προαναφέρθηκε, ο κρατούµενος που έχει αφεθεί µε τον
όρο να φέρει το ηλεκτρονικό βραχιόλι, θα έχει τη δυνατότητα να
βρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας, εκτός του τόπου
του κατ’ οίκον περιορισµού, µόνο όµως για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης.
Επίσης, εκτός του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού θα µπορεί
να βρεθεί, σε περίπτωση που συµµετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης από ναρκωτικά ή άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι ώρες
µάλιστα της απουσίας του από τον τόπο του κατ’ οίκον περιορισµού αλλά και το σύνολο των υποχρεώσεων του καθορίζονται
είτε µε το βούλευµα που διέταξε την απόλυσή του είτε µε εισαγγελική διάταξη.
Σε περίπτωση που ο κρατούµενος δεν συµµορφώνεται µε τους
όρους που του επιβλήθηκαν, τότε οδηγείται και πάλι στη φυλακή.
Ακόµη και µε εισαγγελική διάταξη θα αποφασίζονται οι αλλαγές του τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού, η τροποποίηση του
προγράµµατος των ωρών απουσίας του καταδίκου απ’ αυτόν και
η επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω
ότι υπερψηφίζω το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί της αρχής και
σας ευχαριστώ για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός από
τα Πειραϊκά Εκπαιδευτήρια «Πράξις & Πράξεις».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον
κ. Καπερνάρο να πάρει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Καπερνάρο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχω κατ’ επανάληψη πει ότι επειδή είστε µία
διακεκριµένη περίπτωση υπουργίας, έχουµε ιδιαίτερη απαίτηση
συγκεκριµένα από εσάς. Επίσης, έχουµε ιδιαίτερη απαίτηση από
τον εαυτό µας να υποχρεούµεθα να σας βοηθάµε σε επίπεδο
πραγµατιστικό, έτσι ώστε να βελτιώνονται αυτά τα νοµοθετήµατα
που έρχονται για επεξεργασία στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να
κατορθώσουµε επιτέλους κάποια στιγµή να φτιάξουµε νόµους
σαφείς, διαυγείς, καθαρούς και κυρίως, κατανοητούς από το
µέσο Έλληνα, διότι εµείς πιστεύουµε ότι εάν υπήρχαν σαφείς
νόµοι θα είχαµε γλιτώσει τουλάχιστον από το 1/3 των δικών.
Και αυτό µέχρι τώρα έχει επισυµβεί γι’ αυτόν τον λόγο, ότι δεν
υπάρχουν σαφείς νόµοι, δεν υπάρχουν νόµοι οι οποίοι καταδεικνύουν εξαρχής το τι θέλουν να υπηρετήσουν, σε τι αποσκοπούν,
µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνουν και τους παράγοντες της δίκης
και κυρίως τους δικαστές, να τρώµε τόσο πολύτιµο χρόνο και να
µετράµε εάν το αποτέλεσµα είναι αυτό που προσδοκούσαµε, δηλαδή το επιθυµητό.
Εµείς γνωρίζουµε µέσα σε αυτές τις αίθουσες που άσπρισαν
τα µαλλιά µας πόσο θα έπρεπε να είναι διαφορετικοί οι νόµοι απ’
αυτούς που είναι. Λυπάµαι, όµως, που είµαι υποχρεωµένος από
αυτό το Βήµα να σας πω ότι συνεχίζουµε την ίδια κατάσταση.
Τελευταία στιγµή έρχονται τροπολογίες, τελευταία στιγµή έρχονται τροποποιήσεις, τελευταία στιγµή έρχεται εβδοµήντα σελίδων τροπολογία σε έναν Κώδικα περί Δικηγόρων, που προχθές
ψηφίσαµε σε εφτά σελίδες και έρχονται εβδοµήντα σελίδες την
Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή, αν θέλαµε να κάνουµε τροπολογία στην τροπολογία είµαστε εκπρόθεσµοι. Γιατί; Από εσάς, όχι.
Από κάποιον άλλον Υπουργό πιθανόν στο παρελθόν. Από εσάς,
όχι.
Έχουµε απαίτηση αυτά να τα σταµατήσετε και να πούµε ότι
τελειώνουµε, εδώ αρχίζουµε, γυρίζουµε σελίδα, θα παράγουµε
νόµους, οι οποίοι θα είναι νόµοι.
Όσον αφορά αυτές τις επιτροπές που µαζευόµαστε για να σας
βοηθήσουµε –υποτίθεται- µε προτάσεις, εγώ είµαι πάρα πολύ
επιφυλακτικός, διότι πάµε έτοιµοι, ερχόµαστε έτοιµοι, λέµε τις
προτάσεις µας και βλέπουµε τώρα το νοµοθέτηµα ως έχει. Άρα,
γιατί την κάναµε την επιτροπή; Τίποτα δεν ήταν σωστό από αυτά
που σας προτείναµε; Εγώ δεν θα χάσω χρόνο µε το να αναφερθώ θεωρητικά και µόνο στη θεωρητική φιλολογία του θέµατος. Με ενδιαφέρει περισσότερο να το φιλοσοφήσουµε µε την
έννοια αυτή πραγµατιστικά, ρεαλιστικά, όπως ήρθαµε σήµερα
να το υπηρετήσουµε.
Θα πω ένα παράδειγµα. Έχετε εξαιρέσει ορισµένα αδικήµατα.
Κατ’ αρχάς, ας κάνουµε µία παρένθεση και να τονίσουµε ότι υποχρεωτικά πρέπει να θεσπιστεί αυτό το µέτρο, διότι είµαστε οι
πρώτοι στην Ευρώπη που έχουµε µπει στις αρµοδιότητες του περίγελου, διότι είµαστε οι πρώτοι σε προκαταβολές ποινής. Το ένα
τρίτο των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές είναι υπόδικοι.
Το δεύτερο κράτος, η Γαλλία, µας βλέπει µε κιάλια. Είµαστε ο
περίγελος του ποινικού κόσµου, του νοµικού κόσµου όσον
αφορά τους υποδίκους. Προσχηµατικά δεν λέµε φυλακές Κορυδαλλού, αλλά το κάναµε κατάστηµα κράτησης Κορυδαλλού για
να µην ακούγεται ότι είναι φυλακές. Τέτοια µέτρα κάνουν!
Εδώ, πάλι θα ήθελα διορθωτικά να πω, επειδή το νόηµα του
κατάδικου είναι αυτός που έχει χάσει κάθε ελπίδα, έχει εκµετρήσει και τους τρεις ενδίκους λόγους να ελπίζει, έχει χάσει όλους
τους βαθµούς, πλέον αυτός λέγεται κατάδικος. Είναι βαρύς
όρος. Γι’ αυτό θα έπρεπε να το διορθώσετε, όπως είπαµε και
στην επιτροπή, και να το λέµε «οι καταδικασθέντες», διότι ένας
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ο οποίος είναι καταδικασθείς σε πρώτο βαθµό, δεν είναι κατάδικος. Μπορεί στο δεύτερο βαθµό να δικαιωθεί, να αθωωθεί και να
απελευθερωθεί. Συνεπώς, ο κατάδικος είναι µία δόκιµη λέξη. Σας
παρακαλώ, καθώς µιλάµε περί φιλοσοφίας, σκεφθείτε το.
Πάµε, λοιπόν, στο άρθρο 110β’ που έχετε ορισµένες εξαιρέσεις. Εγώ θα έλεγα το εξής: Αντιστρόφως, εµµένω στο ότι πρέπει
να µην έχουν το δικαίωµα αυτής της ηλεκτρονικής επιτήρησης
κάποιοι, οι οποίοι έχουν τελέσει ιδιαιτέρως βαρύτατα εγκλήµατα,
όπως είναι αυτά του άρθρου 20 και 22 του ν. 4139/2013.
Πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος καταδικασθείς επειδή διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα, σε σχολεία, εµπορεύεται ναρκωτικά σε καταστήµατα ανηλίκων, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σε
χώρους άθλησης, σε κατασκηνώσεις µε παιδιά, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών; Διακινεί ή εµπορεύεται ναρκωτικά
και του δίνετε το δικαίωµα αυτός ο άνθρωπος να υποβάλει αίτηµα και να δικαιωθεί µε το να πάρει αυτό το βραχιολάκι;
Σας το είπαµε και στην επιτροπή. Πρέπει να είναι µέσα η παράγραφος 20 και 22. Σας είπαµε ότι λογικά αντίκειται στη φύση.
Δεν µπορεί να πάρει βραχιολάκι -ας το πούµε λαϊκά- αυτός ο
οποίος είναι καταχρασθείς του δηµοσίου και έχει κατηγορηθεί
και καταδικασθεί µε το 1608 του ν. 1950. Τι να κάνουµε;
Έχετε εξαιρέσει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς,
τους επίορκους πολιτικούς. Ο γενικός γραµµατέας, ο Υπουργός,
ο Υφυπουργός, ο οποίος έρχεται και κάνει απιστία σε βαθµό κακουργήµατος και καταδικάζεται, είναι στη φυλακή και του δίνετε
το δικαίωµα να πάρει βραχιολάκι. Μα, να βγει ο πρώην επίορκος,
το «λαµόγιο» Υπουργός; Για όνοµα της Παναγίας!
Μου λέτε ότι έχετε το 187. Δηλαδή, συστήνω µία εγκληµατική
οργάνωση και την αφήνω. Δεν πράττω κανένα από τα αδικήµατα
του 187. Απλά, συστήνω µία εγκληµατική οργάνωση. Πόσο είναι;
Μέχρι δέκα χρόνια. Πέντε έως δέκα. Δεν έχω δικαίωµα να πάρω
βραχιολάκι µε αυτό το αδίκηµα και οι άλλοι έχουν δικαίωµα; Δηλαδή, θα έλθει ο Υπουργός, ο οποίος έχει καταδικασθεί για ό,τι
έχει καταδικασθεί -για δωροδοκία, για απιστία, για ληστεία, για
πλιάτσικο του δηµοσίου ταµείου- και θα έχει δικαίωµα να πάρει
βραχιολάκι;
Διορθώστε το, σας παρακαλώ! Γιατί αυτό δεν είναι µόνο παράλογο, παράνοµο, παράτυπο. Αντίκειται στη φύση. Είναι κόντρα
στη λογική!
Ένα δεύτερο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στις φυλακές.
Έχετε πάλι βάλει ένα µέτρο που δεν ξεκαθαρίζει, όπως στις
άδειες. Τι έχουµε; Στο άρθρο 110Γ’ τι λέει; «Η απόλυση χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί µε ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του κατάδικου κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά
απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιοποίνων πράξεων.»
Ποια περίπτωση είναι αυτή; Δηλαδή ένας ο οποίος είναι έγκλειστος, καταδικασθείς και εκτίει ποινή στη φυλακή της Στοκχόλµης της Σουηδίας -δεν έχει τέτοιο σπίτι ο µέσος Έλληνας!είναι το ίδιο µε κάποιον ο οποίος θα διαταράξει την ησυχία της
φυλακής, όταν ανάλογα µε τον όγκο του κελιού –πάνω από
τριάντα κυβικά- πρέπει να είναι ένα άτοµο και έχουν βάλει τέσσερα;
Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα άτοµο στο κελί, το 2006 ήταν τέσσερις. Κάηκαν και οι τέσσερις, γιατί ένας έβαλε φωτιά στο
στρώµα. Χειρίστηκα την υπόθεση και δεν ήταν κανένας από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορούµενος, παρακαλώ! Ήταν
µόνον οι φύλακες του Κορυδαλλού. Έστειλα αίτηµα και έλεγα:
«απαντήστε µου ποιος από το Υπουργείο Πολιτισµού έχει διοικητική, πολιτική, ποινική ευθύνη.» Ουδεµία απάντηση µέχρι σήµερα από το 2006! Αθωώθηκαν µετά από τέσσερα χρόνια.
Καµαρώνουµε γι’ αυτό;
Έχουµε δηµοκρατία και λέµε ότι είναι υπεύθυνος ο φύλακας
του Κορυδαλλού, επειδή κάηκαν τέσσερις σε µία τουαλέτα, που
είναι για ένα άτοµο; Δηλαδή αυτός που θα κάνει φασαρία, θα
διαµαρτυρηθεί και θα µπει µέσα στον Σωφρονιστικό Κώδικα ως
πράττων αντιθέτως από τα καθορισµένα; Η φασαρία που θα
κάνει αυτός και –υποτίθεται- το πειθαρχικό αδίκηµα θα ληφθεί
υπ’ όψιν, αν πάρει βραχιολάκι; Ο άλλος που είναι στην έκτη πτέρυγα, στην πτέρυγα των VIP, κύριε Υπουργέ, θα πάρει; Οι γνωστοί επώνυµοι, οι παλιοί Υπουργοί, οι τέως σε παλιά αξιώµατα,
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που βρίσκονται σε ειδικά διαµορφωµένα κελιά, αυτοί θα παίρνουν δύο βραχιολάκια; Αυτό πώς θα το προβλέψετε; Θα σας βοηθήσουµε. Πώς;
Σας δίνουµε τρεις περιπτώσεις. Όσον αφορά στην πειθαρχική
συµπεριφορά, παρακαλώ, σηµειώστε: από το άρθρο 68 στα πειθαρχικά παραπτώµατα στην παράγραφο 2 περίπτωση β’: «Βίαιη
απόδραση περισσοτέρων κρατουµένων µε ενωµένες δυνάµεις.»
Αυτοί να λαµβάνονται υπ’ όψιν και να µην παίρνουν βραχιολάκι,
λόγω της ειδικής συµπεριφοράς τους στο κατάστηµα κράτησης.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά προσβολή κατά της γενετήσιας
ελευθερίας. Η τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση στ’: «Απόδραση κρατουµένου.»
Σας δίνουµε, λοιπόν, τρεις περιπτώσεις που θα λαµβάνονται
υπ’ όψιν για τη συµπεριφορά τους στο κατάστηµα κράτησης.
Όποιος εµπίπτει σε αυτά τα πειθαρχικά αδικήµατα να µη δικαιούται. Αλλιώς θα πάµε στην περίπτωση -τώρα µε τις άδειες- όπου
γίνεται µεγάλο πανηγύρι.
Έρχεται ο εισαγγελέας και είναι µεταξύ θεού και ανθρώπων,
δηλαδή όποτε θέλει ο εισαγγελέας να πάρει ο άλλος άδεια ή να
µην πάρει. Παλιά λέγαµε: «Πόσα λεφτά δίνεις, για να γίνει µεταγωγή από τη µία φυλακή στην άλλη;» Γίνονται πολλά παιχνίδια
µε τέτοια µη σαφή και διαυγή νοµοθετήµατα, που θα εξαρτάται
από τη συµπεριφορά τους στη φυλακή.
Ενώ προβλέπεται ένας, κοιµούνται πέντε στο κελί των φυλακών του Δοµοκού, που εγκαινιάστηκε το 2007 και δεν υπάρχει
γιατρός! Η φυλακή Δοµοκού εγκαινιάστηκε το 2007 και δεν
υπάρχει κοινωνική λειτουργός! Αυτός που θα παραπονεθεί θα
ληφθεί υπ’ όψιν ότι τέλεσε πειθαρχικό αδίκηµα και δεν θα πάρει
βραχιολάκι. Γιατί άντε να µου βγάλετε από το µυαλό ότι αυτός
ήταν ένας λόγος!
«Κοιτάξτε, µη µιλάτε καθόλου! Θα είστε «κούκλες», για να
δούµε, εάν θα σας δώσουµε βραχιολάκι, αν θα σας δώσουµε
άδεια.» Τότε πράγµατι είναι κατάδικοι. Όπως «πολιτικός κατάδικος» είναι ο ελληνικός λαός.
Προχωράµε σε ένα άλλο θέµα, κύριε Υπουργέ. Εµείς ζητάµε
τη συµµετοχή σε συγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή απεξάρτησης.
Όταν φεύγει κάποιος µε βραχιολάκι, θα είναι υποχρεωµένος
να πάει σε κέντρο και σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή
απεξάρτησης. Όταν βγαίνει και είναι γι’ αυτόν το λόγο, υποχρεωτικά θα πάει στο πρόγραµµα για να γίνει καλά ο ασθενής ο
οποίος κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών! Δεν θα το έχετε ελεύθερο αυτό.
Κι αυτό ήταν και στην επιτροπή -σας το έδωσε και το ΚΕΘΕΑκαι είναι επιθυµία και του ΚΕΘΕΑ. Γιατί δεν το λαµβάνετε υπ’
όψιν; Είναι ένα µέτρο. Βγαίνεις µεν, αλλά θα παρακολουθείς το
πρόγραµµα για να γίνεις καλά. Αυτό σηµαίνει προστασία εκ µέρους της πολιτείας.
Για να µη δώσω δικαίωµα στον κύριο Πρόεδρο να µου κάνει
παρατήρηση ότι υπερέβην το χρόνο, θα είµαι όσο µπορώ πιο
σύντοµος, µε συµπυκνωµένα νοήµατα.
Πιστεύω ότι έχετε αντιληφθεί την άποψή µας –το είπαµε και
στην επιτροπή- όσον αφορά αυτούς τους άπορους. Δεν βάζω
τους αλλοδαπούς. Για τους αλλοδαπούς µε βραχιολάκια κ.λπ.
είναι µία άλλη συζήτηση, θέλει µία άλλη πολιτική, θέλει µία άλλη
κυβέρνηση, θέλει κάποια άλλα δεδοµένα, θέλει ανθρώπους οι
οποίοι θα αποφασίσουν τι θα γίνει µε αυτούς, που είναι µάστιγα
και µέσα και έξω από τις φυλακές και εναντίον του λαού µας
κ.λπ., κ.λπ.. Αν θέλετε να πάρω θέση, θα πάρω θέση και σας λέω
ότι είµαι προκατειληµµένος όσον αφορά τους αλλοδαπούς.
Εδώ όµως δεν έχει να κάνει µε αυτό. Έχει να κάνει µε ένα
µέτρο που νοµοθετούµε και πρέπει να είµαστε όσο το δυνατόν
περισσότερο δίκαιοι µε ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι και δεν
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση αυτού του µέτρου, διότι
δεν έχουν χρήµατα. Λέω, δηλαδή, αν εγώ δικαιούµαι να πάρω
αυτό το βραχιολάκι και να εξέλθω και να ανακτήσω την ελευθερία µου, όπως λέει ο νόµος, δεν θα την απολαύσω διότι δεν έχω
1.500 ευρώ; Μήπως παράγουµε περισσότερο µίσος, ιδιαίτερα σε
έναν άνθρωπο ο οποίος νοµίζει ότι αδίκως είναι στη φυλακή;
Μήπως πρέπει να βρούµε µία λύση και να πούµε: Κοιτάξτε, µην
τα προκαταβάλετε, αλλά κατά τη διάρκεια, όπως ακριβώς είναι
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η εγγυοδοσία. Φεύγει ο άλλος ελεύθερος και λέµε «θα καταβάλεις την εγγυοδοσία εντός ενός µηνός» ή να βρούµε κάποιον
άλλον τρόπο. Μπορεί να µην έχει χρήµατα, αλλά να έχει ένα ακίνητο να το υποθηκεύσει, να έρθει το δηµόσιο και να κατοχυρώσει
την αµοιβή του µε άλλον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι
θα προκαταβάλεις 1.500 ευρώ.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί σήµερα αυτό το ποσόν. Δώστε µία εναλλακτική λύση, διότι πολύ
φοβούµαι ότι θα δηµιουργήσουµε χειρότερο συναίσθηµα σε
αυτόν τον άνθρωπο που δικαιούται και που αισθάνεται ότι επειδή
δεν είναι ο υιός του κυρίου τάδε και δεν µπορεί να βρει 1.500
ευρώ, τότε αυτό το υφίσταται µε τη στέρηση της ελευθερίας του.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω, αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
ότι εάν διαπιστώσουµε ότι θα τα λάβετε υπ’ όψιν αυτά κατά την
εξέλιξη, τότε θα είµαστε θετικώς προσκείµενοι. Με ποιον τρόπο,
θα το δούµε στο τέλος. Εµείς δεν προκαταλαµβανόµεθα, απλώς
ζητάµε να λαµβάνονται υπ’ όψιν αυτά που σας προτείνουµε, εφόσον είναι σωστά.
Επίσης, για το θέµα των τροπολογιών θέλω να θέσω υπ’ όψιν
σας µέχρι αύριο µία τροπολογία, την 890/39. Έχει παρεισφρήσει
µία πονηρή, ύποπτη διάταξη. Και εγώ ως δικηγόρος φιλύποπτος
και καχύποπτος σας λέω ότι είναι µία φωτογραφική διάταξη για
τον τώρα προεδρεύοντα της ΜΟΔ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι είναι η ΜΟΔ; Είναι η Μονάδα Οργάνωσης, Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, που σηµαίνει ότι διαχειριζόµαστε δηµόσιο χρήµα. Αυτός που είναι τώρα λέγεται κ. Καµχής. Φέρεται
ως επισκέπτης καθηγητής. Θα τα εξετάσουµε αυτά, θα τα φιλτράρουµε. Από εµάς δεν θα περνάνε έτσι αυτές οι τροπολογίες
και αυτά τα νοµοθετήµατα. Ο κ. Καµχής θα γίνει ο πρόεδρος,
διότι αυτή η διάταξη αφορά το πρόσωπό του και είναι καθαρά
φωτογραφική.
Για να µην σας εκθέσουµε και για να µη φέρουµε για τον κ.
Καµχή διάφορα –εάν δικαιούται δηλαδή ή όχι λόγω των προσόντων του και του βιογραφικού του τη θέση- αυτήν τη διάταξη προσέξτε την –είναι προειδοποίηση αυτό- µέχρι αύριο που θα
έρθουµε. Δεν τη συζητάµε αυτήν τη διάταξη. Επαναλαµβάνω ότι
είναι σκανδαλωδώς φωτογραφική για συγκεκριµένο πρόσωπο.
Πιστεύω ότι κανένας συνάδελφος δεν το δέχεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να σας επαναλάβω ποια είναι. Σηµειώστε την παρακαλώ. Είναι
η τροπολογία 890/39 της 18ης Οκτωβρίου του 2013.
Κύριε Υπουργέ, λέµε «ΠΑΡΩΝ» προς το παρόν. Στο τέλος θα
ακούσουµε και την άποψή σας, τι θα λάβετε υπ’ όψιν απ’ αυτά
που εµείς θεωρούµε σοβαρά -µε ταπεινοφροσύνη το λέµε- έως
σοβαρότατα ζητήµατα. Γιατί σας είπαµε ότι εµείς θα είµαστε
δίπλα σας να σας βοηθούµε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος µας και
σαν Βουλευτές και σαν δικηγόροι, όταν ήσασταν εσείς πάνω
στην Έδρα και εµείς από κάτω.
Λοιπόν, να τα λάβετε αυτά υπ’ όψιν σας, γιατί νοµίζουµε –επαναλαµβάνω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύότι, εάν µε εσάς Υπουργό -και για να µην κάνω άσκοπες επαναλήψεις, ξέρετε πως είστε από τους ελάχιστους που υπολήπτοµαι
σε αυτήν την Κυβέρνηση- που θα έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις και
ιδιαίτερες αξιώσεις, δεν αλλάξουµε τη δικαιοσύνη στην άθλια
µορφή της που είναι σήµερα από πλευράς νοµοθετήσεως και παραγωγής τέτοιων νοµοθετηµάτων -όπου µας έφθασε µέχρι τη
σηµερινή ανήκεστη παρακµή- τότε δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουµε σελίδα, έτσι ώστε να προσδοκούµε ότι θα αλλάξει το µέλλον των παιδιών µας. Διότι µε τέτοια νοµοθετήµατα όπως
εισάγονται, µε την πληθώρα, µε την πολυνοµία, µε τις τροποποιήσεις και χωρίς κωδικοποίηση, τότε θα είµαστε σε αυτήν την κατάσταση να επαναλαµβάνουµε τα ίδια και τα ίδια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Καπερνάρο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, κ. Ζησιµόπουλος.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, για το παρόν σχέδιο νόµου έχουν ακουστεί
διάφορες απόψεις και σίγουρα αποτελεί µία καινοτοµία. Ζητούµενο για την πολιτεία πρέπει να είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών, χωρίς όµως τον κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια.
Σίγουρα οι διατάξεις για την υπό όρους απόλυση και για την επιβολή περιοριστικών όρων υπήρχαν στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, όπως επίσης και για το θέµα των αδειών.
Ειδικά για το καθεστώς των αδειών, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε
ότι θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά. Σαφώς, κινείται σε µία σωστή κατεύθυνση. Στην πράξη, όµως, είχαµε το φαινόµενο κάποιων να παίρνουν άδεια και µετά να εξαφανίζονται. Θα αναφέρω
το χαρακτηριστικό παράδειγµα του καταδικασµένου για τροµοκρατία, ένοπλες ληστείες, βοµβιστικές επιθέσεις, ένοπλες συµπλοκές µε την αστυνοµία και άλλα κακουργήµατα, Μαζιώτη µε
τη συµβία του, οι οποίοι πήραν άδεια από τις φυλακές και µετά
εξαφανίστηκαν.
Αντιθέτως, βέβαια, όταν εµείς ζητήσαµε ο Γενικός Γραµµατέας
του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή –ενός νόµιµου πολιτικού
κόµµατος- και Αρχηγός του, Νίκος Μιχαλολιάκος, µαζί µε τους
δύο προφυλακισµένους Βουλευτές, τον Γιάννη Λαγό και Χρήστο
Παππά, να βρεθούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να ασκήσουν
τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, η απάντηση ήταν «όχι».
Εκτιµώ, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά.
Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς, θεωρούµε ότι έχουµε µία
υπερπληρότητα των ελληνικών φυλακών. Έχουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό αλλοδαπών, οι οποίοι κυρίως προέρχονται από την
Αλβανία και το Πακιστάν, που βρίσκονται στις ελληνικές φυλακές.
Η δική µας πρόταση, κύριε Υπουργέ είναι πάρα πολύ απλή και
–πιστεύω- πολύ λογική. Θα µπορούσε να υπάρχει µία συµφωνία
µε τις συγκεκριµένες δύο χώρες, την Αλβανία και το Πακιστάν,
σύµφωνα µε την οποία όσοι υπήκοοι αυτών των χωρών βρίσκονται παράνοµα στην Ελλάδα, έχουν παρανοµήσει και έχουν καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη, να απελαύνονται στις
χώρες από όπου προέρχονται και να εκτίουν εκεί την ποινή τους.
Δεν νοµίζουµε ότι αυτό είναι κάτι περίεργο ούτε κάτι πάρα πολύ
δύσκολο.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέµα των ηλεκτρονικών βραχιολιών, η
ηλεκτρονική επιτήρηση είναι ένα καινούριο στοιχείο, η οποία επεκτείνεται και στους αδειούχους κρατούµενους και για όσους εµπίπτουν στην υφ’ όρον απόλυση καθώς και σε κρατούµενους, οι
οποίοι θα δεχτούν ηλεκτρονική επιτήρηση ως επιβολή περιοριστικού όρου. Όντως, το µέτρο είναι καινοτόµο και στο εξωτερικό
εφαρµόζεται σε διάφορες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Σίγουρα κάποιος θα προτιµήσει να είναι έξω µε ηλεκτρονική επιτήρηση παρά να είναι σε ένα κελί φυλακής.
Βέβαια, το θέµα το οποίο τίθεται, κύριε Υπουργέ, είναι αν το
όλο σύστηµα θα βοηθήσει την οικονοµική ελάφρυνση σε ό,τι
αφορά τα σωφρονιστικά καταστήµατα του ελληνικού κράτους ή
θα έχουµε το συγκεκριµένο σύστηµα µε το ανάλογο λογισµικό,
το οποίο θα πρέπει να υποστηριχθεί, να κοστίζει πολύ περισσότερο.
Πραγµατικά θα είναι όχι ακριβώς ειρωνικό, αλλά κωµικοτραγικό ίσως, το να προσπαθούµε από τη µία να ελαφρύνουµε τα
έξοδα του ελληνικού δηµοσίου και από την άλλη αυτά τα οποία
θεωρητικά εξοικονοµούµε από λιγότερους κρατούµενους στις
φυλακές, να δίνονται για την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριµένου συστήµατος. Ελπίζω, κύριε Υπουργέ όντως αυτό να µην
ισχύει.
Επίσης, κάτι άλλο το οποίο προκύπτει είναι ουσιαστικά κατά
πόσο θα εµπλακούν στο συγκεκριµένο σύστηµα ηλεκτρονικής
επιτήρησης ιδιωτικές εταιρείες και φορείς.
Το συγκεκριµένο λογισµικό θα πρέπει να σχεδιαστεί από κάποια εταιρεία που παράγει ανάλογα προϊόντα. Επίσης, την ανάλογη τεχνική υποστήριξη πρέπει πάλι να την παρέχει µία ανάλογη
εταιρεία. Το θέµα είναι ότι οι συγκεκριµένες εταιρείες δεν θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται έξω µε επιτήρηση και πολύ περισσότερο βέβαια αυτοί που βρίσκονται εκτός µε επιτήρηση να µην
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν hacking –ας µου επιτραπεί η έκφραση- στο συγκεκριµένο λογισµικό και στα συγκεκριµένα συ-
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στήµατα, µε αποτέλεσµα από τη µία να συνεχίσουν να διαπράττουν εγκληµατικές πράξεις και από την άλλη να έχουν το ακλόνητο άλλοθι «να, ορίστε, εγώ βρισκόµουν στο σπίτι µου, όπως
δείχνει και η ηλεκτρονική επιτήρηση», ενώ αυτοί µπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε αλλού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Από κει και πέρα, η αντεγκληµατική πολιτική, ο σωφρονισµός
και γενικά η ποινική καταστολή ανήκουν στο στενό πυρήνα άσκησης της κρατικής πολιτικής. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν
θα πρέπει ιδιωτικά συµφέροντα να αφεθούν να έχουν ουσιαστικό
ρόλο σ’ αυτό, αλλά και για πρακτικούς λόγους τους οποίους αναφέρουµε.
Από κει και έπειτα, σαφώς πρέπει να δίνονται ευκαιρίες επανένταξης στον κοινωνικό ιστό σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί
κατηγορούµενοι ή καταδικασµένοι. Έτσι κι αλλιώς το ποινικό σύστηµα τέτοιου είδους προβλέψεις είχε, όπως επισηµάναµε και
πριν, και θα πρέπει όλα να γίνονται µέσα σ’ ένα πλαίσιο ελέγχου
της κάθε κρινόµενης περίπτωσης.
Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε και στα σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, εµείς πιστεύουµε ακράδαντα ότι τα σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων δεν
σωφρονίζουν, αλλά µάλλον παράγουν µελλοντικούς εγκληµατίες. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των εναλλακτικών
τρόπων έκτισης ποινής και αυτό µπορεί να γίνει για όλους.
Επίσης, κάτι που δεν έχει προβλεφθεί είναι οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι να µπορούν να ισχύουν αντί για προσωρινή κράτηση, δηλαδή κάποιος να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
κοινωνικό ή άλλο έργο µέχρι τη στιγµή που θα περατωθεί η ανακριτική διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, αναφέροµαι στο θέµα των
ανηλίκων. Το λέω αυτό για να µη γίνουν παρεξηγήσεις. Εξυπακούεται βέβαια ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Το ζητούµενο για µας δεν είναι να φτιαχτούν µόνο φυλακές ή
να ενισχυθούν µηχανισµοί. Σαφέστατα θα πρέπει να έχει γίνει και
αυτό. Το ζητούµενο είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών στα
πλαίσια του Συντάγµατος και των νόµων. Το ζητούµενο είναι να
ενισχυθούν οι αξίες του ελληνισµού και να θωρακιστεί η κοινωνία
µας αποτελεσµατικά.
Έχοντας εκθέσει τις απόψεις και τις θέσεις µας, έχοντας διατυπώσει τους προβληµατισµούς µας και τις αντιθέσεις µας, θα
καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
συνάδελφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Πανούσης για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υιοθετώ και
ακολουθώ την προσέγγιση που είχε κάνει στις συζητήσεις στην
επιτροπή ο συνάδελφος κ. Γιώργος Κυρίτσης. Απλώς θα µου επιτρέψετε να προσθέσω ορισµένες σκέψεις.
Πρώτον, σε επίπεδο ορολογίας, ετυµολογίας και σηµειολογίας
θα έχει ενδιαφέρον, ακολουθώντας και τη σκέψη του συναδέλφου κ. Καπερνάρου, αντί για «υπόδικο» να έχουµε «δωσίδικο» και
αντί για «κατάδικο» να έχουµε ή «καταδικασµένο» ή «δεδικασµένον». «Ο δεδικασµένος» είναι ένας ωραίος όρος, όχι «το δεδικασµένον».
Χωρίς να διαφωνώ µε την προσέγγιση του συναδέλφου κ. Καπερνάρου –γιατί πρέπει να µιλάµε πρακτικά και όχι θεωρητικάθα µου επιτρέψετε έστω εξ επαγγελµατικής διαστροφής να µιλήσω θεωρητικά για λίγο για το θέµα της φυλακής, διότι µόνο
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έτσι θα µπορούµε να εντάξουµε και την αντεγκληµατική και σωφρονιστική πολιτική -µέρος της οποίας είναι και το βραχιολάκικαι αύριο θα µπούµε στα ειδικά θέµατα.
Τι ήταν και τι είναι η φυλακή; Είναι ένα ίδρυµα που συνδυάζει
τη λειτουργία του πτωχοκοµείου, του νοσοκοµείου, του εργαστηρίου και του τόπου φύλαξης. Αρχικά αυτά τα ιδρύµατα στέγαζαν
περιθωριακά άτοµα τα οποία υποχρεώνονταν σε εκπαίδευση, σε
εργασία, σε αγωγή. Αυτό συνέβαινε στα σωφρονιστήρια της εποχής. Η εργασία και η παραγωγικότητα των κρατουµένων θεωρούνταν ένας ηθικός και κοινωνικός στόχος όλων των καταστηµάτων, καθώς αντικαθιστούσαν τις αχρηστευτικές ποινές του Μεσαίωνα.
Βέβαια, αυτά τα καταναγκαστικά έργα, οι «γαλέρες» όπως
λέµε, τα µεταλλεία και γενικότερα η υποχρεωτική εργασία µετέτρεπαν τους ένοχους σε σκλάβους, γι’ αυτό και γρήγορα έδωσαν
τη θέση τους στις βιοµηχανικές ή αγροτικές φυλακές.
Υπάρχει ένας έντονος κοινωνικός έλεγχος και πειθαρχία επί
των φυλακισµένων που είναι συνώνυµη της επιβολής του κράτους στις κατώτερες τάξεις, που αρχίζει µε την περιθωριοποίηση
του πλεονάζοντος πληθυσµού -ο οποίος χαρακτηρίστηκε επικίνδυνος- και ολοκληρώνεται µε την αχρήστευση µέσω µακροχρόνιων ποινών. Οµάδες ανειδίκευτων ή µη προνοµιούχων αποκλείονται προσωρινά και οφείλουν µετά το στιγµατισµό και τον ιδρυµατισµό να αλλάξουν ταυτότητα για να επανενταχθούν, αλλιώς
σαπίζουν στις φυλακές.
Η φυλακή, λοιπόν, συνδέεται άρρηκτα µε την κοινωνική ανασφάλεια των εργαζοµένων και µε την εγκληµατοποίηση της φτώχειας. Οι φτωχοί µπαίνουν ευκολότερα σε σωφρονιστικά καταστήµατα και βγαίνουν δυσκολότερα. Όµως και όταν βγαίνουν,
συναντάνε τα αξεπέραστα εµπόδια των παράπλευρων επιπτώσεων του εγκλεισµού, δηλαδή δεν βρίσκουν ζωτικό χώρο για
επανένταξη.
Η θεαµατική γεωµετρική αύξηση του πληθυσµού των φυλακών, πέραν του ότι είναι ένα παθολογικό φαινόµενο, σηµατοδοτεί
και µία αλλαγή στις παραδοσιακές µεθόδους ελέγχου. Οι κουλτούρες του κοινωνικού ελέγχου οδηγούν σε µια αυστηροποίηση
του ποινικού σωφρονιστικού συστήµατος. Σήµερα µοιάζει να
ιδρύεται το δόγµα “governing through crime” δηλαδή «κυβερνάν
µέσα από το έγκληµα» και κατ’ επέκταση µέσω της φυλακής.
Το πραγµατικό πρόβληµα στα σωφρονιστικά καταστήµατα δεν
είναι µόνον ο υπερπληθυσµός, αλλά η υπερφτώχεια και η υπερεξαθλίωση, η διαχείριση της έξω αθλιότητας που πλέον έχει
τεθεί υπό ποινική κηδεµονία. Εάν αληθεύει η διαπίστωση –και
αυτό λένε οι έρευνες- ότι το 65% των κρατουµένων αντιπροσωπεύουν τη µικροµεσαία εγκληµατικότητα ατόµων που ανήκουν
στις φτωχές τάξεις, η λογική συνέχεια της νέας αυτής φτώχειας
και η ένταξη στις underclass και ο εγκλεισµός στη φυλακή δηµιουργούν ένα σωφρονιστικό σύστηµα που τελικά είναι τα τρία
«φι», δηλαδή φυλή, φτώχεια, φυλακή. Αυτό είναι ένα στίγµα και
ένας σταυρός που κουβαλάνε αυτοί που τα φέρουν.
Η φυλακή παράγει φτώχεια, διαχειρίζεται τη φτώχεια, εξάγει
τη φτώχεια στις οικογένειες και στον περιβάλλοντα χώρο. Μιλάµε για έναν αόρατο φτωχό που δεν ζητάει βοήθεια από το κράτος, δεν ενοχλεί τη κοινωνική συνείδηση και βρίσκεται µέσα σε
ένα κελί. Έτσι, λοιπόν, περάσαµε ανεπαίσθητα στον εγκληµατία
της επιβίωσης και στη φτώχεια που φέρει χαρακτηριστικά µόλυνσης. Αναµορφωτήρια, σωφρονιστήρια, κέντρα εποπτευόµενης
εκπαίδευσης, κοινοτικά σπιτικά εµφανίζονται και εξαφανίζονται
ως σωφρονιστικές χίµαιρες. Τι έχει αλλάξει;
Είναι δεδοµένο ότι έχουµε αλλάξει φάση. Δεν φυλακίζονται
πλέον µόνον ατοµικοί παραβάτες, αλλά συστηµατικά εγκλείονται
στα σωφρονιστικά καταστήµατα οµάδες πληθυσµού. Οι φυλακές
µετεβλήθησαν σε θεσµούς κοινωνικής πειθαρχίας όχι µόνο των
κακών ανθρώπων, αλλά και των προβληµατικών τάξεων. Η αποτυχία ή έστω η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους ενισχύει
τους ποινικοσωφρονιστικούς θεσµούς, µηχανισµούς, σε µία λογική διαχείρισης του κοινωνικού περιθωρίου µέσω ενός µεταµοντέρνου ποινικού προνοιακού συστήµατος. Σε αυτό βοηθάει
βέβαια και η άποψη της µηδενικής ανοχής. Φτωχές φυλακές, φυλακές για φτωχούς.
Η ατροφία του κοινωνικού κράτους καταλήγει σε υπερτροφία
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του κατασταλτικού κράτους, που διευρύνεται και περιλαµβάνει
και τους µη δράστες και τους µη παρεκκλίνοντες.
Τελικά, αντί να διεξάγουµε αγώνα κατά της φτώχειας, µοιάζει
να έχουµε αρχίσει ένοπλο αγώνα κατά των φτωχών. Είναι φαύλος κύκλος. Ο φτωχός είναι επικίνδυνος, ο φυλακισµένος φτωχός είναι διπλά επικίνδυνος, φυλακές υψίστης ασφαλείας,
αυστηροποίηση ποινών, τα ιδρύµατα αυτά γίνονται και πάλι εργαστήρια δευτέρου και τρίτου αποκλεισµού για τους ήδη αποκλεισµένους.
Από την άλλη µεριά, προκειµένου να σχεδιάσουµε µία συνεπή
στρατηγική κατά του υπερκορεσµού των φυλακών και της αύξησης του πληθυσµού των φυλακών, θα πρέπει να έχει προηγηθεί
µία λεπτοµερής ανάλυση των κύριων παραγόντων στους οποίους οφείλονται, απευθυνόµενη ιδιαίτερα σε ζητήµατα που έχουν
να κάνουν µε τον τρόπο απονοµής και της ποινικής δικαιοσύνης.
Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει µια ευρύτερη συζήτηση για τα
εναλλακτικά µέτρα της προφυλάκισης, της προσωρινής κράτησης και όλα τα ζητήµατα που θα µπορούσαν να αποτρέψουν τον
εγκλεισµό, κυρίως δε των νέων.
Αυτά έχουν συζητηθεί εδώ και πενήντα χρόνια. Εναλλακτικές
ποινές για πρωτόπειρους, απόφαση του ’65 του Συµβουλίου της
Ευρώπης, άρση νοµικών εµποδίων για επιβολή εναλλακτικών ποινών, απόφαση του ’76 του Συµβουλίου της Ευρώπης και όροι
υπερκορεσµού και υπέρβασής τους, απόφαση του ’99 του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Άρα, λοιπόν, τι έχουµε; Έχουµε έναν υπερπληθυσµό και έναν
υπερσυνωστισµό στις φυλακές που οφείλονται σε δύο λόγους.
Πρώτον, σε ένα καλλιεργούµενο κατασκευασµένο αίσθηµα
ανασφάλειας του κόσµου. Όταν ο κόσµος φοβάται λέει «βάλτε
στη φυλακή». Αλλά οφείλεται και σε πολιτικές µηδενικής ανοχής.
Ό,τι ενοχλεί την αστική τάξη πρέπει να εγκλείεται. Να εγκλείεται
πού; Σε έναν χώρο για τον οποίο και ο Ντοστογιέφσκυ έχει πει
«αν δεν είσαι διεφθαρµένος, θα διαφθαρείς εκεί µέσα».
Άρα, η πρώτη αρχή µας θα έπρεπε να είναι η αποφυλακοποίηση και οι εναλλακτικές ποινές. Μετά να δούµε αυτό το σύστηµα
της ηλεκτρονικής επιτήρησης, που είναι αποτέλεσµα ερευνητικής δουλειάς δύο επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ το 1960. Βέβαια οι δικαστικές αποφάσεις και το πέρασµα
στη νοµοθεσία έγινε από το 1980 και µετά. Έχει όµως απλωθεί
µε διάφορους τρόπους. Θα τους ξαναθυµίσω.
Στη Βραζιλία γίνεται συζήτηση για την εφαρµογή του µέτρου
αυτού ειδικά σε καταδικασθέντες για σεξουαλικά εγκλήµατα ή
παιδοφιλία, µε την πρόβλεψη να ειδοποιείται το κέντρο αν ο φέρων το σύστηµα πλησιάζει σε επικίνδυνες περιοχές, όπως σχολεία, παιδικές χαρές κ.λπ..
Στη Σουηδία το µέτρο επικεντρώνεται κυρίως σε υποδίκους ή
καταδικασθέντες για αδικήµατα που έχουν να κάνουν µε την οδήγηση υπό µέθη ή υπό χρήση ναρκωτικών. Η συζήτηση περιλαµβάνει το σύστηµα παρακολούθησης και έναν ενσωµατωµένο
αναλυτή αίµατος, ο οποίος ειδοποιεί αν ο φέρων βρίσκεται υπό
την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Άρα έχουµε διαφορετικές
µορφές εφαρµογής του µέτρου. Πολύ σωστά η κ. Κατριβάνου
είπε «να δούµε: ελεύθερη διαβίωση, τµηµατική έκτιση της ποινής, αγροτικές φυλακές». Να τα δούµε αυτά και να προσθέσουµε
το βραχιολάκι υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα σας
πω αργότερα.
Εγώ προσωπικά –και λέω προσωπικά γιατί είναι µια επιστηµονική άποψη- διαφωνώ µε τις εξαιρέσεις. Η βασική εξαίρεση είναι
να µην επιβάλλεις το µέτρο. Μην το επιβάλλεις εφόσον η διαγωγή του είναι τέτοια µέσα στη φυλακή ή είναι επικίνδυνη προσωπικότητα. Αν το επιβάλλεις και αρχίζεις να εξαιρείς πάει να πει
ότι µπαίνεις σε µια δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή, όχι για το έγκληµα που έκανε αλλά γι’ αυτό που νοµίζεις ότι είναι. Αν θέλουµε
να βάλουµε µια τιµωρία σε κάποιον είναι το να µην έχει τη δυνατότητα να µπει σε ένα πρόγραµµα ή να διευρυνθεί ο χρόνος της
υφ’ όρον απόλυσης. Το να βάλεις ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιον ή να µην τον αποκλείσεις ή να του βάλεις ένα
χρόνο επειδή κάτι παραβίασε δεν έχει κανένα νόηµα. Αν θες
αφαίρεσέ του ένα ευεργετικό µέτρο.
Όσον αφορά στους ιδιώτες, το µοντέλο της Αµερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, το µοντέλο της βιοµηχανίας της ιδιωτικής επι-
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τήρησης δεν έχει κανένα νόηµα να το συζητήσουµε ούτε το να
συζητήσουµε για τους ιδιώτες υπό κρατικό έλεγχο. Επαρκεί ο
σκληρός πυρήνας κρατικών λειτουργιών, αρκεί το κράτος να λειτουργήσει σωστά και να µην εµπίπτει σε ζητήµατα διαφθοράς.
Ως προς τα τεχνικά ζητήµατα έδωσε µια εύλογη απάντηση ο
Υπουργός. Είµαι υποχρεωµένος να την ξαναθέσω όµως. Το νοµοσχέδιο σε µεγάλο βαθµό έχει ένα χαρακτήρα ρύθµισης γενικού πλαισίου. Δεν προχωράει σε ρύθµιση σηµαντικών επιµέρους
θεµάτων. Για παράδειγµα, χρειαζόµαστε µια στοιχειώδη µελέτη
πρόβλεψης του κόστους ολόκληρου του συστήµατος. Για τι τάξη
µεγέθους µιλάµε; Υπάρχουν στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα συνδέεται το
βραχιολάκι µε το κεντρικό σύστηµα; Θα είναι δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού; Θα είναι δίκτυο τηλεφωνίας; Θα λειτουργεί
µόνο στο σπίτι, στην περίµετρο του σπιτιού, σε ευρύτερη περιφέρεια; Νοµίζω ότι αυτά µας χρειάζονται και νοµίζω ότι κακώς
δεν είχαµε σκεφθεί να καλέσουµε ένα τεχνικό εµπειρογνώµονα,
καθηγητή ενδεχοµένως του πολυτεχνείου, όταν έγινε η διαβούλευση, για να µας ενηµερώσει γι’ αυτές τις τεχνικές συνέπειες ή
εµπλοκές.
Υπάρχουν και πολλές δυσλειτουργίες. Αν διαβάσει κανείς την
αναφορά του συλλόγου επαγγελµατιών εµπλεκοµένων µε την τήρηση των αναστολών στη Μεγάλη Βρετανία σχετικά µε το συγκεκριµένο σύστηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης, θα δει τις τεχνικές
αστοχίες, τις λανθασµένες ειδοποιήσεις, τις αλλεπάλληλες κλήσεις του φέροντος στο αστυνοµικό τµήµα χωρίς να υπάρχει
λόγος. Θα δει ότι έχουµε ένα πρόγραµµα που µοιάζει τεχνικό
αλλά στην ουσία ακουµπάει τα δικαιώµατα.
Το ζήτηµα της ευθύνης των φερόντων στο σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, αυτή η γενική λογική ότι ο ωφελούµενος
και ο φέρων το σύστηµα είναι υποχρεωµένος και να µείνει στο
σπίτι και να το πληρώσει, άσχετα αν έχει µόνιµη κατοικία, άσχετα
αν έχει δουλειά, είναι ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να δούµε σε
ένα πλαίσιο όχι µόνο προσωπικής στάσης αλλά και αντεγκληµατικής πολιτικής. Τι ακριβώς θες να κάνεις;
Η ΔΗΜΑΡ για τους ανήλικους έχει καταθέσει µία τροπολογία
εν είδει σχεδίου νόµου για µονάδες µέριµνας, οι οποίες δεν θα
εµπίπτουν ούτε καν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα είναι µονάδες µέριµνας του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ακριβώς
για να αποστιγµατίσουµε τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. Θα περιµένω από τον κύριο Υπουργό µία θετική αντίδραση.
Υπάρχει ένα ειδικότερο θέµα µε τις γυναίκες. Υπάρχουν ειδικές αποφάσεις που λένε ότι ο εξοπλισµός στις γυναίκες λόγω
ενδυµασίας δηµιουργεί διάφορα ζητήµατα είτε είναι στο πόδι
είτε είναι στο χέρι το συγκεκριµένο βραχιολάκι και αυτό διαφοροποιεί πολύ την κοινωνική τους ζωή και την προσωπική τους
ελευθερία.
Άρα, πρέπει να προχωρήσουµε στην αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, σε µια αποποινικοποίηση και απεγκληµατοποίηση. Δεν πρέπει να κάνουµε περισσότερες φυλακές. Ας
κάνουµε καλύτερες φυλακές, πιο ανθρώπινες, πιο σύγχρονες.
Πρέπει να αναρωτηθούµε εάν µέσα από αυτό το µέτρο τελικά
δηµιουργούµε συνθήκες αντεγκληµατικής πολιτικής, αποσυµφόρησης, ή όπως είπε ένας συνάδελφος καθηγητής, διεύρυνσης
του ποινικού ελέγχου. Δηλαδή, εκεί που θα ήταν κάποιος ενδεχοµένως ελεύθερος, µπαίνει κάτω από µία γενική «οµπρέλα»
ελέγχου της ζωής του.
Συνοψίζω. Τα υπέρ του θεσµού είναι τα εξής: Ανοικτή έκτιση
ποινής, όχι ιδρυµατοποίηση, αποσυµφόρηση των φυλακών, οικονοµικά συµφέρουσα λύση, εξαφανίζει τις µικρές ποινές, βελτιώνει τη ζωή αυτών που µένουν µέσα, υπάρχουν λιγότερες αποδράσεις και βιαιότητες.
Τα κατά του θεσµού: Αντίσταση της κοινής γνώµης σε τέτοια
πράγµατα, σε εναλλακτικές ποινές, πολλώ µάλλον αν δεν έχει
εξαιρέσεις, -γενικώς δεν θέλουµε στην Ελλάδα να βγαίνουν έξω
οι κρατούµενοι- προβλήµατα προσωπικών δεδοµένων, αντικατάσταση των περιοριστικών όρων από ένα δυσβάστακτο όρο και
πιθανόν αθέµιτη συλλογή στοιχείων.
Κύριε Υπουργέ, ώρες - ώρες αισθάνεται κανένας ότι είναι ένα
µέτρο ασφαλείας που συνοδεύει τους εγκληµατίες και δεν είναι
µια εναλλακτική ποινή µε εποπτευόµενη ελευθερία. Δηλαδή,

874

θέλει προσοχή. Ακόµα και στο θέµα των αδειών στο Σωφρονιστικό Κώδικα εµείς είχαµε πει να είναι µια ειδική κατηγορία αυτοί
που θα µπορούσαν να έχουν κάποιους περιορισµούς και µάλιστα
να αποφασίζεται από ένα συµβούλιο εµπειρογνωµόνων -αυτό είχαµε πει µε την κ. Κατριβάνου και άλλους στην επιτροπή- για να
υπάρχουν κάποια µέτρα στις άδειες.
Τι δεν κάνει το µέτρο αυτό; Δεν µειώνει την εγκληµατικότητα.
Δεν σταµατά τους επωφελούµενους από το να προσπαθούν να
σπάσουν το µέτρο για το βραχιολάκι. Δεν αποτρέπει τους επωφελούµενους από το να διαπράττουν νέα εγκλήµατα στο χώρο
όπου βρίσκονται. Δεν εµποδίζει τους επωφελούµενους να κινούνται µε ένα δικό τους τρόπο στην περιφέρεια.
Τι κάνει το µέτρο αυτό; Κρατάει τους επωφελούµενους µέσα
στην κοινότητα. Προσφέρει εναλλακτική κοινοτική κύρωση. Μειώνει τις ευκαιρίες εγκλήµατος στους συγκεκριµένους, όµως, ανθρώπους και όχι στην εγκληµατικότητα εν γένει.
Έχουµε και διάφορα δυσλειτουργικά προβλήµατα στις χώρες
όπου εφαρµόζεται. Η σχέση ανάµεσα στα δικαστήρια, στους κοινωνικούς λειτουργούς που παρακολουθούν και στην εταιρεία του
δηµοσίου -ελπίζω- που παρέχει αυτήν τη δυνατότητα είναι αρκετά περίπλοκη, µε αποτελέσµατα καµµιά φορά τραγελαφικά.
Άρα, νοµίζω, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί και µετά τη ψήφιση, διότι πρέπει να δούµε
πώς θα πάει.
Εµείς ψηφίζουµε υπέρ, µε την ελπίδα ότι θα εφαρµοστεί pro
libertate.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πανούση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Ιωάννης Γκιόκας, για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντίθετα µε τη διαδικασία εµείς
θα ασχοληθούµε κατ’ αρχάς µε το θέµα των τροπολογιών. Θα
καλέσουµε ξανά την Κυβέρνηση να αποσύρει τις τροπολογίες.
Δεν αναφερόµαστε φυσικά στην τροπολογία για την υπερωριακή
απασχόληση των εργαζοµένων στα καταστήµατα σωφρονισµού.
Αυτήν καλά έκανε και την έφερε. Αναφερόµαστε στις υπόλοιπες
τροπολογίες και ιδιαίτερα αναφερόµαστε στην υπ’ αριθµόν 889
τροπολογία. Δεν µπορούν να έρχονται τέτοιες τροπολογίες την
τελευταία στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα έχετε αύριο τον
λόγο, κύριε συνάδελφε, επί των τροπολογιών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Όχι, σήµερα, κύριε Πρόεδρε. Έχω δικαίωµα να τοποθετηθώ και θα εξηγήσω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει. Σας λέω
ότι θα έχετε και αύριο τη δυνατότητα να µιλήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Σύµφωνοι. Αύριο θα ασχοληθούµε µε τις
άλλες τροπολογίες. Σήµερα θα ασχοληθούµε µε ένα πολύ σοβαρό θέµα. Δεν µπορούν να έρχονται τέτοιες τροπολογίες, τέτοιου µεγέθους και για τέτοια σοβαρά ζητήµατα τελευταία
στιγµή, οι οποίες προσθέτουν µάλιστα νέα άρθρα στον Ποινικό
Κώδικα.
Εµείς λέµε ότι είναι αντιδραστικά άρθρα. Η Κυβέρνηση λέει
ότι είναι κάτι αθώο, κάτι διαδικαστικό. Εµείς λέµε ότι δεν είναι
ούτε αθώο ούτε διαδικαστικό. Προστίθενται νέα άρθρα πολύ σοβαρά και πολύ επικίνδυνα στον Ποινικό Κώδικα, µε διατάξεις και
τροπολογίες της τελευταίας στιγµής.
Δηλαδή, αυτά τα ζητήµατα δεν πρέπει να τεθούν από την
αρχή; Πρέπει να περιµένουµε µέχρι αύριο τη διαδικασία της συζήτησης επί των τροπολογιών, γιατί σήµερα ασχολούµαστε µε
το νοµοσχέδιο;
Η ίδια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο υποτιµούν το νοµοσχέδιο και το περνάνε σε δεύτερη µοίρα, όταν φέρνουν τέτοιες τροπολογίες που εισάγουν επικίνδυνες διατάξεις στον Ποινικό
Κώδικα.
Εµείς λέµε ότι δεν είναι ούτε διαδικαστική ούτε επείγουσα
ούτε αθώα αυτή η διάταξη. Είναι µια διάταξη, ειδικά το άρθρο
458Α του Ποινικού Κώδικα, που κατά τη γνώµη µας ανοίγει το
δρόµο για την ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης που είναι αν-
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τίθετη σε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κυβέρνηση λέει ότι αφορά κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα.
Τι κυρώσεις δηλαδή επιβάλλει και αποφασίζει το Συµβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τα επιβάλλει σε
βάρος κρατών, όπως στη Συρία και αλλού, σε βάρος οργανώσεων, όπως στις παλαιστινιακές οργανώσεις καθώς και σε βάρος
φυσικών προσώπων. Τέτοιες κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα
επιβάλλει, επικαλούµενη και τα ζητήµατα της τροµοκρατίας.
Το ζήτηµα αυτό αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του
συγκεκριµένου άρθρου, δηλαδή του άρθρου 458Α του Ποινικού
Κώδικα, όπου βέβαια η τροµοκρατία έχει γίνει «λάστιχο» και περιλαµβάνονται οι πάντες. Επίσης, περιλαµβάνεται και η πολιτική
δράση που δεν συνάδει µε την κυρίαρχη αντίληψη και πολιτική.
Παραδείγµατος χάριν, λέει ο κ. Βορίδης: «είναι απλό, είναι
όπως η ποινικοποίηση µιας διοικητικής πράξης ή ενός διοικητικού νόµου».
Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ µε αυτά ασχολείται; Με φορολογικές παραβάσεις; Με πολεοδοµικές παραβάσεις; Για να ξέρουµε και για τι µιλάµε.
Το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση
παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, αποφασίζουν πολέµους και ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και αυτά ποινικοποιούνται.
Δηλαδή, αν αύριο ή µεθαύριο το Συµβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ πάρει απόφαση για τη διχοτόµηση της Κύπρου -που δεν
είναι µακριά από τις προβλέψεις, µε βάση και τις τελευταίες εξελίξεις- και επιβάλει περιοριστικά µέτρα ή κυρώσεις σε όποιον διαφωνεί µε τη συγκεκριµένη απόφαση, εµείς πρέπει να κάτσουµε
να τα δεχτούµε;
Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα και πολύ επικίνδυνα. Και για να µην µας πείτε ότι έχουµε µανία καταδίωξης,
αύριο θα φέρουµε στη συζήτηση στη Βουλή στοιχεία από γεγονότα για το πώς σε άλλες χώρες µε τέτοιες ή παρόµοιες νοµοθεσίες σύρθηκαν στα δικαστήρια κόµµατα, οργανώσεις, άνθρωποι, επειδή έκαναν τι; Επειδή έκαναν συλλογή χρηµάτων -καµπάνιες αλληλεγγύης- για οργανώσεις της Παλαιστίνης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση τις θεωρεί τροµοκρατικές και έχει επιβάλει
περιοριστικά µέτρα. Αυτό θα γίνει και εδώ. Το λέω για να µην µας
λέτε ότι βλέπουµε φαντάσµατα.
Αυτό δεν είναι το µόνο προβληµατικό στοιχείο στη συγκεκριµένη τροπολογία. Υπάρχουν και άλλα. Είναι το πιο σοβαρό, αλλά
δεν είναι το µόνο.
Παραδείγµατος χάριν, σχετικά µε τον εισαγγελέα εγκληµάτων
διαφθοράς υπάρχει πρόβλεψη ότι το επιστηµονικό προσωπικό
που θα προσλαµβάνεται ως επιτελείο του εισαγγελέα των εγκληµάτων διαφθοράς θα έχει και δικαιώµατα ανακριτικού υπαλλήλου. Αυτό δεν είναι καινούργιο; Δεν είναι σοβαρό το ότι θα έχει
δικαιώµατα ανακριτικού υπαλλήλου ένα προσωπικό, το οποίο θα
καλύπτεται µε µετάθεση ή απόσπαση από τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα κ.λπ.; Αυτό δεν είναι σηµαντικό; Είναι διαδικαστικό;
Είναι διαδικαστικό το ότι για µια σειρά υποθέσεις διαφθοράς,
εγκληµατικών οργανώσεων ή τροµοκρατίας -τα συζητούσαµε και
χθες µε αφορµή άλλη τροπολογία- θα αίρονται οι όποιοι περιορισµοί υπήρχαν για τα προσωπικά δεδοµένα, για το απόρρητο
κ.λπ.; Είναι φυσιολογικά αυτά, είναι διαδικαστικά ζητήµατα;
Όχι! Εµείς λέµε ότι είναι πολύ σοβαρά ζητήµατα. Διότι εδώ ξεκινάει µια νοµοθετική «φάµπρικα» που αξιοποιεί τέτοιες υποθέσεις, υποθέσεις υπαρκτές, υποθέσεις διαφθοράς και άλλες
υποθέσεις που έχουν απήχηση στην κοινή γνώµη -γιατί και εδώ
γίνεται επίκληση του άρθρου 187Α περί τροµοκρατίας- προκειµένου να καταστρατηγηθούν δικαιοκρατικές εγγυήσεις και δικαιώµατα, όποια και όσα υπήρχαν µέχρι σήµερα.
Κατά συνέπεια -θα το πούµε και αύριο πιο συγκεκριµένα- εµείς
το λέµε ξεκάθαρα; Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο
στο οποίο θα ενσωµατωθεί µια τέτοια κατάπτυστη τροπολογία,
ειδικά η τροπολογία 889.
Δεν είχαµε σκοπό να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο για την
ηλεκτρονική επιτήρηση. «ΠΑΡΩΝ» θα ψηφίζαµε, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν και τη θέση αρκετών φορέων και το γεγονός ότι εν πάση
περιπτώσει δίνει µια διέξοδο να φύγει κάποιος κόσµος από τη
φυλακή, αλλά και κάποιες βελτιώσεις που έκανε ο Υπουργός σε
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όλη αυτή τη διαδικασία και σε δικές µας παρατηρήσεις και παρά
τη διαφωνία µας σε αρκετά ζητήµατα του νοµοσχεδίου, κυρίως
σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
του κινδύνου να υπάρχει εξοικείωση της κοινωνίας µε τέτοια
µέτρα, που εµείς λέµε ότι δεν θα µείνουν εδώ και ότι θα επεκταθούν.
Έτσι έγινε και µε τις κάµερες. Μπήκαν όταν µπήκαν για την
ασφάλεια των Ολυµπιακών Αγώνων και σήµερα υπάρχουν παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς. Έτσι επεκτείνονται σιγά-σιγά τα
µέτρα. Όµως, παρόλα αυτά, εµείς είχαµε σκοπό να ψηφίσουµε
«ΠΑΡΩΝ». Μετά και την τελευταία εξέλιξη, όµως, την προσθήκη,
δηλαδή, τέτοιων τροπολογιών, εµείς θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Λέµε το εξής. Είναι η πολλοστή φορά -τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον που θυµάµαι εγώ- που συζητάµε ένα νοµοσχέδιο
µε το οποίο επιδιώκεται επί της ουσίας µια τεχνητή αποσυµφόρηση του υπερπληθυσµού που υπάρχει στις ελληνικές φυλακές.
Και λέµε «τεχνητή» γιατί δεν αντιµετωπίζονται ουσιαστικά εκείνοι
οι παράγοντες που γεννούν και αναπαράγουν το φαινόµενο του
υπερπληθυσµού και του συνωστισµού στις φυλακές. Όλα αυτά
τα χρόνια υπήρχαν κάποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις που υλοποίησαν κάποιες ad hoc απολύσεις κρατουµένων, υπήρχαν άλλου είδους παρεµβάσεις και σήµερα έρχεται το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο για την κατ’ οίκον ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων,
υποδίκων, κρατουµένων.
Περί αυτού πρόκειται κυρίως και όχι για ένα µέτρο το οποίο
θα παίξει κάποιο σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία σωφρονισµού
και στην όλη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης, τη στιγµή
µάλιστα που υπάρχει πλήθος άλλων µέτρων και στο Σωφρονιστικό Κώδικα που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν και δεν έχουν
υλοποιηθεί στην κατεύθυνση και της βελτίωσης της διαδικασίας
σωφρονισµού και της κοινωνικής επανένταξης. Δεν υποτιµούµε
καθόλου ούτε σνοµπάρουµε την ανάγκη να γίνει έστω και µε
αυτό τον τρόπο µια κάποια αποσυµφόρηση των φυλακών, να γίνουν όσον γίνεται πιο ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησης. Γι’
αυτόν άλλωστε το λόγο και σε προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις δεν τις είχαµε καταψηφίσει.
Ωστόσο, θα επαναλάβουµε αυτό που έχουµε τονίσει σε όλες
τις προηγούµενες περιπτώσεις, ότι αυτά τα διαχειριστικού χαρακτήρα µέτρα για άµεση και επείγουσα αποσυµφόρηση των φυλακών δεν αντιµετωπίζουν έναν υπαρκτό φαύλο κύκλο που γεννά
τέτοιου είδους φαινόµενα. Έναν φαύλο κύκλο που αποτελείται
από την εγκληµατικότητα που οξύνεται, το σωφρονισµό ο οποίος
δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι, τις συνθήκες κράτησης
καθώς και την κοινωνική επανένταξη η οποία είναι από ανεπαρκής έως τελείως απούσα. Δεν αντιµετωπίζει τα κοινωνικά αίτια
που αναπαράγουν και γεννούν τέτοια φαινόµενα. Αυτή η πολιτική
δεν ακουµπά ζητήµατα που αφορούν τη συνολική κατάσταση
των φυλακών, την κοινωνική επανένταξη, την ουσιαστική στήριξη
των αποφυλακισµένων µε επιδόµατα ανεργίας, µε άλλες κοινωνικές δοµές, αλλά και την υλοποίηση εναλλακτικών µέτρων τα
οποία –επαναλαµβάνω- υπήρχαν στο Σωφρονιστικό Κώδικα και
όλα αυτά τα χρόνια δεν υλοποιήθηκαν στο ελάχιστο. Ένα πλέγµα
µέτρων, δηλαδή, που θα µπορούσε σε ένα βαθµό να λειτουργήσει θετικά στην κατεύθυνση της αποσυµφόρησης των φυλακών
και να αποτρέπει το υπαρκτό γεγονός, ένα πολύ µεγάλο µέρος
των αποφυλακισµένων -η πλειοψηφία- να υποτροπιάζει και να
επανέρχεται στις φυλακές.
Άλλωστε, υπάρχει και η εµπειρία -νοµίζω ότι µεταφέρθηκε και
στη συζήτηση µε τους φορείς- όπου σε χώρες που εφαρµόστηκαν τέτοιου είδους µέτρα όπως το βραχιολάκι, δεν αντιµετωπίστηκαν τέτοιου είδους φαινόµενα. Και κατά τη γνώµη µας, υπάρχει επιπλέον ο κίνδυνος να λειτουργήσει και ως µια εύκολη λύση
και για καταδικασθέντες και για υπόδικους και για τις άδειες.
Αντί, δηλαδή, το κράτος να µεριµνήσει για την εφαρµογή
άλλων µέτρων -εναλλακτικά να µην υπάρχει η κατάχρηση της
προσωρινής κράτησης που ειπώθηκε, να βελτιωθεί το καθεστώς
των αδειών, να υλοποιηθούν οι διατάξεις για την απεξάρτηση των
κρατουµένων- µέτρων όµως που θέλουν κονδύλια, θέλουν προσωπικό, θέλουν άλλου είδους στήριξη, όλα αυτά θα παραπεµφθούν στις καλένδες, θα υπονοµευθούν και θα γίνει το
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βραχιολάκι µία εύκολη λύση δήθεν εναλλακτικής ποινής που το
κόστος θα το αναλαµβάνει ο ίδιος ο κρατούµενος. Όµως, ούτε
σωφρονιστική πολιτική θα υπάρχει ούτε ουσιαστική κοινωνική
επανένταξη.
Μπορεί να πετύχετε, δηλαδή, µια µικρή αποσυµφόρηση χαµηλού κόστους, αλλά δεν θα πετύχετε ουσιαστική στήριξη και κοινωνική επανένταξη αυτών των ανθρώπων.
Δεύτερο ζήτηµα. Είπαµε και στην επιτροπή -το επαναλαµβάνουµε και εδώ- ότι τα πιο σοβαρά ζητήµατα του νοµοσχεδίου δεν
είναι τα αµιγώς νοµικά θέµατα, δηλαδή ποια εγκλήµατα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης,
ο χρόνος έκτισης της ποινής, η παραµονή στο σωφρονιστικό κατάστηµα. Και αυτά είναι σηµαντικά και αυτά είναι ουσιαστικά. Θεωρούµε, όµως, ότι τα πιο σοβαρά και τα πιο ουσιαστικά ζητήµατα
είναι τα τεχνικά, αυτά, δηλαδή, που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως, παραδείγµατος χάριν, ποιο θα είναι το είδος και
ποια τα µέσα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι δεδοµένα θα καταγράφει, πώς θα γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία όλων
αυτών των δεδοµένων. Ζητήµατα, δηλαδή, που δεν αναφέρονται
στο νοµοσχέδιο, αλλά παραπέµπονται µε νοµοθετική εξουσιοδότηση, µε βάση το άρθρο 4, να λυθούν µε προεδρικά διατάγµατα.
Αναφέρεται, παραδείγµατος χάριν, ότι όποιοι υπάγονται στη
συγκεκριµένη ρύθµιση, θα υπόκεινται σε κατ’ οίκον ηλεκτρονική
επιτήρηση µε εξαίρεση τις ώρες για επαγγελµατική ενασχόληση,
εκπαίδευση, παρουσία σε προγράµµατα θεραπευτικά.
Εδώ, προκύπτει, όµως, το εξής ερώτηµα: Ένας άνθρωπος δεν
βγαίνει από το σπίτι του µόνο για δουλειά ή µόνο για εκπαίδευση.
Χρειάζεται να βγει και για άλλους λόγους. Χρειάζεται να βγει για
να αγοράσει τα προς το ζην, για να πάει σε έναν γιατρό, για να
πάει σε ένα φαρµακείο. Αυτά µέχρι σήµερα σε ένα βαθµό τα
έλυνε το σωφρονιστικό κατάστηµα, όπως τα έλυνε, που κατά τη
γνώµη µας δεν τα έλυνε ούτε και αυτά. Πρακτικά, εποµένως,
προκύπτει το ερώτηµα: Τι γίνεται µε την αυτοσυντήρηση αυτών
των ανθρώπων, δηλαδή µε την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών,
όταν, µάλιστα, δεν µπορούν να έχουν ή δεν έχουν οικογενειακή
ή άλλου είδους στήριξη;
Πρακτικά, όποιοι δεν έχουν σταθερή διαµονή, όσοι δεν έχουν
οικογένεια ή οικονοµική δυνατότητα να αυτοσυντηρηθούν είτε
θα αποκλείονται πρακτικά είτε θα είναι δύσκολο να υπαχθούν
στις ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είτε θα εξαναγκάζονται στην πορεία να παραβιάζουν τους όρους της κατ’ οίκον
ηλεκτρονικής επιτήρησης όχι από επιλογή, επειδή το θέλουν,
αλλά από ανάγκη, διότι υπάρχουν τέτοια σκοτεινά σηµεία και
ασάφειες στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου, για το πώς, δηλαδή, θα
λειτουργήσουν αυτές οι ρυθµίσεις. Πόσο µάλλον όταν ένα πολύ
µεγάλο µέρος των κρατουµένων είναι άποροι και δεν µπορούν
να καλύψουν µε δικά τους έξοδα, να πληρώσουν το βραχιολάκι.
Η πρόβλεψη που υπάρχει στο νοµοσχέδιο, ότι σε περίπτωση
αδυναµίας ή απορίας θα το καλύπτει το κράτος, κατά τη γνώµη
µας δεν ικανοποιεί. Γιατί αν πάµε, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, στο ποιους θεωρεί και ποιους δεν θεωρεί το κράτος άπορους, τότε ένα πολύ µεγάλο µέρος των κρατουµένων θα πρέπει
να πληρώνει από την τσέπη του για το συγκεκριµένο µέτρο.
Άρα, εµείς λέµε ότι πρέπει να το αναλάβει το κράτος, γιατί διαφορετικά θα εξελιχθεί το συγκεκριµένο µέτρο σε ένα µέτρο που
θα αφορά µόνο ορισµένους µεγαλοσχήµονες των φυλακών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, διαφωνούµε µε τη δυνατότητα του άρθρου 4 -τη διατύπωση, δηλαδή, που υπάρχει στο άρθρο 4- να ανατίθενται σε
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, όπως λέει -δηλαδή σε ιδιώτες πρακτικά- αρµοδιότητες που έχουν να κάνουν µε τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη προσωπικών δεδοµένων, γιατί αφορά
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τον πυρήνα της ποινικής καταστολής και δεν µπορεί να δίνεται αυτή σε ιδιώτες.
Μένω σ’ αυτά. Εµείς, όπως είπα, στο βαθµό που δεν αποσυρθεί ιδιαίτερα η τροπολογία 889, τότε θα καταψηφίσουµε και επί
της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αν και η αρχική µας
πρόθεση ήταν να ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαρι-

876

στούµε τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των αγορητών επί της αρχής.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο συνάδελφος κ. Χρίστος Δήµας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα του νοµοσχεδίου της
ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων που συζητούµε σήµερα, συνδέεται άµεσα µε το καίριο
πρόβληµα του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, την αντιµετώπιση της µεγάλης συµφόρησης των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Όπως αναφέρει και η έκθεση του 2011 του Συµβουλίου της
Ευρώπης ο δείκτης πληρότητας των φυλακών στην Ελλάδα
υπερβαίνει το 137%. Με άλλα λόγια, έχουµε πολλούς περισσότερους στις φυλακές απ’ όσους µπορούµε να κρατήσουµε.
Συνεπώς πρέπει να αντιµετωπίσουµε ένα πραγµατικό πρόβληµα, χωρίς να υπάρχει ούτε ελάφρυνση των ποινών ούτε περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση για το κράτος και µε σεβασµό
στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Το παρόν νοµοσχέδιο συνιστά µία σηµαντική προσπάθεια στην
κατεύθυνση της υιοθέτησης διαφορετικών ποινών. Η ηλεκτρονική επιτήρηση των καταδίκων, υποδίκων και κρατουµένων θα
βοηθήσει στη σταδιακή αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών καταστηµάτων, καθώς κρατούµενοι που έχουν εκτίσει ένα σηµαντικό κοµµάτι της ποινής τους, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα,
εφόσον το επιθυµούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες, να απολύονται µε περιοριστικούς όρους. Αυτό θα επιτύχει σηµαντική
µείωση του κόστους συντήρησης των σωφρονιστικών καταστηµάτων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εναποµεινάντων κρατουµένων.
Πιο συγκεκριµένα, το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και
του Σωφρονιστικού Κώδικα, ώστε ορισµένοι κατάδικοι, υπόδικοι
και κρατούµενοι να έχουν τη δυνατότητα απόλυσης µε κατ’ οίκον
περιορισµό, µε ηλεκτρονική επιτήρηση, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
Με άλλα λόγια, επιβάλλεται στον κατηγορούµενο η υποχρέωση να µην εξέρχεται από έναν συγκεκριµένο και ειδικά ορισµένο χώρο, που συνιστά τον τόπο διαµονής ή κατοικίας του.
Παράλληλα, επιτηρείται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και παρακολουθείται και καταγράφεται η γεωγραφική του θέση.
Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, προστίθενται οι ανάλογες διατάξεις
που ορίζουν τις προϋποθέσεις εφαρµογής του µέτρου αυτού για
ενήλικους και ανήλικους κατηγορούµενους, η διαδικασία, καθώς
και οι ποινές σε περίπτωση παραβίασης του περιορισµού κατ’
οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση. Σχετικά µε τις προϋποθέσεις
ορίζεται ένας δεδοµένος αριθµός ετών έκτισης της ποινής, ανάλογα µε το αδίκηµα.
Θέλω να υπογραµµίσω, όµως, πως το νοµοσχέδιο προβλέπει
σηµαντικές παραµέτρους που βοηθούν στην ουσιαστική επανένταξη στην κοινωνική ζωή.
Πιο συγκεκριµένα, το γεγονός πως του δίνεται η δυνατότητα
να βρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας εκτός του
τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και συµµετοχής σε προγράµµατα συντήρησης ή απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες
ουσίες. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα ρεαλιστικό προσωπικό
κίνητρο, ώστε να επανενταχθεί στην κοινωνία αλλά και να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του.
Αξίζει να σηµειωθεί πως προβλέπεται η δυνατότητα να ανακληθεί η άδεια απολύσεως και ο κρατούµενος να επιστρέψει στο
σωφρονιστικό κατάστηµα όταν δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ή υπάρχει κίνδυνος πως δεν
θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο µέλλον.
Η απόφαση για την άδεια απολύσεως χορηγείται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών, ενώ αυτή δεν χορηγείται εάν κρίνεται
αναγκαίο ο κρατούµενος να παραµείνει στο σωφρονιστικό κατάστηµα προς αποφυγή νέων αξιόποινων πράξεων.
Ενώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους για
όποιον κρατούµενο επέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο στο σύ-
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στηµα ηλεκτρονικής επιτήρησης ή αλλοιώσει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την επιτήρησή του.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο αριθµός των κρατουµένων έχει αυξηθεί αρκετά µέσα σε δέκα χρόνια,
από οκτώ χιλιάδες τετρακόσιους δέκα οκτώ σχεδόν σε δώδεκα
χιλιάδες τετρακόσιοι εβδοµήντα εννιά χιλιάδες, εκ των οποίων οι
περισσότεροι είναι προσωρινά κρατούµενοι.
Θεσµοθετώντας την ηλεκτρονική επιτήρηση, δηµιουργείται ένας εξίσου αποτελεσµατικός περιοριστικός όρος µε την προσωρινή κράτηση, αλλά σαφώς λιγότερο δαπανηρός για το κράτος
και συνεπώς για τους φορολογούµενους, που βοηθάει ουσιαστικά στην αποσυµφόρηση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές.
Σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προβλέπονται επιπλέον προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική
επιτήρηση, όπως η δίωξη του κατηγορούµενου για κακούργηµα,
η γνωστή διαµονή στη χώρα, ο κίνδυνος να πράξει το ίδιο ή άλλο
έγκληµα σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος, το ότι έχει κριθεί
φυγόδικος, φυγόποινος ή ένοχος για απόδραση κρατουµένου
και εάν ο κατηγορούµενος κατηγορείται για πράξη που επιφέρει
πολύ σοβαρή ποινή, δηλαδή ισόβια, εικοσαετή κάθειρξη ή έχει
διαπράξει το έγκληµα κατ’ επανάληψη ή υπάρχει µεγάλος αριθµός παθόντων από αυτό.
Ακόµη προβλέπεται η αντικατάσταση της ηλεκτρονικής επιτήρησης µε προσωρινή κράτηση και για ανήλικο άνω των δεκαπέντε ετών όταν δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του και
δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που να την απαγορεύουν, όπως η
ανεπάρκεια του µέτρου και η έλλειψη γνωστής διεύθυνσης διαµονής στη χώρα.
Επίσης, γίνεται αναφορά πως ο ενδιαφερόµενος θα πληρώνει
τον εξοπλισµό της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ενώ εάν δεν έχει
κατά τεκµήριο αυτήν τη δυνατότητα, τα έξοδα θα πληρώνονται
από το δηµόσιο. Εάν δεν καταβάλει την προβλεπόµενη προκαταβολή, θα του επιβάλεται προσωρινή κράτηση.
Αυτό ναι µεν είναι κατανοητό, ώστε να µην επιβαρύνεται το
κράτος, και συνεπώς ο φορολογούµενος για την κράτηση, όµως,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να διασφαλίσουµε πως δεν θα υπάρχει
επιλεκτική εφαρµογή λόγω οικονοµικής δυνατότητας ή -για να
το θέσω διαφορετικά- ότι κρατούµενοι οι οποίοι αποδεδειγµένα
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν τον εξοπλισµό, να µην µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και συνεπώς
να αποκλείονται από τη διαδικασία για καθαρά οικονοµικούς λόγους.
Άρα, επιβάλλεται να υπάρχει ίση αντιµετώπιση και σε αυτούς
που έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν, αλλά και σε αυτούς
που δεν έχουν.
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε πως το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ένα ουσιαστικό βήµα εκµοντερνισµού του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας. Δεν ξαναανακαλύπτουµε
την πυρίτιδα, αλλά πολύ ορθά υιοθετούµε βέλτιστες πρακτικές
που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, και τις προσαρµόζουµε
στις ανάγκες τις δικές µας.
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως το συγκεκριµένο
µέτρο έχει ήδη ενσωµατωθεί στην ποινική νοµοθεσία πολλών ευρωπαϊκών χωρών και έχει επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα.
Πέραν των άµεσων στόχων, που είναι η αποσυµφόρηση των
σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας, η ηλεκτρονική επιτήρηση µε κατ’ οίκον περιορισµό πρέπει να αποτελέσει µέρος µιας
συνολικής προσπάθειας για τη συµµόρφωση των επιτηρούµενων
ανθρώπων και την προστασία της κοινωνίας µέσω της πρόληψης,
αποτροπής και καταστολής των νέων εγκληµάτων, διατηρώντας,
όµως, πάντοτε την ισορροπία ανάµεσα στην ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την προστασία της προσωπικότητας του ατόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Κυρίτσης για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις αλλεπάλληλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, η
υπερπλήρωση των φυλακών αποτελεί διαχρονικό πρόβληµα του
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ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος. Οι δραµατικές συνθήκες
στα καταστήµατα κράτησης προκάλεσαν επανειληµµένα την καταδίκη της χώρας µας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Παρέµβαση για το ζήτηµα πραγµατοποίησε και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Με δηµόσια δήλωσή της η επιτροπή κάλεσε τις
ελληνικές Αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση και να βελτιώσουν τη µεταχείριση των προσώπων που έχουν στερηθεί την
ελευθερία τους στην Ελλάδα.
Η υπερπλήρωση των φυλακών οδηγεί στην υποβάθµιση του
βιοτικού επιπέδου των κρατουµένων και στην απάνθρωπη και
εξευτελιστική τους µεταχείριση. Και είναι σαφές ότι σε αυτές τις
συνθήκες κάθε προσπάθεια για οµαλή επανένταξή τους στην κοινωνία, ακυρώνεται, κύριε Υπουργέ, εν τη γενέσει της.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα καταστήµατα κράτησης συνολικής χωρητικότητας εννέα χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα έξι θέσεων, διαβιούν δεκατρείς χιλιάδες
εκατόν τριάντα εννέα άτοµα εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα είναι υπόδικοι.
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
που καθιερώνει την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων
και κρατουµένων.
Το όφελος της ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι πολλαπλό, αφ’
ενός για τον κρατούµενο που θα έχει τη δυνατότητα σταδιακής
µετάβασης από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην
ελεύθερη κοινωνική ζωή, και αφ’ ετέρου για την πολιτεία που θα
σεβαστεί την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εγκλείστων, όπως υποχρεούται, και θα µπορέσει να επιτελέσει τον
πραγµατικό της ρόλο που είναι να σωφρονίζει και όχι να εκδικείται.
Εξάλλου, η ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί µέτρο που έχει
δοκιµαστεί σε αναπτυγµένες χώρες και έχει αποδώσει.
Το µέτρο θα εφαρµόζεται µόνο κατόπιν αίτησης του κρατουµένου, υποδίκου, καταδίκου, αδειούχου και άρα κατόπιν συναίνεσής του. Με δεδοµένο ότι το βραχιολάκι, όπως λέγεται, δεν
έχει επιπτώσεις στην υγεία όσων το φέρουν, η καθιέρωσή του
θα οδηγήσει στη µείωση του µεγάλου αριθµού των κρατουµένων.
Υπάρχουν βέβαια ορισµένα ζητήµατα που θα ήθελα να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ.
Κατ’ αρχάς το βραχιολάκι δεν είναι πανάκεια. Η ηλεκτρονική
επιτήρηση θα πρέπει να αποφασίζεται µόνον εφόσον εξαντληθούν οι άλλες εναλλακτικές µορφές έκτισης της ποινής, όπως η
ελεύθερη διαβίωση, η κοινωφελής εργασία, οι αγροτικές φυλακές. Υπάρχει ένας εύλογος προβληµατισµός σε σχέση µε τη συχνότητα επιβολής περιοριστικών όρων και σε πολλές περιπτώσεις δικαστικοί λειτουργοί εξαντλούν τα όρια της αυστηρότητας.
Ως εκ τούτου διατυπώνονται φόβοι, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρξει κατάχρηση του µέτρου ηλεκτρονικής επιτήρησης έναντι των
άλλων εναλλακτικών µορφών κράτησης. Όµως, το πρόβληµα
σχετίζεται περισσότερο µε την κουλτούρα ορισµένων δικαστικών
λειτουργών και όχι µε την ουσία της ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά το ποιος θα ασκεί τον έλεγχο του συστήµατος. Ο γεωεντοπισµός των προσώπων που βρίσκονται σε
επιτήρηση θα πρέπει να γίνεται µε σεβασµό στην προστασία των
ατοµικών ελευθεριών και ως εκ τούτου ο έλεγχος και η λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να γίνονται από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όσον αφορά τους ανήλικους, θεωρώ ότι η αντιµετώπισή τους
θα πρέπει να έχει πρωτίστως παιδαγωγικό και προνοιακό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου η τυχόν ηλεκτρονική επιτήρηση θα πρέπει
να συνδέεται µόνο µε την τέλεση σοβαρών εγκληµάτων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η τροπολογία που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Πανούσης, για τη σύσταση µονάδων µέριµνας νέων, η
ίδρυση των οποίων, κύριε Υπουργέ, εκκρεµεί ήδη από το 1984.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο κόστος που θα έχει το βραχιολάκι. Στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµιά πρόβλεψη για το
συνολικό κόστος του συστήµατος, το οποίο θα πρέπει να πληροί
ορισµένες λειτουργικές απαιτήσεις. Επίσης, το κόστος της ηλεκτρονικής επιτήρησης βαρύνει τον κατηγορούµενο. Μολονότι
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υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή των εξόδων από το δηµόσιο
σε περίπτωση αδυναµίας του κατηγορουµένου θα πρέπει να διασφαλίσουµε ότι η σχετική διάταξη θα εφαρµοστεί και δεν θα χρησιµοποιηθεί µόνον από όσους έχουν την οικονοµική δυνατότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποσυµφόρηση των φυλακών
αποτελεί όντως αναγκαίο βήµα εκσυγχρονισµού του σωφρονιστικού συστήµατος, που θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των
κρατουµένων και να τους δίνει τη δυνατότητα οµαλής και ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μανώλης Γλέζος για επτά
λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Υπουργέ, είµαι υποχρεωµένος να θέσω το θέµα σε
µια γενικότερη βάση, για να µπορούµε να καταλάβουµε απολύτως τι πρέπει να κάνουµε.
Ο στόχος µας είναι η καταστολή και µελετάµε την καταστολή.
Αλλά µε την πρόληψη, µε το τι πρέπει να κάνουµε για να µην φτάσουµε στο να διαπραχθεί το αδίκηµα, τι έχουµε κάνει;
Δηλαδή, δεν µπορεί ένα νοµοσχέδιο έστω και καταστολής να
µην υπολογίζει ότι πρέπει προηγουµένως να δούµε τι έχουµε
κάνει και πού ευθυνόµαστε, τι ευθύνες έχουµε για να φθάσουµε
ως εκεί, ως το να υπάρχουν δηλαδή παραβάτες.
Ο τοµέας της πρόληψης αφορά και τους θεσµούς. Εάν εµείς
έχουµε καλούς θεσµούς, δεν θα επαναληφθεί αυτό που έχουν
κάνει οι προηγούµενοι. Αναφέροµαι ειδικά σε αυτό που έκαναν
οι αρχαίοι Αθηναίοι. Παραδείγµατος χάριν, ο θησαυροφύλακας
του θησαυρού του Παρθενώνα είχε µία µέρα θητείας, διότι οι αρχαίοι Αθηναίοι έλεγαν ότι «εάν κάτσεις πάνω στο µέλι, θα γλύψεις
και σου δίνουµε, λοιπόν, µία µέρα για να µην µπορείς να γλύψεις». Και επειδή υπήρχε η δυνατότητα να συνεργαστείς µε τους
άλλους, τον προηγούµενο και τον επόµενο που θα έρθει, έπρεπε
να µην τους γνωρίζεις και εκλέγονταν αυτοί µόνο µε κληρωτίδα
και όχι µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για να µη µπορούν να φτιάξουν µαφία.
Λέω ότι πέρα από την παιδεία, πέρα από όλα αυτά, είναι και οι
θεσµοί. Εδώ στο νοµοσχέδιο δεν είδα έστω µία µικρή αναφορά
σ’ αυτόν τον τοµέα, στους θεσµούς. Μιλάω σε νοµικό. Γνωρίζετε
τις απόψεις του µεγάλου νοµοµαθούς, του Ντικουί, που όλη του
η προσοχή αφιερωνόταν στο θέµα της πρόληψης.
Το λέω αυτό, για να πω το εξής: Βλέπω ότι είναι εδώ και ένας
συνάδελφος που έχει θητεύσει στον τοµέα των αδικηµάτων, που
είναι ποινικολόγος καθηγητής. Επειδή έχω θητεύσει πολλά χρόνια στις φυλακές κατά διαστήµατα και έχω δει την ψυχολογία του
κρατουµένου, θα αναφέρω δύο γεγονότα. Πρώτον, ξέρετε τι µου
έλεγαν οι ποινικοί κρατούµενοι; Μου έλεγαν: «Δεν έχουµε διαφορά, Μανώλη. Εσύ πολεµάς τον καπιταλισµό θεωρητικά και εγώ
τον πολεµώ πρακτικά, του αφαιρώ εκείνα που έχει ο πλούσιος».
«Πιο πολύ», µου έλεγαν, «εγώ κάνω αγώνα, από ό,τι κάνεις εσύ».
Το λέω, για να δείξω την ψυχολογία του κρατουµένου.
Πέρα από αυτά, θέλω να αναφερθώ σε ένα ειδικό σηµείο.
Ποιος είναι ο στόχος του παραβάτη του κοινού Ποινικού Δικαίου;
Ο στόχος του είναι, πρώτον, να δώσει όλα του τα φώτα, που τα
ξέρει καλύτερα από τους δικηγόρους του, στο πώς θα πάρει τη
µικρότερη ποινή για το αδίκηµα που διέπραξε. Αυτό είναι το
πρώτο.
Το δεύτερο είναι να οργανώσει την επόµενη δουλειά που θα
κάνει, είτε είναι κλοπή ή ληστεία είτε πλαστογραφία είτε οποιαδήποτε παράβαση κ.λπ.. Αυτή είναι η δουλειά του. Το έχουµε
αντιληφθεί εµείς ή δεν το έχουµε αντιληφθεί, πριν πάρουµε οποιαδήποτε µέτρα;
Αυτό σηµαίνει, για εµένα, ότι ο πρώτος µας στόχος στον τοµέα
της καταστολής, ειδικά τώρα, είναι πώς θα τον εµποδίσουµε
άµεσα να διαπράξει νέο αδίκηµα. Αυτό είναι. Όλα αυτά τα µέτρα
που παίρνετε συνάπτονται µε αυτό το πρόβληµα; Αυτό είναι το
ζήτηµα.
Θα ήθελα να πω εδώ για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να υπάρχουν
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καν κρατούµενοι που µπαίνουν µέσα ως οφειλέτες προς το δηµόσιο και προς τις τράπεζες. Γιατί, λέει, πρέπει να έχουµε αυτούς τους κρατουµένους; Λέω για τη διάρκεια που είναι υπόδικοι.
Για ποιο λόγο να έχουµε; Ακόµη και όταν δικαστούν, για ποιο
λόγο να έχουµε τις ίδιες περιπτώσεις που έχουµε µε τους άλλους
οφειλέτες; Δηλαδή, εδώ το καπιταλιστικό σύστηµα δείχνει όλη
του την αγριότητα. Δεν το ενδιαφέρει τίποτε άλλο, παρά πώς θα
αρπάξουν λεφτά, πώς θα πάρουν τα λεφτά από οποιονδήποτε.
Η απόλυση λοιπόν των οφειλετών προς το δηµόσιο και προς
τις τράπεζες πρέπει να είναι άµεση.
Φτάνουµε τώρα στον τοµέα της συµπεριφοράς απέναντι στον
κρατούµενο. Ο στόχος µας είναι να τον «επανεντάξουµε» -λέειστο κοινωνικό σύνολο. Η επανένταξη πώς θα γίνει, όταν αυτός
έχει άλλους στόχους κι εµείς έχουµε άλλους;
Κι εκείνο το φοβερό, ότι όποιος δουλέψει ως κρατούµενος µειώνεται η ποινή του στο ήµισυ, πώς συνάδει µε την έννοια της ποινής; Είναι ένα πρόβληµα που σας το θέτω και πιστεύω να σας
έχει απασχολήσει. Δηλαδή εάν δουλέψω παύει να υπάρχει η
ποινή, η οποία µπήκε ως τι; Ως τιµωρία για το έγκληµα που έχω
κάνει; Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, που πρέπει να µην µας διαφεύγει όταν συζητάµε κι όταν σκεφτόµαστε γι’ αυτά τα θέµατα.
Φτάνουµε στο θέµα των αδειών. Επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ
µέσα στις φυλακές κι έχω υποστεί όλες τις συνέπειες των φυλακών, αρκεί να αναφέρω τα εξής, για να δείξω και µια κατηγορία
ειδικής τιµωρίας µέσα στις φυλακές, την οποίαν αγνοεί ασφαλώς
η δικαιοσύνη. Ξέρετε ότι τα πειθαρχεία των φυλακών χωρίζονται
σε κατηγορίες; Υπάρχει το απλό πειθαρχείο, υπάρχει το πειθαρχείο που δεν έχει φως, υπάρχει το πειθαρχείο που όχι µονάχα
δεν έχει φως αλλά στάζουν και τα ούρα από τα αποχωρητήρια
που βρίσκονται από πάνω και υπάρχει και το πειθαρχείο όπου σε
δένουν µε αλυσίδες και έχει κι όλες τις άλλες συνέπειες.
Έχω υποστεί όλες αυτές τις κατηγορίες των πειθαρχείων, διότι
ήµουν «άτακτο» παιδί. Το «άτακτο» καταλαβαίνετε τι σηµαίνει.
Δεν ήταν θέµα βίας, ήταν θέµα απόψεων που είχα γύρω απ’ τα
προβλήµατα και βρισκόµουν πάντοτε σε σύγκρουση µε τη διεύθυνση των φυλακών. Αυτή την κατηγορία των ποινών τη γνωρίζει
το Δικαστικό Σώµα; Εγώ πιστεύω ότι δεν τη γνωρίζει, την αγνοεί
εντελώς. Θα πρέπει κάποτε να αντιµετωπίσει και αυτόν τον
τοµέα, εάν θέλει να βρίσκεται σε ένα σωστό δρόµο.
Επειδή όµως έχω παραβιάσει τον χρόνο θα ήθελα να µε ειδοποιήσετε, αγαπητέ Πρόεδρε. Ξέρετε ότι εγώ δεν επιµένω καθόλου στα θέµατα αυτά. Είµαι ακριβής στον χρόνο µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρ’ ό,τι ήσασταν
«άτακτος» νέος, είστε συνεπής στον χρόνο σας.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ήθελα να θέσω το πλαίσιο αυτών που
συζητάµε µέσα σε µια άλλη εικόνα, την οποία πιστεύω ότι αγνοείτε εδώ στο Κοινοβούλιο και την οποία µου δίνει το δικαίωµα να
καταδείξω η µακρόχρονη και πολύµορφη φυλάκιση που έχω υποστεί από όλες τις δυνάµεις, ιταλοκρατούµενος, γερµανοκρατούµενος, έχω περάσει από όλα τα στάδια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Γλέζο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουσουρούλης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναζητούµε τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην ποιότητα του σωφρονιστικού µας συστήµατος, στην
ταχύτητα και την ποιότητα απονοµής δικαιοσύνης, στην κατάσταση που επικρατεί σήµερα στις ελληνικές φυλακές και βέβαια
στο µέγα ζητούµενο, τη δηµόσια ασφάλεια.
Πιστεύω ότι η πολιτεία, µέχρι στιγµής, έχει επιδιώξει λύσεις µε
ad hoc νοµοθετικές προτάσεις κάθε φορά, δηλαδή ανάλογα µε
το πρόβληµα της στιγµής. Υπεφορτώνονται οι φυλακές; Κάτι
πρέπει να κάνουµε. Υπάρχει εµπλοκή στην απονοµή δικαιοσύνης;
Ας επιταχύνουµε τη διοικητική δίκη. Αν θυµάµαι καλά, υπήρχε
ένα νοµοσχέδιο πριν από ένα-δύο χρόνια.
Αυτό είναι το ένα ζήτηµα ότι δηλαδή η πολιτεία δεν µελετά σε
βάθος το πρόβληµα και δεν σχεδιάζει µια µακροπρόθεσµη, µε
ολιστική προσέγγιση ολοκληρωµένη λύση για τις παραµέτρους

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που σας ανέφερα.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι ότι δεν µετρά, δεν αξιολογεί το αποτέλεσµα των ad hoc λύσεων. Δεν είµαι εναντίον των ad hoc λύσεων, ανάλογα µε την εκάστοτε συγκυρία. Αλλά το αποτέλεσµα
δεν το µετρά.
Παράδειγµα. Ας δούµε τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά
το παρελθόν για την αποσυµφόρηση των φυλακών. Έχουν υπάρξει νοµοθετήµατα, όπως για παράδειγµα η ηµιελεύθερη διαβίωση, η υπό προϋποθέσεις πρόωρη απόλυση, η µετατροπή
ποινών –για τα πληµµελήµατα νοµίζω- φυλάκισης σε χρηµατικές
κ.λπ.
Ρωτώ: Πόσοι, κύριε Υπουργέ, εξ αυτών που έχουν απολαύσει
αυτές τις ρυθµίσεις έχουν υποτροπιάσει; Οι ειδικοί λένε ότι περίπου το 60% των ευεργετουµένων υποτροπιάζει. Εδώ, λοιπόν,
το ερώτηµα που τίθεται είναι: Υποτροπιάζουν λόγω της κακής
ποιότητας του σωφρονιστικού συστήµατος εντός των φυλακών;
Αυτό, είναι το µέγα θέµα. Διότι κάποιοι ενδεχοµένως πιστεύουν
ότι υποτροπιάζουν, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν µέτρα σωστής
κοινωνικής επανένταξης. Ποιος έκανε το αυγό;
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουµε στην ποιότητα
του σωφρονιστικού συστήµατος εντός των φυλακών. Το πρώτο,
λοιπόν, είναι αυτό. Η συζήτηση έχει γίνει και πρέπει να καταλήξουµε επιτέλους όλοι µαζί κάπου.
Μπορεί η συµφόρηση των φυλακών να είναι ένα σοβαρό πρόβληµα, αλλά εξίσου σοβαρό είναι και το να οδηγούµαστε σε ρυθµίσεις ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο, ο οποίος ξέρετε επηρεάζεται και από διάφορες άλλες παραµέτρους, όπως για παράδειγµα η έξαρση της εγκληµατικότητας.
Ρωτώ, λοιπόν, όσο ελαστικές και αν γίνουν οι ρυθµίσεις –ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ελευθερία µεγάλη, θα το δούµε παρακάτω- εάν συνεχίζεται η έξαρση της εγκληµατικότητας ή τέλος πάντων δεν
βρούµε µέτρα να υποχωρήσει, θα λυθεί το πρόβληµα; Ακυρώνονται οι ρυθµίσεις αυτές. Στην πράξη. Άρα, λοιπόν, η µηδενική
ανοχή στην εγκληµατικότητα είναι ένα φρένο που µόνο αυτό καθιστά τις ρυθµίσεις που συζητάµε σήµερα λειτουργικές. Δηλαδή
να µην ακυρώνονται στην πράξη. Αυτό το θέµα το έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουν καταγραφεί οι απόψεις των
κοµµάτων, δεν θέλω να ανοίξω θέµα εδώ, αλλά καταλαβαίνετε τι
εννοώ ως µηδενική ανοχή στην εγκληµατικότητα. Υπάρχουν παρατάξεις που σπεύδουν να δείξουν µια ανεξήγητη ελαστικότητα
σε φαινόµενα παραβίασης του νόµου.
Έρχοµαι τώρα στο ερώτηµα, κατά πόσον οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου εξασφαλίζουν το ζητούµενο, δηλαδή την οµαλή µετάβαση στην ελεύθερη κοινωνική ζωή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής γιατί δεν πιστεύει
ότι το νοµοσχέδιο θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των
κρατουµένων. Δεν θέλω να ασχοληθώ εδώ µε αυτό που άκουσα
ότι είπε η κ. Κωνσταντοπούλου ότι εξυπηρετεί συγκεκριµένα διαπλεκόµενα πρόσωπα που ανήκουν είτε στη Νέα Δηµοκρατία είτε
στο ΠΑΣΟΚ .
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για πότε λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Στα Πρακτικά το διάβασα. Αν δεν το είπατε, ζητώ συγνώµη, δεν θα ασχοληθώ µε αυτό. Αν, όµως, το είπατε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για χθες λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για χθες, ναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί σήµερα δεν έχω µιλήσει
ακόµη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σήµερα δεν σας άκουσα,
σας άκουσα όµως χθες. Αν το είπατε χθες, δηλαδή αν ξέρετε
κάτι, πείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μουσουρούλη, όχι διάλογο, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν θα κάνω.
Δεύτερον, η κ. Κατριβάνου, η εισηγήτρια, θέλει ένα µέτρο που
να βγάζει τους ανθρώπους, όπως είπε, από τη φυλακή, δηλαδή
ένα µέτρο που να σηµαίνει λιγότερη φυλακή και όχι περιορισµό
της ελευθερίας. Ωραία. Δηλαδή, να µην επιβάλλονται οι ποινές;
Αυτό θέλουµε; Να βγαίνουν οι κατάδικοι από τη φυλακή για να
ενταχθούν ευκολότερα κοινωνικά; Να κάνουµε άσκηση; Να την
κάνουµε. Μπορούµε αν θέλετε να αναθεωρήσουµε πλήρως και
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τον Ποινικό Κώδικα. Εσείς, κύριε Βορίδη, µπορείτε να µας πείτε
πώς γίνεται αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι επιεικής πράγµατι ο Ποινικός
Κώδικας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μουσουρούλη, κάνετε αναφορά σε όλους τους συναδέλφους. Πείτε
αυτά που θέλετε να πείτε και αφήστε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Απαγορεύεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν είµαι ο µοναδικός.
Μην εξαντλείτε σε εµένα την αυστηρότητά σας. Για όνοµα του
Θεού!
Μπορούµε, να κάνουµε αναθεώρηση, ώστε να µην στερείται
κανείς την ελευθερία του και να µην οδηγούνται οι κατάδικοι
στον κοινωνικό αποκλεισµό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι κάποια εναλλακτικά µέτρα κράτησης
πρέπει να ενισχυθούν, να τονωθούν, κ.λπ.. Ας µας τα πει, κάποια
στιγµή να τα καταλάβουµε, γιατί οι λύσεις έχουν δοθεί. Ξέρουµε
ποια είναι τα εναλλακτικά µέτρα, να δούµε αν θέλει και άλλα.
Όσον αφορά στο βραχιολάκι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί καταχρηστικά, στερώντας αδίκως την ελευθερία των
υποδίκων, όπως γίνεται κατά την προφυλάκιση. Αµφισβητεί δηλαδή και τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας. Δεν µε εκπλήσσει.
Έχει ειπωθεί επίσης ότι το κόστος συσκευής δηµιουργεί ταξική
διαστρωµάτωση των κρατουµένων, γιατί κάποιοι αδυνατούν να
το επωµισθούν. Νοµίζω ότι το έχει λύσει ο κύριος Υπουργός αυτό.
Το κόστος δεν θα επιβαρύνει εκείνους που δεν έχουν σταθερό
κοινωνικό περιβάλλον και βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία.
Όµως, µην ξεχνάµε ότι έναντι των ατόµων αυτών έχει ληφθεί
δικαστική απόφαση η οποία ορίζει ποινή, δεν ορίζει επιπλέον παροχή. Αν είναι, να συνοδεύεται η δικαστική απόφαση και µε παροχές.
Επίσης, ειπώθηκε ότι το βραχιολάκι στιγµατίζει και δεν βοηθά
στην οµαλή επανένταξη των ατόµων στην κοινωνία. Πρώτον, πιστεύετε ότι πραγµατικά το βραχιολάκι στιγµατίζει περισσότερο
από την ιδέα την παραµονή των ατόµων στις φυλακές; Όσοι παραµένουν επί µακρόν έγκλειστοι στα σωφρονιστικά καταστήµατα
µέχρι να εκτίσουν την ποινή τους ή ακόµη περισσότερο και µετά
την απόλυσή τους, έχουν µεγαλύτερο πρόβληµα στιγµατισµού
στην κοινωνία απ’ ότι αυτοί που θα βγαίνουν φορώντας βραχιολάκι.
Ακόµη, ο ΣΥΡΙΖΑ διέγνωσε ταξική λογική λόγω του ότι το
µέτρο ζητά σταθερή διαµονή και οικονοµική δυνατότητα και ότι
αυτό αποκλείει τα κοινωνικά ευάλωτα άτοµα. Το είπαµε αυτό.
Βρίσκει επίσης ανεπιεική τον περιορισµό του κρατουµένου στο
σπίτι καθώς δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις λοιπές ανάγκες και, τέλος,
εντοπίζει θέµα παραβίασης προσωπικών δεδοµένων των κρατουµένων. Μην µπούµε σε αυτή τη συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν απορώ καθόλου που βάζετε αυτά τα θέµατα. Όλα όσα
ακούστηκαν –-και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- είναι απολύτως συµβατά µε την ευρύτερη στάση σας. Αναφέροµαι στις ιδέες σας
περί αφοπλισµού της Αστυνοµίας, αποστρατικοποίησης, της εκπαίδευσης να µην γίνεται δηλαδή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβίωσης των παράνοµων µεταναστών σε ανοικτά κέντρα
διαβίωσης και όλα αυτά. Στο θαυµαστό κόσµο του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα είναι χαλαρά.
Κλείνω αναφερόµενος στον σεβαστό κ. Γλέζο. Μιλήσατε για
θεσµούς. Πείτε µου πότε πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ µία πρωτοβουλία για να
συζητηθεί η αναβάθµιση των θεσµών σε αυτή τη χώρα. Πότε; Μία
πρωτοβουλία!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τι εννοείτε αναβάθµιση; Αναβάθµιση
είναι όλη η εισήγηση που έκανε η κ. Κατριβάνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μουσουρούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Μουσουρούλη, στο χώρο που η παράταξή σας συστηµατικά υποβαθµίζει, µην εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ για πρωτοβουλίες
αναβάθµισης των θεσµών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση των θεσµών και συνήθως δεν υπάρχει καν στοιχειωδώς κοινή γλώσσα.
Κύριε Υπουργέ, σας ζητούµε να αποσύρετε την τροπολογία
για τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, για πολλούς και διάφορους
λόγους, που θα εκτεθούν στη συνέχεια και αναλυτικότερα. Ήδη
οι συνάδελφοι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έθεσαν
πολύ σωστά διάφορα ζητήµατα. Να φανταστείτε ότι η τροπολογία αυτή δεν είναι καν διαθέσιµη προς διευκόλυνση των Βουλευτών στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Είναι µία τροπολογία που γεννά πολύ σοβαρά και σηµαντικά
ζητήµατα θεωρητικά, θεσµικά, πολιτικά, πρακτικά του δικαιικού
συστήµατος. Δεν είναι δυνατόν οι αποφάσεις του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισµών να αντιµετωπίζονται ως πεδίο που η παράβασή τους να ποινικοποιεί συµπεριφορές πολιτών. Και µόνο όλο αυτό το πλαίσιο θέτει νέα ζητήµατα, τα οποία απαιτούν –αν µη τι άλλο- κατ’ ελάχιστον ενδελεχή
συζήτηση, σοβαρή προσέγγιση, ανάδειξη των πολλαπλών παραµέτρων και όχι αιφνιδιασµό.
Τυπικά έχει κατατεθεί µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες
η τροπολογία κ.λπ.. Αυτό δεν είναι άλλοθι! Πρόκειται για µία όχι
τροπολογία ρουτίνας ή επείγουσα τροπολογία που δικαιούται
ένας Υπουργός να την καταθέσει για να ρυθµίσει κάτι. Πρόκειται
για µία τροπολογία, η οποία µπορεί να περιµένει. Έχει αιτίες για
να συζητηθεί σε βάθος. Αυτός ο τρόπος δεν είναι δυνατόν να το
πετύχει. Αλλά ο κύριος Υπουργός τώρα αναζητά αλλού...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχει εξαντληθεί η τροπολογία και ψάχνουµε να βρούµε και άλλες φωτοτυπίες.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, η τροπολογία
υπάρχει και στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτηµα. Το ζήτηµα είναι ότι όλα συγκλίνουν στο ότι µια τόσο σοβαρή από
άποψη ένταξης στο δικαιικό σύστηµα ρύθµιση δεν έχει τις προϋποθέσεις να συζητηθεί. Είναι σοβαρό θέµα.
Δεν µπορεί να ποινικοποιείτε πολιτική δράση ή πολιτικές αντιθέσεις στη βάση ρυθµίσεων και αποφάσεων διεθνών οργανισµών. Δεν γίνεται. Μπορεί να έχει έτοιµο τον αντίλογό του ο κ.
Βορίδης, αλλά στην πραγµατικότητα –κοινός νους το λέει αυτόδεν γίνεται να συζητηθεί σοβαρά µια τέτοια τροπολογία και πρέπει να συζητηθεί σοβαρά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µια συζήτηση σαν τη σηµερινή που
αφορά το σωφρονιστικό σύστηµα, δεν έχει κινήσει το ενδιαφέρον µεγάλου αριθµού Βουλευτών. Μόνο δεκατρείς Βουλευτές
είναι εγγεγραµµένοι για να µιλήσουν. Κι όµως, ίσως και αυτό,
κύριε Υπουργέ, να εντείνεται και από την αποσπασµατικότητα
την οποία ήδη έχουµε χαρακτηρίσει για το πώς αντιµετωπίζονται
τα ζητήµατα αυτά.
Λέµε ότι όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει µία φυλακή. Έτσι
λέει ο κόσµος, αυτό έχει ειπωθεί και είναι µία εύστοχη επισήµανση. Δεν ξέρω ποιος διεκδικεί την πατρότητα της ρήσης αυτής. Αντιστοίχως, µπορούµε να πούµε ότι όταν µια φυλακή λειτουργεί µε δυσµενείς όρους, κλείνουν πάρα πολλά σχολεία.
Και δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουµε το σωφρονιστικό σύστηµα σαν ένα ζήτηµα, από την πλευρά είτε του περιορισµού του
αριθµού των κρατουµένων, δηλαδή της αποσυµφόρησης είτε
από την πλευρά της επιµέρους ρύθµισης ακραίων καταστάσεων.
Ή θα εντάξετε και τη συγκεκριµένη ρύθµιση σε ένα συνολικό
σχέδιο σωφρονιστικής πολιτικής ή αλλιώς, όπως έχει αποδειχτεί
και για όλες οι προηγούµενες, θα πέσουν στο κενό.
Το σχέδιο νόµου δεν απαντά στις ανάγκες επανένταξης και
σωφρονισµού. Δεν απαντά σε αυτό που είναι το κύριο. Απαντά
ίσως µόνο –και αυτό δεν το δηλώνει καθαρά, γιατί θα ήταν η οµολογία της αποτυχίας- στο ζήτηµα της αποσυµφόρησης.
Μα, η αποσυµφόρηση δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τέτοιου είδους µέτρα και το έχουν αποδείξει οι διαδοχικές ρυθµίσεις, που
έχουν εφαρµοστεί κάθε φορά. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, γι’ αυτό
το λόγο να προσέρχεται η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
µε τόσα φοβικά σύνδροµα, που καταλήγουν στην εξαίρεση του
µεγαλύτερου αριθµού των κρατουµένων, οι οποίοι εν δυνάµει θα
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µπορούσαν να έχουν αυτού του είδους τη δυνατότητα, δηλαδή
να εκτίσουν ένα µέρος της ποινής τους εκτός φυλακής, έστω µε
αυτόν τον περιοριστικό όρο. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο οδηγούνται τα πράγµατα στο σηµείο να φτάνουµε στον απίστευτο υπερπληθυσµό των φυλακών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θέλω να επισηµάνω το εξής. Ο κ. Μουσουρούλης µας παρουσίασε το κράτος της µηδενικής ανοχής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εγώ;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το κράτος της κατανόησης των αιτιών
εκ των οποίων παράγεται η εγκληµατικότητα είναι το ζητούµενο.
Και εκεί αν δεν παρέµβει, καµµία κατασταλτική ιδεοληψία τύπου
Τζουλιάνι Νέας Υόρκης ή οτιδήποτε άλλο, που είναι τα πρότυπά
σας –τα πρότυπα τουλάχιστον του κ. Μουσουρούλη- ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εµένα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: ...δεν µπορούν να λύσουν το πρόβληµα, απλώς θα το πάνε στην περιφέρεια. Θα το βγάλουν από
το κέντρο και από τη βιτρίνα και θα καταδικάσουν στην εξαθλίωση ακόµη περισσότερα εκατοµµύρια ανθρώπων που υφίστανται αυτό το µηχανισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ειδικά τώρα, κύριε Υπουργέ, που οι συνθήκες οδηγούν σε
ακόµα µεγαλύτερη επιρροή προς το έγκληµα, προς την παραβατικότητα, πρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να πρωτοστατήσει
προς την αντίθετη κατεύθυνση και όχι να συνηγορήσει προς
αυτήν. Και αυτό είναι που δεν κάνει αυτό το νοµοσχέδιο. Και γι’
αυτό πρέπει να προσεγγίσετε τα πράγµατα µε πολύ διαφορετική
λογική.
Τελειώνω µε ένα θέµα που αφορά κυρίως το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, αλλά αφορά κι εσάς πια, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή την κατάσταση στα αστυνοµικά τµήµατα των κρατουµένων µεταναστών κυρίως. Δεν µπορείτε πια να
τα αγνοείτε. Παραβιάζεται το Σύνταγµα, οι νόµοι οι διεθνείς κανονισµοί, τα πάντα. Υπάρχουν κρατούµενοι που για οκτώ, δέκα,
δώδεκα µήνες βρίσκονται σε συνθήκες που ούτε φως ούτε αέρα
δεν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι.
Πώς µπορεί η ελληνική πολιτεία να το επιτρέψει αυτό; Πώς
µπορεί εν συνεχεία να µιλήσει για σωφρονισµό σε οποιοδήποτε
επίπεδο; Πρόκειται για το όνειδος του σωφρονιστικού και κατασταλτικού συστήµατος, η κορυφαία εκδήλωση του πιο ακραίου
χαρακτηρισµού που µπορεί να δώσει κανείς στη στοιχειώδη ανθρώπινη διάσταση µιας πολιτείας, που ρυθµίζει τέτοιου είδους
ζητήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μαρία Γιαννακάκη για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το προς συζήτηση νοµοσχέδιο επιχειρείται η υλοποίηση
ενός εν δυνάµει προοδευτικού συστήµατος που φιλοδοξεί να εκπληρώσει ένα διττό σκοπό: Αφενός στοχεύει στη βελτίωση των
διαδικασιών επανένταξης των υποδίκων, των καταδίκων και των
κρατουµένων στον κοινωνικό ιστό και αφετέρου στοχεύει στην
αποσυµφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυµάτων.
Για το ποια είναι η κατάσταση των σωφρονιστικών ιδρυµάτων
στην Ελλάδα νοµίζω ότι δεν θα διαφωνήσουµε. Εξάλλου, αν διαφωνούσαµε, θα έρχονταν προς συνδροµή µας όλοι οι διεθνείς
οργανισµοί, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ήδη πολλοί συνάδελφοι, µεταξύ των οποίων και Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Αριστεράς έχουν µιλήσει για τις αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που κατ’
επανάληψη έχουν καταδικάσει την Ελλάδα για τις άθλιες συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στις ελληνικές φυλακές.
Επιτρέψτε µου όµως να δώσω µερικά περαιτέρω στοιχεία.
Είναι τέτοιο το πλήθος των αποφάσεων και οι χρονιές που αφορούν, που µας δείχνουν ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόµενο.
Δεύτερον, οι περισσότερες από αυτές τις αποφάσεις –τώρα,
βέβαια, τελευταία η κατάσταση έχει βελτιωθεί λίγο- είναι αποφά-
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σεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει. Δηλαδή, έχουν ικανοποιηθεί τα
ειδικά µέτρα -η πολύ συγκεκριµένη απόφαση και έχει πληρωθεί
το πρόστιµο από τη µεριά της Ελλάδας- όµως δεν έχουν ικανοποιηθεί τα γενικά µέτρα, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτές οι αποφάσεις εκκρεµούν ουσιαστικά ενώπιον του µηχανισµού παρακολούθησης εφαρµογής των αποφάσεων, δηλαδή στην Επιτροπή
Μονίµων Αντιπροσώπων και περνούν από αυτή τέσσερις φορές
το χρόνο. Σηµειώνω όµως ότι τώρα τελευταία η κατάσταση –φυσικά µε τη συνδροµή του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους- έχει
βελτιωθεί.
Ωστόσο, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για µένα είναι ότι
αυτές οι συγκεκριµένες αποφάσεις αποτελούν το δεύτερο λόγο
στατιστικά καταδίκης της χώρας µας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ο πρώτος είναι η παραβίαση
του άρθρου 6 της Συνθήκης, δηλαδή ο εύλογος χρόνος. Η χώρα
µας είναι η πρώτη ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πλέον –όχι του Συµβουλίου της Ευρώπης- που καταδικάζεται γι’
αυτόν το λόγο.
Επίσης, ήδη µίλησαν συνάδελφοι για τις εκθέσεις της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης και για την απαξιωτική συµπεριφορά κατά τον βασανιστηρίων. Στο σηµείο αυτό, θα έρθω
να σηµειώσω ότι στην τελευταία έκθεση της επιτροπής -πέρα
από αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Γιώργος Κυρίτσηςσαφώς αφήνονται αιχµές. Έχει ειπωθεί σαφώς από τους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ήρθαν να επισκεφτούν τις φυλακές ότι αν
συνεχίσουµε να κωφεύουµε στις παρατηρήσεις της επιτροπής,
η χώρα µας κινδυνεύει να µπει σε επιτήρηση.
Υπάρχουν εκθέσεις της Διεθνούς Αµνηστίας, µη κυβερνητικών
οργανώσεων. Θα ήταν πραγµατικά πάρα πολύ ενδιαφέρον να
µπορούσε ένας οργανισµός να κάνει την εξής παρατήρηση: Ποια
είναι η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων όταν εισέρχονται
σε αυτό που λέµε «σωφρονιστικά ιδρύµατα» και ποια είναι όταν
εξέρχονται από αυτά.
Φυσικά, στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχουν και περαιτέρω προεκτάσεις πέρα από αυτόν το διπλό σκοπό που ανέφερα προηγουµένως. Αυτές οι προεκτάσεις έχουν αναδειχθεί κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων στην αρµόδια επιτροπή.
Εγώ θα εστιάσω µόνο στις διατάξεις του πρώτου άρθρου που
έρχεται να τροποποιήσει το άρθρο 129Α και που αφορά στην
απόλυση ανηλίκων. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η απόλυση υπό
τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική παρακολούθηση των ανηλίκων, εφόσον αυτοί έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής
τους. Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι έχουµε την υλοποίηση της
αρχής της επιείκειας λόγω του νεαρού της ηλικίας. Ωστόσο, παρ’
όλο που αυτό κρίνεται θετικό, υπάρχει µια σειρά από θέµατα τα
οποία χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης και αντιµετώπισης.
Κατ’ αρχήν, συµφωνούµε και νοµίζω ότι θα συµφωνούσαµε
όλοι ότι αυτή η πολύ ευαίσθητη κατηγορία χρήζει µιας περαιτέρω ρύθµισης. Οι παρούσες συνθήκες κράτησης ανηλίκων στα
αντίστοιχα καταστήµατα είναι ιδιαίτερα δυσχερής µε προβλήµατα σίτισης και ακατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Αυτό,
όµως, είπαµε ότι είναι ένα φαινόµενο διαχρονικό που υπάρχει
παντού στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήµατα. Όµως, εδώ
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί υπάρχει σηµαντική έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι απολύτως αναγκαία για την επανένταξη των
εφήβων και µετεφήβων στην κοινωνία.
Επίσης, υπάρχει ένας πολύ σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών
νεαρών κρατουµένων, που αυτό φυσικά είναι απόρροια της παντελούς έλλειψης πολιτικής ασύλου και κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι,
κύριε Υπουργέ, που θα έπρεπε να το δούµε συνολικότερα.
Με το νοµοσχέδιο αυτό προωθείται η αποσυµφόρηση, λοιπόν,
των σωφρονιστικών ιδρυµάτων, ωστόσο το εγχείρηµα θεωρούµε
ότι λαµβάνει χώρα µε έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο βέλτιστος.
Η δυνατότητα αποφυλάκισης θα µπορούσε να δίνεται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα και κυρίως να δίνεται χωρίς των περιορισµό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, γιατί η συσκευή
ηλεκτρονικής παρακολούθησης θα µπορούσε να οδηγήσει στο
στιγµατισµό του ανηλίκου ή της ανήλικης µε συνέπεια τον κοινωνικό τους αποκλεισµό.
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Λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας την ψυχοσύνθεση του ανηλίκου, θα
µπορούσε επίσης να οδηγήσει στην προβολή ενός αρνητικού
προτύπου, καθώς η συσκευή θα µπορούσε να γίνει ακόµη και αντικείµενο επίδειξης. Εποµένως, θα ήταν σκόπιµο η επιτήρηση να
λαµβάνει χώρα µέσω σχολικών ιδρυµάτων ή αντίστοιχων θεραπευτικών οργανισµών, όπου αυτοί εµπλέκονται και θα µπορούσαν αυτοί µε τη σειρά τους να ενηµερώνουν αναλόγως την
Εισαγγελία.
Ακόµη και µε µια τέτοια τροποποίηση το σύστηµα θα εξακολουθούσε να µην είναι αποτελεσµατικό στην επανένταξη των
νέων στην κοινωνία. Γι’ αυτό η Δηµοκρατική Αριστερά έχει καταθέσει µια σχετική τροπολογία για τη δηµιουργία µονάδας µέριµνας νέων, ένα θέµα το οποίο εκκρεµεί από το 1984 και µάλιστα,
για τους παραπάνω λόγους είπαµε ότι δεν θα πρέπει να είναι υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αλλά υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο φράσεις ακόµα.
Βάσει του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου οι ανήλικοι οδηγούνται σε φυλακές ανηλίκων ακόµη και για θέµατα µικροπαραβατικότητας. Βάσει της τροπολογίας που προτείνουµε, οι
ανήλικοι θα εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία αδικηµάτων,
θα εισάγονται στις µονάδες µέριµνας, στις οποίες θα τους παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια για την επανένταξή τους. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα αποφεύγεται ο κοινωνικός στιγµατισµός και αφετέρου ο ίδιος θα προετοιµάζεται κατάλληλα για
την επανένταξή του στην κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαννακάκη.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ηλίας Βλαχογιάννης για επτά
λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το
σηµερινό νοµοσχέδιο είναι από τα πιο σηµαντικά που έχει φέρει
η Κυβέρνηση σε αυτόν τον ενάµιση χρόνο της θητείας της, γιατί
πραγµατικά εισάγει καινοτόµες και πρωτοποριακές διατάξεις στο
σωφρονιστικό µας σύστηµα και στον τρόπο, εν γένει, απονοµής
της δικαιοσύνης.
Όλες και όλοι γνωρίζουµε ότι η κατάσταση στο σωφρονιστικό
σύστηµα δεν είναι ιδανική, αλλά όλοι γνωρίζουµε τις δυσκολίες
που έχει η χώρα µας, µάλιστα σε τέτοιες στιγµές κρίσης, να µπορέσει να έχει τα καλύτερα σωφρονιστικά καταστήµατα, έτσι ώστε
οι έγκλειστοι των σωφρονιστικών καταστηµάτων πραγµατικά να
απολαµβάνουν τα στοιχειώδη δικαιώµατα που είναι υποχρεωµένη µια ευνοµούµενη πολιτεία να τους εξασφαλίσει.
Οι νοµικοί µας -και εδώ και στο εξωτερικό- δεν έχουν καταλήξει ακόµα στο αν η ποινή είναι τιµωρία, αν έχει την έννοια του
σωφρονισµού ή αν έχει την έννοια της αποφυγής τελέσεως νέων
αδικηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οµολογούµε ότι µόνο σωφρονισµός δεν γίνεται στα σωφρονιστικά καταστήµατα, όχι µόνο
της χώρας µας, αλλά σε όλο τον κόσµο. Κατ’ ευφηµισµόν αποκαλούνται «σωφρονιστικά» καταστήµατα.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει υπερπληθυσµός εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Γιατί υπάρχει υπερπληθυσµός; Η µια
αιτία, κατά την άποψη όλων, είναι οι πολλές προφυλακίσεις. Περίπου το 1/3 του πληθυσµού είναι προφυλακισµένοι. Δεν είναι
καταδικασµένοι. Είναι υπόδικοι. Αυτό είναι ένα τρωτό του δικονοµικού µας συστήµατος. Ίσως θα πρέπει όλοι µαζί να το δούµε
καλοπροαίρετα. Να γίνει µια συζήτηση στις αρµόδιες επιτροπές
για να καταλήξουµε στο αν αυτό, το οποίο σήµερα επικρατεί,
είναι το καλύτερο δυνατό. Πάντως ο αριθµός των προφυλακισµένων είναι πολύ µεγαλύτερος στη χώρα µας απ’ ότι στις άλλες
χώρες. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα.
Η δεύτερη αιτία που είναι µεγάλος ο πληθυσµός των σωφρονιστικών καταστηµάτων των φυλακών είναι ότι περίπου το 40%
αυτών που είναι µέσα είναι αλλοδαποί. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι
έχουν µεγαλύτερη έφεση στην παραβατικότητα οι αλλοδαποί;
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Προφανώς όχι, αλλά γιατί πολλοί εξ αυτών έχουν λιγότερες οικονοµικές δυνατότητες για µία καλή νοµική υποστήριξη. Σε κάθε
περίπτωση, είναι γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος είναι αλλοδαποί.
Το θέµα εδώ είναι το πώς πρέπει να διαχειριστούµε αυτό το πρόβληµα. Γιατί είναι πρόβληµα. Δεν είναι απλώς ένα θέµα.
Κατά τη γνώµη µου, µία µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας είναι
η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο µάλλον όταν ακολουθεί η Ιταλία που διαδέχεται την ελληνική Προεδρία.
Τι µπορεί να γίνει σ’ αυτό το διάστηµα; Σ’ αυτό το διάστηµα –
δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, αλλά πιστεύω ότι θα του το
µεταφέρουν οι συνεργάτες του- θα µπορεί η Ελλάδα να επαναθέσει, για παράδειγµα, το θέµα της έκτισης των ποινών σε χώρες
προέλευσης ή καταγωγής των µεταναστών, πόσο µάλλον όταν
αυτές οι χώρες είναι χώρες υπό ένταξη, µε ενταξιακό καθεστώς
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γειτονικές χώρες. Θα
µπορούσε, λοιπόν, ένα µέρος του πληθυσµού, που είναι στις φυλακές, να πάει στις χώρες αυτές και να εκτίσει την ποινή του υπό
την εποπτεία και την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Προφανώς, η Ελλάδα δεν µπορεί µόνη της να επιβάλει σ’ αυτές τις χώρες τέτοιες διµερείς συµφωνίες. Επειδή, όµως, δεν αντιµετωπίζει µόνο η Ελλάδα αυτό το
πρόβληµα, αλλά το αντιµετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
είναι σίγουρα µία ευκαιρία να τεθεί το θέµα σε επίπεδο κορυφής.
Έτσι, οι χώρες προέλευσης ή καταγωγής των µεταναστών -όπως
η Αλβανία και άλλες γειτονικές- αλλά και οι χώρες, που δεν είναι
στην Ευρώπη, αλλά πρόκειται για χώρες εξαγωγής µεταναστών
στην Ευρώπη, θα πρέπει να πιεστούν να υπογράψουν συµφωνίες. Και ίσως η Ευρώπη να µπορεί να χρηµατοδοτήσει τέτοια
προγράµµατα, ώστε ένα µέρος των δαπανών που γίνονται στη
χώρα µας ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί σ’
αυτές τις χώρες, για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν την κράτηση αυτών των ατόµων, τα οποία έχουν παραβεί τους νόµους
της χώρας µας, εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων τους.
Ένας άλλος τρόπος: Πρέπει µε συµφωνίες επανεισδοχής ένας
µεγάλος πληθυσµός, που κρατείται στην Ελλάδα, να πάει πίσω
στις χώρες του. Αυτοί είναι παράνοµοι µετανάστες, αλλά έχουν
και σχετική παραβατικότητα. Πάλι, είναι ευκαιρία η ελληνική Προεδρία να θέσει αυτά τα ζητήµατα, για να γίνει τέτοια συµφωνία
µε τις χώρες αυτές, κυρίως µε την Τουρκία, αλλά και µε το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και τις άλλες χώρες που εξάγουν µετανάστες στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα µας.
Η τρίτη ευκαιρία που πρέπει να εκµεταλλευτεί η Ελληνική Προεδρία είναι η ενιαία διαχείριση των παράνοµων µεταναστευτικών
ροών. Αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, δεν έρχονται για την Ελλάδα. Άρα, είναι µία ευκαιρία, αυτό για το οποίο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός την πρωτοβουλία και πήγε στη Μάλτα και στην
Ιταλία, να γίνει ευρωπαϊκό πρόβληµα.
Επειδή αυτοί δεν έρχονται µόνο για την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα έχει την τύχη ή την ατυχία να είναι η πύλη εισόδου αυτών
των ανθρώπων προς την Ευρώπη, δεν πρέπει να καταντήσουµε
εµείς αποθήκη λαθροµεταναστών που έχουν άλλες χώρες ως
προορισµό, αλλά η διαχείριση αυτών των ροών πρέπει να γίνεται
µε βάση κάποια αντικειµενικά κριτήρια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δουν και οι Ευρωπαίοι ότι το πρόβληµα είναι
ευρωπαϊκό και δεν είναι ελληνικό. Τότε, πραγµατικά, θα σκύψουν
πάνω στο πρόβληµα για να δώσουν λύσεις, ενώ µέχρι τώρα παρακολουθούν σαν απλοί θεατές και µας δίνουν και κάποια χρήµατα εν είδει ευεργετήµατος ή φιλοδωρήµατος, για να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτό το διογκωµένο πρόβληµα
για τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία παρατήρηση.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να βρούµε
δύο ασφαλιστικές δικλείδες για αυτούς που φεύγουν µε πενθήµερη άδεια. Για αυτούς δεν προβλέπεται «βραχιολάκι», δηλαδή
τους δίνουµε πλήρη ελευθερία. Ίσως τεχνολογικά θα πρέπει να
το εξετάσετε, να βρεθεί ένας τρόπος να υπαχθούν σε αυτήν τη
ρύθµιση και αυτοί που κάνουν χρήση του ευεργετήµατος των
πενθήµερων αδειών.
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Επίσης, θα πρέπει να βρούµε και κάποια ευνοϊκή ρύθµιση για
τους υποδίκους, γιατί οι άλλοι είναι κατάδικοι και τους δίνουµε
τη δυνατότητα να βγουν έξω µε βραχιολάκι. Τους υποδίκους,
που δεν έχουν καταδικαστεί, τους έχουµε σε δυσχερέστερη µοίρα και θέση από τους καταδικασµένους. Θα πρέπει να το δούµε
αυτό, κύριε Υπουργέ.
Σας συγχαίρω για αυτό το νοµοθέτηµα. Πραγµατικά, είναι
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα, γι’ αυτό και το ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το Γυµνάσιο Παπαδιανίκων Λακωνίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης για
επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους εµάς
που ασκούµε µάχιµη δικηγορία και δη στις αίθουσες των ποινικών δικαστηρίων, η ρύθµιση που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο ήταν µία αναγκαία ρύθµιση που είχαµε από καιρό επισηµάνει και δεν είναι, βέβαια, η µόνη.
Από την ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή έγινε µία συστηµατική και ολοκληρωµένη επεξεργασία και το αποτέλεσµα
ήταν µία σύγχρονη και φιλελεύθερη ρύθµιση που συνάδει µε το
νοµικό µας πολιτισµό.
Ξέρετε, όµως, πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι µε το νοµικό µας
πολιτισµό συνάδει και το κατοχυρωµένο από ετών τεκµήριο της
αθωότητας, το οποίο όταν εισήχθη ως ρύθµιση ήταν πρωτοπόρο
ακόµα και για τα δικαιικά συστήµατα των δυτικών κρατών.
Για το λόγο αυτό θα µου επιτρέψετε µία επισήµανση την οποία
έκανα και στην επιτροπή. Μολονότι µε το υπό θέσπιση νέο άρθρο
110Β παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα ορίζεται ότι ο απολυθείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας εκτός του
τόπου του κατ’ οίκον περιορισµού αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, συµµετοχής
του σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης ή απεξάρτησης από
ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ και εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του που έχουν επιβληθεί, µία ανάλογη πρόβλεψη ελλείπει από
το υπό θέσπιση άρθρο 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
όπου οριοθετούνται η έννοια και η διαδικασία του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση.
Μία τέτοια διαφοροποίηση µεταξύ των άρθρων 110Β παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα και 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας φρονώ ότι είναι αδικαιολόγητη, ενώ επιπλέον δηµιουργεί αξιολογική αντινοµία στο βαθµό που αφ’ ενός παρέχει τη δυνατότητα στον κατάδικο, ο οποίος έχει διέλθει πολλάκις της δικανικής κρίσης και δη της δικανικής πεποίθησης να εξέρχεται
της οικίας του για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης κ.ο.κ. και αφ’
ετέρου στερεί την ίδια ακριβώς δυνατότητα στον υπόδικο ως
προς τον οποίο υφίσταται ακόµα το τεκµήριο αθωότητας.
Νοµίζω ότι ουδέν δικαιολογητικό έρεισµα υπάρχει για τη µη
χορήγηση ανάλογης δυνατότητας στον υπόδικο, ο οποίος µάλιστα ενδέχεται να κριθεί αθώος από το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υποθέσεώς του.
Απεναντίας, η στέρηση από τον υπόδικο της δυνατότητας εργασίας, εκπαίδευσης ή επιµέλειας των ανήλικων τέκνων του -και
γιατί θα παρακολουθείται ηλεκτρονικώς κάθε κίνησή του- εµφανίζεται να αντιβαίνει προς το σκοπό των περιοριστικών µέτρων,
που δεν είναι άλλος από την αποτροπή του κινδύνου τελέσεως
νέων εγκληµάτων και της εξασφάλισης ότι εκείνος στον οποίο
επεβλήθησαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή το δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.
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Ως εκ τούτου προτείνω, στο υπό ψήφιση νέο άρθρο 283, παράγραφος Α, του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας να προστεθεί και
µία αντίστοιχη ρύθµιση που να δίνει τη δυνατότητα και στον υπόδικο κατηγορούµενο να βγει έξω µε το βραχιολάκι και να έχει τη
δυνατότητα σε προκαθορισµένες ώρες να είναι έξω και να έχει
τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά του κατάδικου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και χωρίς να θέλω να µακρηγορήσω, όπως επίσης και για τους λόγους που ανέφερε,
τόσο ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν στην Αίθουσα αυτή, δηλώνω ότι
θα υπερψηφίσω το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Κεφαλογιάννη για το σύντοµο και το ουσιαστικό της παρέµβασής του.
Τον λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος για επτά λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο. Και θα ήθελα
να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
Το υπερψηφίζω γιατί συνιστά µία πρόοδο.
Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που έγινε από τους συναδέλφους της Αριστεράς –και ιδίως από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ- θα ήθελα να πω το εξής. Τόνισαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει
επέκταση των διατάξεων αυτών σε περισσότερες κατηγορίες
κρατουµένων. Θα διαφωνήσω. Και θα διαφωνήσω γιατί, κύριε
Υπουργέ, έχω µία βασική αντίρρηση όχι στο νοµοσχέδιο, αλλά
στην αιτιολογική έκθεση.
Στο άρθρο 1 λέτε ότι το µέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης
έρχεται για να αποτελέσει µέσο αποσυµφόρησης των φυλακών.
Δεν είναι ακριβές αυτό. Όντως ένα θέµα είναι η αποσυµφόρηση
των φυλακών. Όµως η ηλεκτρονική επιτήρηση –η αποφυλάκιση,
δηλαδή, µε αυτόν τον όρο- είναι τρόπος µε τον οποίο κάποιος
εκτίει την ποινή του. ‘Αρα είναι και στοιχείο του σωφρονισµού.
Συνεπώς αυτό το µέτρο πρέπει να λαµβάνεται σε περιπτώσεις
εγκληµατιών, οι οποίοι και σωφρονίζονται µε αυτόν τον τρόπο.
‘Οταν δηλαδή είναι καλύτερο να βγουν έξω.
Εάν το είχαµε δει έτσι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχε γίνει η παρατήρηση των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δείτε ότι οι εξαιρέσεις, ως προς εκείνους που υποχρεωτικά µένουν µέσα στη
φυλακή είναι οι σωστές εξαιρέσεις.
Σε αυτές τις εξαιρέσεις, κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και
στην επιτροπή, θα προσέθετα –ούτως ή άλλως το κάνετε µε τα
άρθρα 187 και 187Α- και εκείνους που έχουν καταδικασθεί µε
βάση τις διατάξεις των άρθρων 134 και επόµενα του Ποινικού
Κώδικα, για επιβουλή του πολιτεύµατος.
Δεν είναι νοητό –γι’ αυτό λέω ότι είναι και τρόπος σωφρονισµού- να καταδικάζεται κάποιος για τα φαινόµενα όπως της Χρυσής Αυγής –σέβοµαι το τεκµήριο της αθωότητας, δεν βγάζω
συµπέρασµα, αλλά εάν υποθέσουµε ότι υπάρξει καταδίκη- και
να εξαιρείται, να µπορεί δηλαδή να βγει έξω υπό ηλεκτρονική
επιτήρηση. Είναι στο πλαίσιο του κολασµού και του σωφρονισµού, που πρέπει να ακολουθήσουµε, το να πει κανείς ότι «και
αυτούς τους περιλαµβάνω στην απόλυση υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης»;
Και επειδή ενδεχοµένως υπάρχουν κάποιοι φόβοι µερικές
φορές από την Αριστερά, µήπως επεκτείνουµε αυτές τις διατάξεις πολύ, λέω προς κάθε κατεύθυνση µέσα στη Βουλή: Ο εχθρός της δηµοκρατίας, εκείνοι που επιβουλεύονται τη δηµοκρατία. Και είναι από τη µία πλευρά. Είναι από εκείνη εκεί την
πλευρά, και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αµφισβητηθεί αυτό.
Ας µην υπάρχουν ούτε υποψίες ούτε φόβοι –έστω και καθ’ υποφοράν- στην πλευρά της Αριστεράς. Εάν φτάναµε η πολιτεία µας
να σκεφτεί διαφορετικά, τότε σας το λέω, κύριοι συνάδελφοι,
όλοι µαζί θα εφαρµόζαµε το άρθρο 120 του Συντάγµατος. Και να
µην σας µείνει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό. Έχουµε ξεκαθαρίσει
και µέσα στη Βουλή -όποιες διαφορές και αν έχουµε- ποιοι είναι
εκείνοι που επιβουλεύονται τη δηµοκρατία.
Και µε αυτή την έννοια, θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσετε,
κύριε Υπουργέ, στις εξαιρέσεις που λένε ότι δεν µπορεί να απολυθεί κάποιος µε ηλεκτρονική επιτήρηση και εκείνους που κατα-
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δικάζονται µε βάση τα άρθρα 134 και επόµενα του Ποινικού Κώδικα για κακουργήµατα που αποτελούν επιβουλή κατά του Πολιτεύµατος.
Ένα δεύτερο που θέλω να τονίσω έχει σχέση µε την τροπολογία και το γεγονός ότι προσθέτουµε το 458Α. Δηλαδή πληµµέληµα στην περίπτωση παράβασης των αποφάσεων που επιβάλουν κυρώσεις είτε από πλευράς Συµβουλίου Ασφαλείας είτε
από πλευράς κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να σκεφθούµε κάτι είτε ανήκουµε σε έναν Οργανισµό
ή σε µια οντότητα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι.
Όταν ανήκουµε, έχουµε υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να σεβασθούµε. Αυτό είναι ακριβές και µε αυτή την έννοια αυτό το
πληµµέληµα το υπερψηφίζω.
Κύριε Υπουργέ, όµως δράττοµαι της ευκαιρίας για να πω κάτι,
το οποίο νοµίζω ότι αποτελεί- και µπορεί να αποτελέσει- ένα πολύ
σηµαντικό διαπραγµατευτικό όπλο στα χέρια της Κυβέρνησης
αυτή τη στιγµή, που δίνει τη µάχη απέναντι σε δανειστές, που
δεν φαίνεται να αντιλαµβάνονται σε ποια κατάσταση έχουν περιαγάγει τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία.
Τι θέλω να πω µε αυτό; Ναι, εµείς να σεβασθούµε τις υποχρεώσεις µας. Ναι, να το ψηφίσουµε αυτό. Άκουσα, όµως, πριν από
λίγες µέρες τον κ. Μπαρόζο, τον Πρόεδρο της Κοµισιόν, να απειλεί –και καλά κάνει- την Ουγγαρία, η οποία παραβιάζει τα δικαιώµατα του ανθρώπου -και µάλιστα τα παραβιάζει κλίνοντας προς
την άκρα δεξιά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληµατίσει
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση- λέγοντας ότι θα εφαρµόσει το
άρθρο 7 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
το οποίο υπάρχουν κυρώσεις στις χώρες εκείνες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Θα πρέπει, όµως, να πούµε στον κ. Μπαρόζο και στην Κοµισιόν, τον έναν από τους τρεις εταίρους –σε όλους δηλαδή πρέπει
να το πούµε, αλλά το λέµε στον κ. Μπαρόζο, µιας και µιλάει για
εφαρµογή του άρθρου 7 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραβίαση του κράτους δικαίου και των
δικαιωµάτων του ανθρώπου- πως θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις αφορούν κυρίως τον περιορισµό στις ψηφοφορίες των κρατών-µελών.
Τι πρέπει, όµως, να γίνει στην περίπτωση εκείνη όπου τα κράτη
οδηγούνται στο να παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα δικαιώµατα του ανθρώπου µε αποφάσεις των ίδιων των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν βλέπουµε, παραδείγµατος χάριν, σήµερα στην Ελλάδα, εδώ που έχουµε φτάσει, πόσο έχουν συρρικνωθεί θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα της δικαστικής
προστασίας; Δεν ξέρουµε τι σηµαίνει ο ν.3900/2010 από πλευράς
δικαστικής προστασίας; Δικαίωµα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία γενικότερα: Δεν ξέρουµε ότι ο ίδιος ο πυρήνας του συρρικνώνεται σε βαθµό που τείνει να οδηγήσει σε κατάρρευση την
ίδια την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία;
Κοινωνικό κράτος. Αυτό το κόσµηµα, η κορωνίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού βρίσκεται; Βασικές παράµετροι του κοινωνικού κράτους, όπως οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις ή το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα –αυτή η «περηφάνια» του Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας- στην Ελλάδα τι γίνονται;
Όταν, λοιπόν, µια χώρα όπως η δική µας και άλλες χώρες του
Νότου οδηγούνται στο να παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, όχι µε δική τους απόφαση, αλλά µε
τις «ευλογίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι λέει το άρθρο 7 σε
αυτές τις περιπτώσεις; Υπόλογα είναι τα κράτη µόνο όταν µε τη
δική τους βούληση παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Και θα πρέπει να σκεφθεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση ότι έχει ευθύνες όταν οδηγεί τα κράτη και εκείνη, εµµέσως πλην σαφώς -γιατί έτσι τη βολεύει σε κάποιες περιπτώσεις
ή νοµίζει ότι τη βολεύει- να παραβιάζουν το κράτος δικαίου και
τα δικαιώµατα του ανθρώπου;
Θεωρώ, λοιπόν, ότι µε την ευκαιρία της ψήφισης αυτής της
διάταξης -και επειδή έχουµε κάνει τα πάντα, πολύ περισσότερα
από όσα µας αναλογούν, αλίµονο δυστυχώς, εν ονόµατι των δεσµεύσεων που κάποιοι ανέλαβαν αφρόνως σ’ αυτό τον Τόπο και
δεν διαπραγµατεύθηκαν τίποτα τη στιγµή που έπρεπε- και την
αφορµή εκπλήρωσης διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων,
έχουµε ένα σηµαντικό όπλο να αντιτείνουµε στους εταίρους µας
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τούτη την κρίσιµη ώρα, και το ότι: Ναι, εµείς εκπληρώνουµε τις
υποχρεώσεις µας, αλλά ώρα είναι να εκπληρώσουν και οι εταίροι
µας τις δικές τους, αν θέλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και αν θέλουν να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται
τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Αλλιώς, ας παύουν να µιλούν µε τέτοιους όρους υποκρισίας για τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.
Πριν δώσω το λόγο στον επόµενο οµιλητή, επιτρέψτε µου να
κάνω µια επισήµανση στον κύριο Υπουργό. Νοµικός δεν είµαι,
κύριε Υπουργέ, αλλά πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο για την
ηλεκτρονική επιτήρηση θα βάλει φρένο και στην ευκολία µε την
οποία γίνονται οι προφυλακίσεις, γιατί ξέρετε ότι εµείς τουλάχιστον στη Χαλκιδική έχουµε αυτό το φόβο των συνεχών προφυλακίσεων.
Μην νοµίσει κανείς βέβαια, ότι δεν υποστηρίζω τη δικαιοσύνη.
Βεβαίως, απαιτείται να κάνει ό,τι πρέπει η δικαιοσύνη για τις ποινές –γιατί βλέπω τον κ. Βορίδη που µε κοιτάει, τα έχουµε συζητήσει αυτά- να κάνει ό,τι είναι νόµιµο, αλλά οι υπερβολικές προφυλακίσεις νοµίζω ότι δεν προσφέρουν ούτε στην επίλυση ούτε
και στο γενικότερο κλίµα.
Με συγχωρείτε για την παρέµβαση, κύριε Βούτση. Έχετε το
λόγο για δώδεκα λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι ανάγκη να είµαστε νοµικοί για να κάνουµε αυτή τη συζήτηση, διότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί τα τελευταία
δώδεκα χρόνια, τουλάχιστον σε διεθνή κλίµακα και στην Ευρώπη
–τα είπα και εχθές αναφορικά µε την τροπολογία- έχουν παρθεί
από τους πολιτικούς. Η µεγάλη πλειοψηφία του νοµικού κόσµου
και διεθνώς και στην Ελλάδα -δεν λέω όλοι, ενδεχοµένως υπάρχουν και στην Αίθουσα νοµικοί που επικροτούν τους τροµονόµους κι όλα αυτά- είχε διατυπώσει σοβαρές διαφωνίες, ενστάσεις, κατακραυγή θα έλεγε κανείς.
Με αφορµή την ιστορική τοµή που έγινε µε το τροµοκρατικό
χτύπηµα στους Δίδυµους Πύργους στην Αµερική, υπήρξε µία συστηµατική αναδίπλωση -υπονόµευση θα έλεγα- του νοµικού πολιτισµού στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης και της διαστροφής, κυριολεκτικά, ζητηµάτων που δεν είναι ανάγκη κανείς να
είναι νοµικός για να ξέρει ότι είναι στον πυρήνα του νοµικού πολιτισµού: Τι επικράτησε, τι επικρατεί ακόµη, ότι αφού υπάρχουν
ασύµµετρες απειλές, χρειάζεται µία ασύµµετρη νοµική αντιµετώπιση. Αυτό σηµαίνει καταστρατήγηση σηµαντικών πλευρών,
ας πούµε, του νοµικού µας πολιτισµού.
Τα λέω αυτά, γιατί έχει ενδιαφέρον να γίνει γενικότερη πολιτική συζήτηση γι’ αυτά τα πράγµατα. Διότι σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο τα όσα ανέφερε η εισηγήτριά µας και κατά τη συζήτηση που κάναµε 4 ώρες στην επιτροπή –φαίνεται, όµως, και από
την εκτενή τροπολογία που έχουµε καταθέσει, σχετικά µε το πώς
βλέπαµε εµείς την εφαρµογή αυτής της ηλεκτρονικής επιτήρησης- δίνουν µε ακρίβεια τη θέση µας για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχει, όµως, µία σηµασία να δούµε. Και γι’ αυτό κολλάει αυτή
η τροπολογία, στην οποία αναφέρθηκε ο σύντροφος κ. Δρίτσας
και από την αρχή είχαν αναφερθεί και οι Βουλευτές του ΚΚΕ. Δηλαδή, θεωρείτε πάρα πολύ συµβατό, όταν συζητάµε για έναν
τρόπο έστω έκτισης ποινής, διευκόλυνσης και ως µέτρο αποσυµφόρησης και για ανάγκη επανένταξης, να βάζουµε και τροπολογίες σαν αυτή που αφορά στο 458Α για το Συµβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ..
Εάν, δε, δούµε την ιστορική διαδροµή -πράγµατι εσείς οι νοµικοί τα ξέρετε καλύτερα ως προς την ιστορική διαδροµή, επαναλαµβάνω, όµως, ότι οι ευθύνες είναι των πολιτικών και των
κυρίαρχων πολιτικών τάξεων την τελευταία δωδεκαετία- το πώς,
δηλαδή, ξεκινήσαµε από το 2001, το 2004, το 2006, το 2010 και
τώρα που έρχονται και άλλες ρυθµίσεις κλπ., είναι ένα ασφυκτικό
πλαίσιο, το οποίο θέλει τη µεγάλη κρίση που περνά το παγκόσµιο
οικονοµικό, κατ’ αρχάς, σύστηµα -διότι αυτή η παγκοσµιοποίηση
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πια έχει πάρει σφαίρες που στο παρελθόν ήταν αδιανόητες να
τις έχει οµογενοποιήσει µέσα στις αντιθέσεις τους- αυτή την
κρίση να την επιλύσει µε τρόπους νοµικούς, µε τρόπους κατασταλτικούς υπέρ των σήµερα ή χθες κυρίαρχων τάξεων και σε
βάρος αυτών οι οποίοι, ας πούµε, καλούνται να πληρώσουν την
κρίση.
Αυτή είναι η γενική σύλληψη για το τι συµβαίνει. Να τιµωρούνται, λοιπόν, και όσοι αµφισβητούν -προφανώς έµπρακτα- τις αποφάσεις του ΟΗΕ, της ΕΕ κ.λπ.; Γιατί να τιµωρούνται και πώς να
τιµωρούνται;
Και τι είναι η πολιτική της µηδενικής ανοχής; Σεµνύνεστε να
το λέτε εν έτει 2013 στη χώρα µας, στην Ελλάδα, µε αυτά που
έχουν συµβεί; Αυτό, όµως, διαµορφώνει, αποδεικνύει µία αντίληψη την οποία έχετε ορισµένοι εξ υµών. Διότι είπε ο κ. Βλαχογιάννης προηγούµενα -µου αρέσει να µιλάω µε παραδείγµατατο εξής: «Μήπως πρέπει και σε αυτούς που βγαίνουν µε άδεια
να βάλουµε βραχιολάκια για να είναι πιο σίγουρο το πράγµα»;
Έχετε υπ’ όψιν σας ποιο είναι το ποσοστό αυτών οι οποίοι δεν
γυρνούν από την άδεια; Είναι 2,5%. Είναι καταγεγραµµένες όλες
οι άδειες από τότε που ίσχυσε το µέτρο, όπως και όσοι δεν τήρησαν το µέτρο. Είναι 2,5%. Έρχεσθε, λοιπόν, εδώ και λέτε γι’
αυτό το 2,5% βραχιολάκια σε όσους παίρνουν άδειες.
Μην κοροϊδευόµαστε, µην είµαστε υποκριτές. Αν θέλουµε να
τα κόψουµε αυτά, διότι µας πέρασαν στην κακή Μεταπολίτευση
που έδωσε δικαιοκρατικές ελευθερίες και χαλαρότητα; Ήταν
εξαιρετικός πραγµατικά ο κ. Μουσουρούλης, που είπε για το ΣΥΡΙΖΑ ότι όλη του η λογική διαπνέεται από χαλαρότητα. Από µέγιστη χαλαρότητα: Πείτε το στον κ. Μουσουρούλη και βάλτε το
και στη µονταζιέρα.
Από µέγιστη χαλαρότητα πρέπει να διαπνεόµαστε έναντι της
άθλιας λογικής της µηδενικής ανοχής, όταν συµβαίνει αυτό που
συµβαίνει στη χώρα µας και για το οποίο υπάρχουν υπαίτιες πολιτικές, πολιτικοί, παρατάξεις και θέµα το οποίο, βεβαίως, επιλύεται στο πολιτικό επίπεδο, επιλύεται µε τις γενικές εκλογές ή
επιλύεται µέσα στην κοινωνική και πολιτική αντιπαράθεση και καθηµερινή σύγκρουση. Πλην, όµως, το να εφαρµόζεται και να ενισχύεται ένα νοµικό οπλοστάσιο -διότι αυτό γίνεται επί της
ουσίας- για να αντιµετωπίσετε αυτές τις λαϊκές ή όποιες αντιστάσεις, είναι υποκρισία και πολιτική εµµονή στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων και τάξεων που κερδοσκοπούν και
κερδίζουν και µέσα στην κρίση, δυστυχώς, στη χώρα µας.
Ο κ. Πανούσης ήταν εξαιρετικός το πρωί για όσους τον άκουσαν. Πάρτε, παρακαλώ, τα Πρακτικά. Βέβαια, µίλησε από καθέδρας. Το είπε και ο ίδιος. Ήταν εξαιρετικός, όµως και για το θέµα
της µηδενικής ανοχής και για άλλα ζητήµατα. Το κρίσιµο ζήτηµα
είναι το εξής: Φέρτε το Σωφρονιστικό Κώδικα, φέρτε τις αλλαγές
τις οποίες η αρµόδια επιτροπή της Βουλής ήδη έχει ετοιµάσει,
ήδη έχει προσεγγίσει. Υπάρχουν προσεγγίσεις. Φέρτε όλο το ζήτηµα εδώ, για να δούµε πακέτο και το ζήτηµα του σωφρονιστικού
συστήµατος και των καταστηµάτων και της επανένταξης και του
σωφρονισµού. Γιατί δεν φέρνετε µια τέτοια ουσιαστική συζήτηση
να κάνουµε;
Σας είπε προηγούµενα ο κ. Θοδωρής Δρίτσας για το θέµα των
κρατουµένων στα αστυνοµικά τµήµατα.
Είναι, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεκατρείς χιλιάδες διακόσιοι ή
δεκαέξι χιλιάδες -δεν ξέρω πόσοι- οι κρατούµενοι; Δεν είναι, διότι
αν προσθέσεις το πόσοι είναι οι κρατούµενοι οι οποίοι επιβαρύνουν απίστευτα και τις αστυνοµικές δυνάµεις στα αστυνοµικά
τµήµατα, καταλαβαίνετε αυτό το ελάχιστο που είπε ο Θοδωρής
Δρίτσας, ότι για να επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι τι καθήκοντα
βάζουν και στους αστυνοµικούς. Απλώς αυτό είναι δεύτερο, γιατί
το πρώτο είναι το πώς υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στοιβαγµένοι. Όµως, υπάρχει και αυτή η πλευρά, έτσι;
Πόσες εκατοντάδες, λοιπόν, ή πόσες χιλιάδες είναι αυτοί -είναι
καταγεγραµµένοι σε όλη τη χώρα;- που στοιβάζονται εκεί; Είναι
καταγεγραµµένοι στα περίφηµα στρατόπεδα τα οποία έγιναν
πριν από ενάµιση χρόνο, µε ρητή διάταξη της Βουλής να έχουν
µέσα σε τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες γίνει κέντρα φύλαξης και
ελεύθερης διαβίωσης; Διότι γι’ αυτά δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν δίνει για στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου είναι δεκαοκτώ µήνες µέσα οι άνθρωποι. Εννοώ τους µετανάστες χωρίς
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χαρτιά.
Αφήστε πια αυτό το «λαθροµετανάστες». Χαίρεστε να το λέτε,
από το πρωί µέχρι το βράδυ. Είναι άνθρωποι χωρίς χαρτιά, µετανάστες χωρίς χαρτιά, εργαζόµενοι. Εδώ πείτε τους όπως θέλετε. Το «λαθρό» µπαίνει, για να µπουν στην περιθωριακή οµάδα
που είπε το πρωί ο κ. Πανούσης. Δεν το βάζετε τυχαία. Το βάζετε
για να τονισθεί ότι είναι κάποιοι οι οποίοι είναι ξεχωριστοί. Δεν
τους λείπουν µόνο χαρτιά. Μη βλέπετε τον Ποινικό Κώδικα, που
δεν αποτελεί κακούργηµα -έτσι δεν είναι;- αν συλληφθούν απλώς
χωρίς χαρτιά. Είναι πολύ χαµηλότερο. Το γνωρίζετε, το ξέρουµε
όλοι µας.
Αν τους πεις, όµως, λαθροµετανάστες, δεν µπαίνουν στην ειδική, στην ύποπτη οµάδα, από όπου µπορεί να επισυµβεί οτιδήποτε στην κοινωνία και στη χώρα; Για να το λέµε, λοιπόν, από το
πρωί µέχρι το βράδυ!
Λέω, λοιπόν, ότι αν µετρήσετε όλους αυτούς, όλον αυτό τον
πληθυσµό, πηγαίνουµε σε έναν µεγάλο πληθυσµό. Και άρα εµείς
δεν λέµε ξαφνικά να µείνουν όλοι ελεύθεροι και να περάσουµε
όλοι µαζί καλύτερα. Αν το καταλάβατε έτσι -που δεν το έχετε καταλάβει έτσι- είναι λάθος! Το ότι, όµως, δεν φέρνετε το συνολικό
ζήτηµα, καθιστά ύποπτη οποιαδήποτε συµβολή ή πρόταση κάνετε εδώ. Διότι βεβαίως, λιγάκι να τραβήξεις τον φερετζέ από
αυτό, βρίσκεις από πίσω τον κ. Βλαχογιάννη, που θέλει να µπει
το βραχιολάκι και στο 2,5%, βρίσκεις τους ιδιώτες επειδή τώρα
ξεκίνησαν να βάζουν και κάποιους µεγαλοοφειλέτες µέσα, µόνο
αυτοί, ας πούµε, θα τύχουν αυτής της πρόνοιας κ.λπ..
Γιατί δεν αποτολµάτε µια ουσιαστική συζήτηση πάνω σε αυτά
που περιλαµβάνονται για τα θέµατα αποσυµφόρησης, δηλαδή
τις εναλλακτικές µορφές για τις οποίες έχουµε επανειληµµένα
συζητήσει και εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν έχετε το θάρρος; Για να µην σας πουν ότι δεν είστε της µηδενικής ανοχής;
Για να µην σας πούν ότι προφανώς δεν είναι το ίδιο, ας πούµε η
εκστρατεία για τη δηµοτική αγορά της Κυψέλης και πέρυσι για
τη βίλλα Αµαλία, µε την εξάρθρωση που επιχειρείται τώρα µε τη
Χρυσή Αυγή;
Μιλάω ανοικτά, για να συνεννοούµαστε! Γι’ αυτό το κάνετε;
Επειδή, ας πούµε, συµφέρει όλα αυτά να έχουνε µπει πάνω στο
τραπέζι σαν ένας χυλός, µέσα στον οποίο το πολιτικό σύστηµα
κάνει τις ίντριγκές του ή τις κόντρες του και βυθίζεται όλο και περισσότερο;
Γιατί δεν φέρνετε να συζητηθεί η ελεύθερη διαβίωση, η τµηµατική έκτιση ποινής, οι αγροτικές φυλακές;
Το έχω ζήσει από κοντά το πρόβληµα, βιωµατικά και το ξέρω.
Δεν µιλάω στον αέρα ως προς αυτό. Είναι πράγµατι καλύτερο.
Είναι πράγµατι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο και για τους ίδιους
τους κρατούµενους να εγκλιµατιστούν, να κρατάνε µια επαφή µε
την κοινωνία, µε την εργασία, µε ένα κοινωνικό σύνολο. Κι εννοώ
στα πλαίσια των αγροτικών φυλακών κ.λπ..
Γιατί δεν τα φέρνετε όλα αυτά; Ελάτε να τα συζητήσουµε,
κύριε Υπουργέ! Και µέσα εκεί, το βραχιολάκι -και όλα τα άλλα,
όπως µας είπε και η κ. Βασιλική Κατριβάνου και οι άλλοι οµιλητές- να ενταχθεί ως ένα επικουρικό µέσο, το οποίο θα διευκολύνει -θα δούµε πώς και µε ποιες ρήτρες- αυτή την υπόθεση. Γιατί
δηλαδή το προσεγγίζετε σαν ένα θέµα, το οποίο θα πέσει στην
αγορά προς συζήτηση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δύο λεπτά.
Άρα, από την πλευρά µας, όπως καταλάβατε -επειδή µίλησαν
και περί µεταρρυθµίσεων κ.λπ.- έχουµε µια συνολική λογική
στρατηγική -αν θέλετε και σχέδιο και κατατεθειµένους νόµουςγια το σύνολο αυτής της νοµικής διαδικασίας, που θα οδηγούσε
και σε ισχυρή αποσυµφόρηση στις φυλακές, κυρίως όµως θα
οδηγούσε τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί µέσα, προφανώς
µετά από δικαστικές αποφάσεις- κατά τεκµήριο ορθές µέχρι να
εφεσιβληθούν ή και στη συνείδηση του οποιουδήποτε να νοµιµοποιηθούν- βεβαίως βρίσκονται γι’ αυτούς τους λόγους.
Αλλά αν έχουµε, το πραγµατικό αυτό πρόβληµα και για να µην
γίνουµε µια χώρα φυλακών µέχρι να βγούµε από το µνηµόνιο,
δηλαδή µετά από δέκα είκοσι χρόνια -άλλοι να φεύγουνε για µετανάστες και άλλοι, αδικούµενοι, επειδή αντιδρούν και αντιστέ-
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κονται, επειδή έχουν διάφορες θεωρούµενες περιθωριακές απόψεις, να οδηγούνται µέσα από τροµονόµους, µέσα από τριάδες,
πεντάδες και µέσα από τη σκέψη τους που µπορεί να οδηγήσει
σε µια πράξη και διάφορες ανοησίες, οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί- αντί να οδηγηθούµε, ας πούµε, σε µια συµφόρηση των
φυλακών, να οδηγηθούµε πραγµατικά σε µια ουσιαστική λογική
ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης και του σωφρονιστικού συστήµατος και της λογικής µας που διέπει αυτές τις διατάξεις, µέσα στις
οποίες προφανώς υπάρχει και η υπόθεση µε το βραχιολάκι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Εµείς είµαστε έτοιµοι να κάνουµε αυτή τη συζήτηση. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχουµε απόψεις. Μπορούµε να επηρεαστούµε, να επηρεάσουµε. Επίσης, είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε µε όλα τα νόµιµα -, το προσθέτω για µην υπάρχει πρόβληµα -, µέσα τη δικιά σας πολιτική, έτσι όπως εφαρµόζεται αυτή
τη στιγµή. Το κάνουµε, θα το κάνουµε και να είστε σίγουροι γι’
αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης
έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κάθε φορά, η συζήτηση για την αντεγκληµατική πολιτική προφανώς φέρει ηθικό βάρος και είναι αρκετά διακριτές οι φιλοσοφικές τοποθετήσεις που τη διαπερνούν. Και δεν τη διαπερνούν
σ’ αυτήν την Αίθουσα µόνο, αλλά τη διαπερνούν και στα Πανεπιστήµια, στον επιστηµονικό διάλογο, µέσα στην κοινωνία. Είναι
µια µεγάλη συζήτηση.
Θα ήθελα από εδώ, κατά το δυνατόν να αποσαφηνιστούν ορισµένα πράγµατα για χάρη κυρίως της καθαρότητας των επιχειρηµάτων.
Πρώτον, όταν συζητάµε για εναλλακτικές ποινές, µιλάµε για
ποινές. Εποµένως, µιλάµε για την επιβολή κακού –αυτή είναι η
ποινή- σε κάποιον ο οποίος έχει κάνει ένα κακό. Θα ήθελα στο
σηµείο αυτό να συνεννοηθούµε εδώ µέσα για τον σκοπό της επιβολής αυτού του κακού. Ακόµα και η εναλλακτική έκτιση ποινών
δεν επιβάλλεται γιατί δίνουµε κανένα παράσηµο ή γιατί επιβραβεύουµε κάτι. Ο εναλλακτικός τρόπος έκτισης ποινών είναι ποινή
και οφείλει να γίνεται αντιληπτή ως τέτοια.
Δεύτερον, µέσα στη συζήτηση ετέθη –νοµίζω όχι τόσο αθώατο ζήτηµα των συνθηκών κρατήσεως. Το ζήτηµα των συνθηκών
κρατήσεως δεν είναι κοµµάτι του θέµατος που συζητούµε. Επίσης –κακώς, κατά τη γνώµη µου- ανοίγει µια συζήτηση για το
ζήτηµα της χωρητικότητας των φυλακών, για το αν υπάρχει
χώρος ή όχι. Όταν συζητάµε για αντεγκληµατική πολιτική και για
εναλλακτική έκτιση ποινών, δεν µπορεί να µας καθορίζει την αντεγκληµατική πολιτική η χωρητικότητα των φυλακών. Δεν έχει
σχέση το ένα µε το άλλο. Είναι διαφορετικής τάξης πράγµατα.
Μπορεί, πράγµατι, µια συνέπεια των εναλλακτικών ποινών να
είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών, αλλά όταν θεσπίζεις ποινές, δεν κοιτάς την αποσυµφόρηση των φυλακών ούτε αν έχεις
αρκετές φυλακές ή όχι. Δεν είναι αυτή η συζήτηση, διότι τότε
χάνει το νόηµά της.
Στη θεωρία –και αυτό είναι το βασικό επιχείρηµα- η εναλλακτική έκτιση των ποινών υιοθετείται στην πραγµατικότητα ως
ένας ηπιότερος κατ’ αρχήν τρόπος αποτίσεως της ποινής, που
στοχεύει κατ’ αυτήν την άποψη –αυτό υποστηρίζουν κάποιοι- σε
ορισµένα αδικήµατα, σε ορισµένες περιπτώσεις και έχει ευεργετικότερες επιπτώσεις στο ζήτηµα της ειδικής πρόληψης. Δηλαδή,
διευκολύνει την κοινωνική επανένταξη του εγκληµατία, καθώς
είναι ένας ηπιότερος τρόπος. Δεν τον αποκόπτει από την κοινωνία ούτε από την εργασία του και άρα µπορεί να αποτίσει την
ποινή του ή τµήµα αυτής –γιατί δεν είναι το σύνολο της ποινήςµε έναν τρόπο που τελικά θα οδηγήσει σε καλύτερα δικαιοπολιτικά αποτελέσµατα στο επίπεδο κυρίως της ειδικής πρόληψης.
Αυτή είναι η βασική επιχειρηµατολογία υπέρ των εναλλακτικών
ποινών. Δεν υπάρχει επιχειρηµατολογία –τουλάχιστον στην αντεγκληµατική θεωρία- η οποία να λέει: τους καηµένους τους εγκληµατίες, τι να τους κάνουµε, να τους βγάλουµε έξω από τη
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φυλακή, γιατί δεν είναι καλά µέσα στη φυλακή, προκειµένου να
περνάνε κάπου καλύτερα. Αυτό το επιχείρηµα δεν ακούγεται από
κανέναν, σοβαρό τουλάχιστον, εγκληµατολόγο. Αντίθετα, ναι µεν
θεωρείται –επαναλαµβάνω- ηπιότερος τρόπος αποτίσεως της
ποινής, αλλά στοχεύει –αυτή είναι η λογική- στην ειδική πρόληψη. Το αν το επιτυγχάνει είναι µια άλλη συζήτηση. Επίσης, πρέπει να συζητήσουµε και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει
αυτό.
Θα ήθελα, επίσης, να µην ξεχνάµε το εξής: Μέσα στις φυλακές
γενικώς δεν βρίσκονται τίποτε φουκαράδες και τίποτε κακόµοιροι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πάρα
πολύ άσχηµα πράγµατα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιάσει.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποπλανήσει παιδάκια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει φόνους. Υπάρχουν άνθρωποι οι
οποίοι είναι ληστές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελέσει
βίαια και άθλια εγκλήµατα. Καµµιά φορά σ’ αυτή τη συζήτηση ξεχνάµε ότι ορισµένοι εξ αυτών –εγώ θα σας έλεγα για πολλούς εξ
αυτών- έχουν τελέσει ειδεχθέστατες πράξεις, όπως µεγάλες εµπορίες ναρκωτικών.
Εποµένως, εδώ έχουµε να κάνουµε µε τη µεταχείριση ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ κακές πράξεις και έχουν
παραβιάσει τον ποινικό νόµο στη βαρύτερή του µορφή, γιατί συνήθως κακουργήµατα είναι εκεί.
Θα συζητήσουµε λίγο για το τι είναι έγκληµα. Έγκληµα είναι
πράξη µείζονος ηθικοκοινωνικής απαξίας. Δεν είναι ότι κάποιος
έκανε κάτι ψιλό. Εδώ πρέπει να συζητήσουµε -και πράγµατι είναι
µια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή- κατά πόσο πρέπει να ακολουθήσουµε πολιτικές απεγκληµατοποίησης πολλών πραγµάτων.
Αυτό είναι µία συζήτηση.
Όµως, κακά τα ψέµατα, χρησιµοποιούµε τον ποινικό νόµο για
τα πταίσµατα ή για τα πληµµελήµατα ή για ορισµένα µικρά –ας
το πω- πληµµελήµατα, χαρακτηρίζοντας ως πράξη µείζονος ηθικοκοινωνικής απαξίας µια συγκεκριµένη πράξη, κυρίως για λόγους αποτελεσµατικής εφαρµογής άλλων πολιτικών.
Ωραίο και κλασικό παράδειγµα είναι το να µην πληρώσει κάποιος επιταγή, το οποίο είναι πληµµέληµα µε ποινή φυλακίσεως
µέχρι πέντε χρόνια, για ένα οικονοµικό αδίκηµα. Γιατί το έχουµε
κάνει αυτό; Όχι τόσο γιατί είναι πράξη µείζονος ηθικοκοινωνικής
απαξίας, όσο γιατί µας ενδιαφέρει να ενισχύσουµε την πίστη
µέσα από τη διαδικασία της επιταγής και χρησιµοποιούµε –
κακώς- τον ποινικό νόµο γι αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι κατ’ έγκλιση πια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει. Είναι κατ’ έγκλιση, αλλά
εξακολουθεί να αποτελεί έγκληµα. Με αυτήν την έννοια το λέω.
Κατ’ έγκλιση είναι το οικονοµικό έγκληµα, αλλά είναι έγκληµα.
Σας έλεγα, λοιπόν, ότι αυτό είναι µία συζήτηση που µπορεί να
γίνει.
Όµως, κακά τα ψέµατα, εδώ το κεντρικό θέµα που ρυθµίζεται
είναι πράξεις οι οποίες είναι πολύ κακές. Και αυτές οι πράξεις τιµωρούνται. Γιατί τιµωρούνται; Έχουµε το έγκληµα από τη µια.
Το δεύτερο µέγεθος είναι η τιµωρία του. Γιατί τιµωρούνται;
Ποιος είναι ο σκοπός της ποινής;
Υπάρχουν πολλές απόψεις για το σκοπό της ποινής και έχουν
αναπτυχθεί στη θεωρία: ανταπόδοση, γενική πρόληψη, ειδική
πρόληψη, κοινωνική άµυνα. Όλες αυτές είναι θεωρίες οι οποίες
παρέχουν επιχειρήµατα για το τι θέλουµε να κάνουµε. Δεν είναι
υποχρεωτικό ότι όλες οι θεωρίες αυτές υιοθετούν το µοντέλο
της αναµόρφωσης, που είναι και ένα από τα αµφισβητούµενα
µοντέλα για το αν αναµορφώνεται µέσα από τη φυλακή ή δεν
αναµορφώνεται ή πώς θα αναµορφωθεί. Είναι µία άποψη αυτή.
Η θεωρία της κοινωνικής άµυνας έλεγε ότι τον βάζουµε µέσα
γιατί θέλουµε να τον αποτρέψουµε από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Η θεωρία της γενικής πρόληψης λέει ότι εµείς
θέλουµε να υπάρχει όλος αυτός ο µηχανισµός για να τον βλέπουν οι άνθρωποι και να µην τελούν αξιόποινες πράξεις, γιατί
δεν θέλουν να υποστούν αυτό το κακό. Αυτή είναι η γενική πρόληψη. Άρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες ανταγωνίζονται εδώ.
Τι κάνουµε εδώ όµως, για να γυρίσουµε στο προκείµενο και
για να δούµε και ποιες είναι οι αντιρρήσεις, επειδή εγώ δεν κατάλαβα το «ΠΑΡΩΝ». Εάν κάποιος θα έπρεπε να είναι επιφυλα-
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κτικός εδώ –θα µε συγχωρείτε- ή µε µία συντηρητική ας το πω
κριτική, αυτή είναι η πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή η πτέρυγα είναι που θα έπρεπε να είναι επιφυλακτική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Σωστό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έτσι δεν είναι; Με µία συντηρητική
οπτική, η οποία λέει ότι αυτό είναι η ηπιότερη µεταχείριση του
εγκλήµατος, κριτικές φωνές θα έπρεπε να ακούγονται από τη
δική µας πτέρυγα.
Εσείς γιατί κάνετε έτσι; Ποιο είναι το θέµα σας; Προφανέστατα, αυτό είναι ένας εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής
φυλακίσεως και έρχεται να αντικαταστήσει την ποινή φυλακίσεως, συγκεκριµένα καθείρξεως. Αυτό αντικαθίσταται. Αντί να
κάτσει να κάνει τη φυλακή, τον βγάζουµε έξω, του φοράµε ένα
µηχανισµό ηλεκτρονικής επιτήρησης και τον βάζουµε να κάθεται
σπίτι του.
Τι σηµαίνει να ενταχθεί στο συνολικό πλαίσιο του σωφρονιστικού κώδικα; Ωραία, δεν εντάσσεται µέσα στο συνολικό πλαίσιο.
Και λοιπόν; Αυτός είναι λόγος για να αποστείτε της υπερψηφίσεως;
Εδώ εσείς που είστε των εναλλακτικών ποινών -εγώ δεν είµαιθα έπρεπε σε τελευταία ανάλυση να το υποστηρίζετε αυτό, να
πρωταγωνιστείτε σε αυτό, να επιχαίρετε και να λέτε και τα υπόλοιπα τα δικά σας -εγώ δεν είπα να µην τα λέτε- ότι θέλουµε και
άλλα και αυτά που λέτε τα ωραία. Αυτά να τα λέτε.
Όµως, καταρχάς, ως προς αυτό θα έπρεπε να συµφωνείτε.
Γιατί δεν συµφωνείτε; Και δεν άκουσα καµµία βάσιµη αντίρρηση.
Άκουσα παραδείγµατος χάριν µια επιφύλαξη από την εισηγήτρια
του ΣΥΡΙΖΑ που λέει: «Τους ανήλικους εγκληµατίες τι να τους
κάνουµε; Να τους φορέσουµε το βραχιολάκι και να τους στείλουµε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο µπορεί να είναι
διαταραγµένο;».
Τι προτείνετε; Προτείνετε να τον πάρουµε από την οικογένεια;
Αυτός στην φυλακή ήταν. Στον ανήλικο εγκληµατία θα φορέσουµε βραχιολάκι και θα τον στείλουµε στην οικογένειά του, την
ενδεχοµένως διαταραγµένη. Εγώ δεν λέω όχι. Αυτός, όµως, ο
ανήλικος εγκληµατίας επί του παρόντος είναι στη φυλακή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Βορίδη, δεν θα υπάρχει αντίλογος. Μην κάνετε…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δοµές µέριµνας, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά άκουσα µε
προσοχή την εισηγήτριά σας και µε προσοχή ορισµένους από
εσάς και αυτά κατάλαβα. Αν δεν τα κατάλαβα καλά, θα τα εξηγήσετε εσείς. Όµως, εγώ αυτά έχω καταγράψει.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Μέχρι και ο κύριος Υπουργός συµφώνησε µε την πρόταση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άκουσα: «Είναι παράνοµες οι προφυλακίσεις.». Τι εννοείτε όταν λέτε ότι είναι παράνοµες οι προφυλακίσεις; Μια χαρά νόµιµες είναι οι προφυλακίσεις. Εννοείτε
ότι πρέπει να καταργήσουµε την προφυλάκιση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το είπατε εσείς, κύριε Καπερνάρο. Δεν το λέω για εσάς. Δεν απευθύνοµαι σε εσάς. Από αλλού
ακούστηκαν αυτά. Εσείς δεν λέτε τέτοια πράγµατα, γιατί ξέρετε
πώς δουλεύει το πράγµα.
Άρα, λοιπόν, είναι παράνοµες οι προφυλακίσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτές των τριάντα µηνών, και βέβαια
ναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιες; Των τριάντα µηνών;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Αυτές. Τις ξέρετε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, να πω τώρα..
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μόλις τελειώνει η µία, µπαίνει η άλλη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ θα πάω και σ’ αυτό, γιατί το θέσατε, κύριε Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Και το λέω, επειδή είπατε στον κ. Καπερνάρο τη φράση «επειδή το ξέρετε το ζήτηµα»!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επειδή το θέσατε, κύριε Βούτση,
εγώ θα πω, λοιπόν, το εξής. Προσέξτε τώρα την αντιφατική -και
σε επίπεδο κοινωνίας πολλές φορές- κριτική. Ερχόµαστε όλοι
εδώ µέσα και λέµε: Πω, πω, τι πολλές προφυλακίσεις που έχουµε! Απαράδεκτο να µας συµβαίνει αυτό σ’ αυτόν τον τόπο. Έχουµε πάρα πολλές προφυλακίσεις. Η Ευρώπη δεν έχει πολλές προ-
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φυλακίσεις. Μόνο εµείς έχουµε τόσες. Και µετά, όταν φτάνουν
στην πόρτα του ανακριτή και φεύγουν ελεύθεροι –βλέπε
«MARFIN», όπου πήγαν στην πόρτα του ανακριτή και έφυγαν
ελεύθεροι- έρχεται το κοινό αίσθηµα και λέει: Μα, καλά, τους
άφησαν ελεύθερους;. Αποφασίστε, λοιπόν! Τι θέλετε να κάνει ο
ανακριτής; Να τους κρατάει ή όχι;
Έπειτα, όσον αφορά τα οικονοµικά εγκλήµατα, σας άκουσα
να ρωτάτε το εξής: «Δηλαδή, θα φορούν ένα βραχιολάκι και θα
βγαίνουν έξω;». Μα, εδώ θα φορούν ένα βραχιολάκι και θα βγαίνουν έξω στις δολοφονίες. Δεν θα βγαίνουν στα οικονοµικά εγκλήµατα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Θα βγαίνουν µόνο αυτοί…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα φοράνε βραχιολάκι και θα βγαίνουν έξω αυτοί που κάνουν εµπορία ναρκωτικών και µάλιστα µεγαλεµπορία ναρκωτικών. Δεν θα βγουν στις απάτες; Δεν θα
βγουν στις υπεξαιρέσεις;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Τσοχατζόπουλος…(δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στα βίαια εγκλήµατα δίνεται η δυνατότητα-και δεν σας άκουσα να ασκείτε κριτική γι’ αυτό- να βγαίνουν έξω µε το βραχιολάκι. Τι θέλετε, δηλαδή; Μάλιστα, εδώ
έχουµε περιοριστικές πρόνοιες γι’ αυτούς που κάνουν εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για βιαστές, για σωµατέµπορους, για παιδεραστές, γι’ αυτούς που κάνουν πορνογραφίες
ανηλίκων. Βεβαίως, προβλέπουµε περιορισµούς, ώστε να µην
εφαρµοστεί αυτό γι’ αυτούς που είναι και συµµετέχουν σε εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις, αλλά και για ληστείες
ορισµένων κατηγοριών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Για Υπουργούς!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προσέξτε, τώρα! Εδώ θέλουµε ειδικό ποινικό δίκαιο για τους Υπουργούς και ποινές βαρύτερες
από αυτές του απλού πολίτη. Πάµε στην άλλη άκρη τώρα. Μέχρι
τώρα είχαµε προνόµια για τους Υπουργούς. Εδώ τώρα θέλουµε
ειδική κατηγορία στην οποία αυτοί -ειδικώς όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί- να δικάζονται παραπάνω. Και µάλιστα, λέω ξανά
ότι αυτό το λέτε στην απότιση της ποινής. Διότι πράγµατι δικάζονται παραπάνω οι καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος βάσει
του ν. 1608/1950.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τα δικαστήρια…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ξέρω τι κάνουν τα δικαστήρια,
κύριε Καπερνάρο. Εγώ λέω τι έχει προβλέψει ο νοµοθέτης. Όσον
αφορά το πώς θα εφαρµοστούν από τα δικαστήρια, αυτά θα κάνουν αυτό που νοµίζουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τότε, ας ψηφίζατε να µην αρθεί
η ασυλία τους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Λέω, λοιπόν, τώρα το εξής. Προσέξτε τη λογική, για να δείτε πού οδηγούµαστε µ’ αυτές τις σκέψεις. Μέσα από µια βαθιά δοµική προκατάληψη οδηγούµαστε
τελικώς στο εξής: εσείς να ακυρώνετε κάτι το οποίο κατ’ εξοχήν
εσείς θα έπρεπε να υιοθετείτε και εµείς να σας ασκούµε κριτική.
Εµείς το φέρνουµε, γιατί λέµε ότι σε τελευταία ανάλυση είναι µια
σταθµισµένη παρέµβαση και µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα
αποτελέσµατα από πλευράς αντιεγκληµατικής πολιτικής, γιατί
είναι τρόπος απότισης της ποινής. Έχουν κάνει φυλακή αυτοί
που θα κάνουν αυτό το «ευεργέτηµα», ας κάνουν λοιπόν το υπόλοιπο στο σπίτι και βλέπουµε. Διότι τους παρακολουθούµε πώς
συµπεριφέρονται -ελέγχει το Συµβούλιο αυτή τη διαδικασία- και
εποµένως είµαστε «εντάξει».
Έρχοµαι, όµως, στο τελευταίο το οποίο επίσης προξένησε συζήτηση. Και είναι ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί
προξένησε την αντίδραση των συναδέλφων πρωτίστως και κυρίως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, αλλά εν συνεχεία
και των άλλων πτερύγων της Αριστεράς.
Ας δούµε, λοιπόν, τι φέρνει η τροπολογία. Καθιστά πράγµατι
πληµµέληµα -έξι µήνες µε πέντε χρόνια, µάλιστα!- την παραβίαση
αποφάσεων του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισµών, οι οποίες…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του Συµβουλίου Ασφαλείας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα. Του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία, και της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να τα ξέρετε, όµως, αυτά. Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, δεν την έχω τη διάταξη,
κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη διάβασα. Θέλετε να µου τη διαβάσετε, για να συµφωνήσουµε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας και κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και κανονισµοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μπράβο! Οι οποίες, όµως, περιέχουν κυρώσεις.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όποιους…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, όποιους. Τώρα διαβάστε εσείς
τη διάταξη εκεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστε το!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, την παραβίαση των κυρώσεων και των µέτρων εξ αυτών των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας και των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και λέτε το εξής: Τι είναι αυτό, Χριστέ και Παναγιά!. Βέβαια, δεν
το είπατε εσείς για άλλους λόγους, αλλά το λέω εγώ εν τη ρύµη
του λόγου. Τι λέτε, λοιπόν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρουµε τι λέµε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί, σε τελευταία ανάλυση, το εγκληµατοποιείτε αυτό; Και για να ξαναγυρίσουµε στη συζήτηση,
ας δούµε τι είναι έγκληµα. Είναι πράξεις µείζονος ηθικοκοινωνικής απαξίας.
Μου έκανε µια κριτική ο καλός µου συνάδελφος κ. Γκιόκας και
είπε: «Τι λέει τώρα ο κ. Βορίδης;». Εξοµοιώνει και χρησιµοποιεί
την αναλογία του άρθρου 458, δηλαδή παραβάσεις διοικητικών
διατάξεων ή παράβαση αστυνοµικών διατάξεων –έτσι δεν είναι
το επιχείρηµα;- και η παράβαση αυτών των δύο είναι αξιόποινες
πράξεις. Επίσης, αξιόποινη πράξη µέσα στον Κώδικά µας είναι
και η παραβίαση δικαστικής αποφάσεως. Σωστά;
Ερωτώ: Ποιό από τα δύο έχει µεγαλύτερη ηθικοκοινωνική απαξία; Έχουµε κάνει έγκληµα. Αυτό, ε; Τι από τα δύο; Η παράβαση
µιας διοικητικής διατάξεως ή µιας δικαστικής αποφάσεως του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή η παράβαση µιας αποφάσεως που προβλέπει κυρώσεις ή µέτρα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ; Τι από τα δύο; Τι έχει µείζονα ηθικοκοινωνική
απαξία;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξαρτάται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Α, πολύ ωραία λέει η κ. Κωνσταντοπούλου προσφυώς ότι «εξαρτάται». Ακούστε από τι εξαρτάται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά δεν
κάνουµε διάλογο.
Ολοκληρώστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εξαρτάται από το ηθικό περιεχόµενο
της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας. Γιατί αυτό το «εξαρτάται» να µην το εφαρµόσω και στις διοικητικές διατάξεις; Γιατί
αυτό το «εξαρτάται» να µην το εφαρµόσω και στις αστυνοµικές
διατάξεις; Γιατί αυτό το «εξαρτάται» -όπως µίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ- να µην το εξαρτήσω και από
τη στάση του καθενός κάθε φορά µέσα στο σύνολο της εθνικής
και της διεθνούς έννοµης τάξης;
Την ηθική στάση -το έχουµε συζητήσει- εγώ την καταλαβαίνω
και το σέβοµαι. Λέει κάποιος: Εγώ θεωρώ ότι ένας νόµος είναι
κακός. Θεωρώ ότι ο νόµος είναι το δίκιο του εργάτη. Σε ηθικό
επίπεδο καταλαβαίνω τι λέει. Σε νοµικό επίπεδο, σε επίπεδο τεθειµένου δικαίου λέει κάτι εντελώς ακατάληπτο και κάτι το οποίο
δεν µπορούµε να συµµεριστούµε. Σε ηθικό επίπεδο η µάχη διεξάγεται εδώ. Εδώ διαµορφώνεται ο συσχετισµός των βουλήσεων
που θα καταλήξουν σε κάποια νοµοθετική παρέµβαση. Εδώ, βεβαίως, µπορεί να αµφισβητηθεί και η απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας. Εδώ µπορεί να αµφισβητηθεί και η διοικητική πράξη
και η αστυνοµική διάταξη. Εδώ µπορεί να συζητηθεί και η απόφαση του δικαστηρίου, να συζητηθούν όλα για το πώς πρέπει να
εναρµονιστούν και να αλλάξουν.
Όταν όµως, τελειώσει η συζήτηση εδώ, έχουµε πια δίκαιο.
Μπορώ να παραβιάσω το δίκαιο; Κάθε µέρα παραβιάζεται το δίκαιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: ‘Αµα διχοτοµήσουν την Κύπρο, τι θα
κάνετε µε απόφαση του Συµβουλίου;
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πολύ σωστά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι θα κάνετε; Θα την εφαρµόσετε την
απόφαση;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, εµείς θα συµφωνήσουµε
σίγουρα εδώ. Να σας πω γιατί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα συµφωνήσετε; Εµείς δεν συµφωνούµε καθόλου. Είµαστε απέναντι τελείως. Αυτά είναι καινούργια
πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παφίλη,
σας παρακαλώ θα τα πείτε σε λίγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Διότι η απάντηση είναι: Βεβαίως και
µπορώ να παραβιάσω το δίκαιο. Και από την άλλη: Βεβαίως, η
έννοµη τάξη οφείλει µε µηδενική ανοχή να εφαρµόσει τις διατάξεις της επιβολής του δικαίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τις αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας, εν προκειµένω.
Αλλά πάω και στο πολιτικό ζήτηµα και φεύγω από το νοµικό
για τους συναδέλφους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος.
Πράγµατι, έχουµε κάνει µια επιλογή: Ανήκουµε και πιστεύουµε
σ’ αυτή τη συγκεκριµένη διεθνή έννοµη τάξη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στον ΟΗΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε λίγο.
Εσείς τι µας λέτε; Να φύγουµε από τον ΟΗΕ; Για την Ευρωπαϊκή Ένωση µάς το λέτε µετά βεβαιότητος, αλλά τώρα ακούω
και για τον ΟΗΕ, αρχίζει και βαραίνει. Εδώ δεν έχουµε ούτε τη
Βόρειο Κορέα νοµίζω εκτός του ΟΗΕ ή δεν είµαι βέβαιος γι’
αυτό;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βορίδη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχω ζητήσει και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με τη σειρά θα
πάµε, κύριε Παφίλη. Αφού µπήκαµε σ’ αυτήν τη συζήτηση, ας κάνουµε όλοι….
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Εµείς αργούµε ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κικίλια,
κάντε µια βόλτα εσείς έξω αν θέλετε και θα σας ξαναφωνάξουµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εάν έχει ζητήσει τον
λόγο νωρίτερα ο κ. Παφίλης, του παραχωρώ τη θέση µου, δεν
έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, τον έχει
ζητήσει νωρίτερα είναι αλήθεια αυτό.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν πρόκειται να µιλήσω για το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, γιατί τα είπε πολύ καλά ο εισηγητής µας, ο
Γιάννης Γκιόκας.
Πρώτο ερώτηµα: Γιατί η Κυβέρνηση σήµερα και σε τέτοιο νοµοσχέδιο φέρνει µια τέτοια τροπολογία τεράστιας πολιτικής σηµασίας; Με δικολαβίστικα και συνδικαλιστικά κόλπα, κύριε Βορίδη, δεν αντιµετωπίζονται αυτά, για να συνεννοούµαστε στην Αίθουσα, ούτε «χάφτουµε µύγες», που λέµε στο χωριό µου.
Αντιλαµβανόµαστε πάρα πολύ καλά. Και τώρα που βρήκαµε
παπά –µετά τα χθεσινά και µε αφορµή τη Χρυσή Αυγή- ας θάψουµε καµµιά δεκαριά! Αυτή είναι η ουσία. Και είναι τεράστιο πολιτικό ζήτηµα. Και δεν ξεπερνιούνται τόσο εύκολα τα περί
διεθνούς έννοµης τάξης.
Ο πόλεµος κατά της Γιουγκοσλαβίας ήταν σωστός; Διεθνής
έννοµη τάξη. Ο πόλεµος κατά του Ιράκ, για να φύγουν «τα χηµικά
και τα βιολογικά» ήταν διεθνής έννοµη τάξη. Ποια είναι η διεθνής
έννοµη τάξη και από πού καθορίζεται;
Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ –για να πάω εκεί- όπως κατοχυρώθηκε µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τι λέει; Απαγορεύε-
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ται η οποιαδήποτε επέµβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών. Κάθε
λαός είναι υπεύθυνος να δώσει λύση στα προβλήµατά του και να
επιλέξει τον δρόµο ανάπτυξής του. Διακόσιες πενήντα επεµβάσεις του ιµπεριαλισµού σε όλη την ανθρωπότητα. Ποια είναι, λοιπόν, η διεθνής έννοµη τάξη;
Λέω, λοιπόν, ότι είναι σοβαρότατο θέµα τεράστιας πολιτικής
σηµασίας αυτή η τροπολογία και δεν πρόκειται να περάσει εύκολα. Θα τα πω στο τέλος. Ακούστε, λοιπόν, τι λέει. Δεν ξέρω αν
υπάρχει πουθενά αλλού διατυπωµένη και µάλιστα στον Ποινικό
Κώδικα. Όποιος –λέει- παραβιάζει αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ ή Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για επιβολή κυρώσεων ή περιοριστικών µέτρων –προσέξτε τώρα- σε βάρος κρατών, οντοτήτων ή οργανισµών, φυσικών και νοµικών προσώπων, δηλαδή κατά πάντων -πρόκειται για αποφάσεις
του ΟΗΕ- παραδείγµατος χάριν, τιµωρείται τουλάχιστον, µε έξι
µήνες φυλακή. Είναι απαράδεκτη! Το «κατάπτυστη» είναι µικρή
έκφραση. Δεν έχουµε µεγαλύτερη. Προς το παρόν δεν σκέφτοµαι κάτι µεγαλύτερο.
Τι κάνει τώρα εδώ; Ουσιαστικά ποινικοποιεί την πολιτική
δράση και τιµωρεί –µάλιστα ποινικά- µε έξι µήνες και πάνω όσους
είναι αντίθετοι µε αυτές τις αποφάσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουµε. Πρέπει, όµως, να καταλάβει και ο λαός.
Άρα, όσοι διαφωνούν και εκδηλώνουν τη διαφωνία τους έµπρακτα, ξέρουµε καλά ότι αυτά δεν έρχονται έτσι αθώα. Έχουµε
εµπειρία -και µάλιστα ως κόµµα έχουµε πλούσια εµπειρία και στο
Ευρωκοινοβούλιο και συνολικά και προσωπικά-αν θέλετε, πώς
έρχονται αυτά τα πράγµατα.
Για να κάνουµε τώρα µια µετάφραση. Τι θα συµβεί στην πραγµατικότητα; Για να κάνουµε τη µετάφραση, πρέπει να ξέρουµε
τη συνταγή. Η συνταγή πλέον, ιδιαίτερα µετά το 1990 έχει µορφοποιηθεί σε «κονσέρβα»: όπως ανοίγεις και λες ότι περιέχει «τάδε και τάδε». Τι λέει, λοιπόν, η συνταγή;
Πρώτον, αρχίζει η προπαγάνδα. Ψεύτικη, χυδαία, ό,τι θέλετε,
για τα χηµικά, τα βιολογικά όπλα, τη δηµοκρατία, την ελευθερία,
την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την εθνοκάθαρση.
Τα έχουµε δει. Αρχίζει το µπαράζ. Όλοι οι «παπαγάλοι» της ανθρωπότητας -από το CNN και όλα τα υπόλοιπα κανάλια τα δικά
µας- αρχίζουν το πρόγραµµα αυτό.
Δεύτερον, αρχίζουν τα µέτρα. Πρώτο µέτρο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτών που στοχοποιούνται, δηλαδή, που
δεν υποτάσσονται για διαφορετικούς λόγους στην ιµπεριαλιστική
βαρβαρότητα, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρίτο µέτρο -για να µιλάµε για κανονισµούς και για να καταλαβαίνει και ο κόσµος τι σηµαίνει κανονισµός, άµα θέλετε, θα
σας τα διαβάσω κιόλας- είναι ότι δεσµεύονται οι καταθέσεις διαφόρων προσώπων καθεστώτων.
Τέταρτον, επιβάλλεται οικονοµικό εµπάργκο, δηλαδή απαγορεύονται οι εµπορικές συναλλαγές, εκείνο, το άλλο, το άλλο.
Πέµπτον, απαγορεύεται η απαγόρευση πτήσεων.
Έκτον, πόλεµος.
Έβδοµον, κατοχή. Συντριβή οποιουδήποτε αντιστέκεται. Επιβολή σαν και το Ιράκ, όπου έφεραν την «ελευθερία» οι αµερικάνικες εταιρείες πετρελαίου, οι εταιρείες ανοικοδόµησης και όλος
ο ιµπεριαλισµός.
Αυτή είναι η συνταγή των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τηρείται απαρέγκλιτα. Απλώς αλλάζει η σειρά, ανάλογα µε το «κατά περίπτωση». Και φέρνουν µετά την «ελευθερία», όπως την έφεραν στο Αφγανιστάν, όπως την φέρνουν στο
Ιράκ και οπουδήποτε αλλού.
Άρα, τι έχουµε εδώ; Τι θέλετε µε αυτό;
Θέλετε να τιµωρήσετε ποινικά πλέον και να δώσετε άλλοθι –
και µε τέτοια νοµικά επιχειρήµατα- στην κυριαρχία του ιµπεριαλισµού παγκόσµια. Δεν ξέρουµε µήπως θέλετε να το βάλετε και
αναδροµικά, κύριε Υπουργέ; Να το βάλετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δυστυχώς…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να το φτιάξετε κι αυτό.
Ας πάρουµε, λοιπόν, µερικά παραδείγµατα. Πρώτον, ο πόλεµος κατά της Γιουγκοσλαβίας. Για να δούµε πρακτικά πώς θα
λειτουργούσε στον πόλεµο κατά της Γιουγκοσλαβίας, αν υπήρχε
αυτός ο νόµος τότε. Ο πόλεµος κατά της Γιουγκοσλαβίας εξαπολύθηκε από το ΝΑΤΟ και είχε την έγκριση της Ευρωπαϊκής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένωσης και ελήφθησαν και µέτρα και µάλιστα πρακτικά και οικονοµικά και πολιτικά και στρατιωτικά. Έριξαν µέχρι και βόµβες
στείρωσης. Το ακούτε; Το κατήγγειλε Ισπανός πιλότος. Βόµβες
στείρωσης έριξε! Αποδείχθηκε µε συγκεκριµένες καταγγελίες.
Μέχρι εκεί έφτασαν.
Εµείς λοιπόν ή οι λαοί ή οποιοσδήποτε λαός δεν συµφωνούµε
και θεωρούµε έγκληµα τον πόλεµο κατά της Γιουγκοσλαβίας. Ο
λαός, λοιπόν, που δεν συµφωνεί, ξεσηκώνεται και εµποδίζει. Το
έκανε, εµποδίζει! Πήγαµε τρόφιµα σε περιοχές. Εµείς πήγαµε.
Έχω πάει κι ο ίδιος προσωπικά. Αν υπήρχε, λοιπόν, αυτός ο
νόµος, θα συνεπαγόταν ποινή έξι µήνες τουλάχιστον. Ναι ή όχι,
κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εγώ λέω, ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα. Έτσι µπράβο! Η ειλικρίνεια
είναι το καλύτερο πράγµα. Φυσικά αν το κάνατε, θα είχατε απέναντι όλον τον ελληνικό λαό και θα βλέπαµε ποιος θα πήγαινε.
Λέω, λοιπόν, ότι αν τον εφαρµόσετε αναδροµικά, ετοιµάστε γήπεδα, ούτε φυλακές ούτε οτιδήποτε.
Δεύτερον, στο Ιράκ πάλι την ίδια κατάσταση είχαµε.
Τρίτο παράδειγµα η Συρία. Παίρνει απόφαση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει «πόλεµος». Βγαίνουµε εµείς και λέµε «όχι».
Παίρνει απόφαση και λέει εµπάργκο. Στέλνουµε τρόφιµα για να
µην πεινάει ο κόσµος. Τι θα γίνει; Φυλακή. Παραβιάζουµε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου Ασφαλείας.
Γιατί ξέρετε εµείς το Συµβούλιο Ασφαλείας δεν το έχουµε σε
καµµία υπόληψη. Είναι θέµα συσχετισµού των δυνάµεων. Το πώς
ερµηνεύεται η ιδρυτική διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών σήµερα
έχει αλλάξει ριζικά και µετά την αναθεώρηση που έγινε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να φύγουµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν λέµε να φύγουµε. Είναι θέµα συσχετισµών.
Πρακτικά πια τι επιχειρεί να κάνει; Επιχειρεί να εµποδίσει οποιαδήποτε αντίδραση στην ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα. Στοχοποιεί, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση –θα πω κι άλλα παραδείγµατα- χώρες και λαούς συγκεκριµένα. Πώς τους στοχοποιεί, µε
ποιο κριτήριο –επειδή µιλάµε για διεθνή έννοµη τάξη; Με βάση
το δικό τους το κριτήριο, που σου λέει «ο καπιταλισµός, ο ιµπεριαλισµός κι ό,τι θέλω εγώ θα κάνεις κι όχι τίποτα άλλο».
Θέλετε να µιλήσουµε για έννοµη τάξη; Ας πούµε ένα παράδειγµα. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών έχει πάρει δεκάδες αποφάσεις καταγγελίας και άρσης του εµπάργκο κατά της
Κούβας. Το έχει εφαρµόσει η Αµερική; Όχι. Τι θα την κάνετε
εσείς; Θα την κλείσετε φυλακή; Να δούµε πώς είναι η διεθνής
έννοµη τάξη.
Ας πούµε, λοιπόν, αύριο ότι στην Κούβα εκφράζουµε αλληλεγγύη –τώρα όπως είναι η οικονοµική κατάσταση είναι πολύ δύσκολα- και έµπρακτη. Τι θα γίνει; Παραβιάζουµε κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει κυρώσεις στην Κούβα
συνεχώς –είτε έτσι είτε αλλιώς, ανάλογα µε το τι παιχνίδι παίζεικαι άρα θα τιµωρηθούν όσοι το κάνουν µε φυλάκιση τουλάχιστον
έξι µήνες.
Ένα ακόµη θέµα –θα τα πούµε όλα εδώ για να ξέρει κι ο κόσµος περί τίνος πρόκειται- είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση –κι όχι
µόνο- έχει φτιάξει έναν κατάλογο τροµοκρατικών οργανώσεων.
Ναι ή όχι; Έχει, µάλιστα. Με ποιο κριτήριο; Εδώ είναι το ερώτηµα. Για πέστε µου εσείς οι σοφοί και υπερασπιστές της και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συστήµατος, όλα αυτά τα καθάρµατα, οι µισθοφόροι, στη Συρία τι είναι; Είναι τροµοκρατικές οργανώσεις µε τα κριτήριά σας; Πέστε, είναι; Πέστε το εδώ
δηµόσια. Όλοι αυτοί που σφάζουν, που µπαίνουν στα χωριά, που
έχουν δηµιουργήσει αυτήν την κατάσταση –δεν συζητάµε για κινητοποιήσεις που έκανε ο λαός- τι είναι αυτοί; Είναι τροµοκρατική οργάνωση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ποιος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε τα αυτά που ξέρετε.
Σύµφωνα µε τη λογική, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αυτοί είναι αντικαθεστωτικοί και τους ενισχύει µε λεφτά και µε
όπλα. Άρα µε ποια µέτρα και ποια σταθµά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν τους ενισχύει; Πήρε απόφαση να
άρει το εµπάργκο των όπλων πριν από λίγο διάστηµα και τους
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πληρώνει κανονικά.
Ποιες είναι οι τροµοκρατικές οργανώσεις; Τι ήταν η Αλ Κάιντα
πριν, µε τον Οσάµα; Μαχητές της ελευθερίας. Ποιος τις ενίσχυε;
Η CIA, ναι ή όχι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Παλιά, παλιά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σήµερα λοιπόν –θα τα πούµε, θα πάω
και παραπέρα κα θα µιλήσουµε ανοιχτά- ποιος τους πληρώνει
και τους ενισχύει; Οι µεγαλύτεροι σύµµαχοί σας, τα κράτη, η Σαουδική Αραβία και άλλα. Τα λένε όλα αυτά, όµως δεν γίνεται καµµία κουβέντα! Κυρίως, όχι πάντα, ποιους βάζουν στον κατάλογο
τροµοκρατικών οργανώσεων; Βάζουν τροµοκρατικές οργανώσεις και κινήµατα συνολικά που αντιπαλεύουν το σύστηµα και θέλουν να το αλλάξουν. Αυτούς βάζουν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Μιλάµε για κινήµατα και όχι για συµµορίες. Εντάξει;
Ως προς το τι είναι στον κατάλογο των τροµοκρατικών οργανώσεων, θα σας πω ένα παράδειγµα, γιατί αυτό αποδεικνύει –και
νοµίζω κανένας δεν είναι αφελής πια- το τι µπορεί να θεωρηθεί
τροµοκρατική οργάνωση. Αν εφαρµόσετε τον τροµονόµο, δεν
ξέρω πόσοι θα θεωρηθούν τροµοκράτες. Θα θεωρηθούν οι πάντες, ακόµα και τα συνδικάτα!
Θα ήθελα να αναφερθώ στο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτούς που ψήφισαν «ΝΑΙ» χθες. Αν θεωρείς ότι η κατάληψη δηµοσίων κτηρίων
είναι τροµοκρατική ενέργεια –και ο τροµονόµος το λέει µε σαφήνεια- τότε τι είναι το συνδικάτο που την αποφασίζει; Τροµοκρατική οργάνωση. Άρα, το διοικητικό συµβούλιο πάει φυλακή
και απαγορεύεται η δράση του. Αυτή είναι συνολικά η λογική και
έρχεστε τώρα και το γενικεύετε αυτό σε διεθνές επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε.
Αν, λοιπόν, µιλάµε για διεθνή έννοµη τάξη η οποία πρέπει να
επιβληθεί, αυτά τα πράγµατα είναι πρωτοφανή. Τι θα γινόταν, αν
η απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας ήταν η διχοτόµηση της
Κύπρου; Τι ήταν το σχέδιο Ανάν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, είχε κυρώσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εποµένως, µε όσους πήγαν κόντρα
στο σχέδιο Ανάν, τι θα έπρεπε να γίνει; Αν αποφασίσει αύριο το
Συµβούλιο Ασφαλείας διχοτόµηση και ότι δεν µπορεί να βρεθεί
λύση –πράγµα που σηµαίνει δύο κράτη- και βγουν κάποιοι και
δεν το υλοποιήσουν και το πολεµήσουν κιόλας, τότε θα επιβληθεί
φυλακή έξι µήνες τουλάχιστον!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν έχει σχέση αυτό που λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν ρυθµίζει αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί; Α όχι! Δηλαδή, «τα µεν είναι
σύκα και δεν βροντάνε και τα άλλα είναι καρύδια και βροντάνε»;
Α όχι, δεν είναι έτσι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Όχι, λέει για κυρώσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όταν, λοιπόν, ένα κίνηµα πάει κόντρα
και βγαίνει ο λαός στο δρόµο και λέει «εγώ θα ενισχύσω τη χ, ψ
χώρα, το λαό της που παλεύει, που του έχουν κάνει επίθεση και
τον καταλαµβάνουν, τότε πάει φυλακή γιατί παραβιάζει απόφαση, εφόσον έχουν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Είναι ενάντια στο εθνικό συµφέρον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά έχουν γίνει. Θα σας πω ένα απλό
παράδειγµα: Στη Δανία έχουν διωχθεί άνθρωποι και έχουν πάει
στα δικαστήρια γιατί ενίσχυαν κάποια οργάνωση, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θεώρησε τροµοκρατική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, βέβαια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μιλάω για την Κολοµβία συγκεκριµένα. Εκεί υπάρχει µία κοινωνική σύγκρουση που είναι κοµµάτι
ο λαός, το συνδικαλιστικό κίνηµα και αντάρτικο κίνηµα. Εκεί θεωρείται τροµοκρατικό, ενώ –όπως σας είπα και πάλι- αυτοί που
σφάζουν στη Συρία σήµερα, θεωρούνται αγωνιστές της ελευθερίας, όπως και πολλά άλλα πράγµατα τα οποία µπορώ να σας
πω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Δεν είναι τόσο καθαρό
εκεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα σας πω ένα ακόµα απλό παράδειγµα: Παίρνει απόφαση για τη Λευκορωσία. Αν το παραβιάσεις,
συνεπάγεται έξι µήνες φυλακή. Από πού κι ως πού δηλαδή θα
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αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει η Λευκορωσία, ο χ,
ο ψ; Και αυτό το λέω, ανεξάρτητα αν εµείς συµφωνούµε ή διαφωνούµε.
Αυτή, λοιπόν, είναι όλη η ουσία. Θέλετε στην πραγµατικότητα
να εµποδίσετε την πάλη του λαού δια πυρός και σιδήρου. Δεν θα
το καταφέρετε. Εµείς σας δηλώνουµε και απ’ αυτό το Βήµα ότι
δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω ούτε πόντο. Η απειθαρχία και η
ανυπακοή εδώ δεν είναι επιβεβληµένη. Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου που θέλει την πρόοδο της κοινωνίας και που δεν µπορεί
να υποταχθεί στη λογική του «να µπει στο γύψο» όλη η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό προσπαθείτε να κάνετε κι εδώ, να µην µιλάει
κανείς και για τίποτα. Ό,τι αποφασίζει ο ιµπεριαλισµός σήµερα
που είναι κυρίαρχος, να είναι νόµος και τάξη και να µην µπορεί
κανένας να κουνηθεί και να τον απειλείτε και µε τέτοιες τιµωρίες.
Εµείς δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω και σας το ξαναλέω.
Εννοώ και σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχουµε τεράστια
εµπειρία, αλλά και σαν λαϊκό κίνηµα συνολικά και είµαστε αποφασισµένοι να υποστούµε τις συνέπειες, όπως θα τις υποστείτε
κι εσείς και θα είναι πολύ µεγαλύτερες και χειρότερες από ό,τι
φαντάζεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαριάς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα πάµε µε τη
σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πήγα να κρατήσω τη σειρά, αλλά είδατε τι έγινε.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι η συζήτηση µε αφορµή
το νοµοσχέδιο αυτό και τις τροπολογίες που ήρθαν, έχει επεκταθεί και είναι αρκετά σηµαντική.
Αυτό που θέλω να επισηµάνω πρώτα απ’ όλα είναι η χθεσινή
εκκωφαντική απουσία του Πρωθυπουργού από την ψηφοφορία
για τη Χρυσή Αυγή. Εάν ήταν στο εξωτερικό, θα µπορούσε να
ψηφίσει αυτό που ήθελε µε επιστολική ψήφο. Εάν ήταν εδώ,
όφειλε να έλθει να ψηφίσει, να πάρει θέση, γιατί πλέον έχουµε
έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δεν ήλθε να ψηφίσει για τη λήψη
µέτρων για την αναστολή χρηµατοδότησης των κοµµάτων, που
κατηγορούνται ότι είναι εγκληµατικές οργανώσεις ή έχουν διαπράξει τροµοκρατικές πράξεις. Αυτή η απουσία του είναι σίγουρο ότι µειώνει το πολιτικό κεφάλαιο της Ελλάδας εν όψει του
Συµβουλίου Κορυφής αύριο και µεθαύριο και είναι κάτι που το
επισηµαίνουµε διότι είδαµε και δηµοσιογραφικά να επισηµαίνονται απουσίες απλών Βουλευτών, αλλά δεν είδαµε να επισηµαίνεται η απουσία του Πρωθυπουργού.
Σ’ αυτήν τη διάσκεψη που θα πάει είναι δεδοµένο ότι θα τού
τεθούν τα ζητήµατα σε σχέση µε την επιβολή νέων µέτρων τα
οποία διεµήνυσαν και ο κ. Όλι Ρεν και οι υπόλοιποι. Είπαν ότι «τα
δύο δισεκατοµµύρια ευρώ δηµοσιονοµικό κενό είναι µέτρα που
έχετε υπογράψει» -δυστυχώς για τον ελληνικό λαό- και ήγγικεν
η ώρα της αληθείας, διότι αυτά που λέγατε ότι δήθεν θα γίνει
κούρεµα, αυτά που λέγατε στους Βουλευτές σας «ψηφίστε και
µετά τις γερµανικές εκλογές θα υπάρχει ελάφρυνση», αποκρύπτοντας το µνηµόνιο του Μαΐου του 2013 που υπέγραψε ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός, έρχονται τώρα στην πράξη. Δύο δισεκατοµµύρια ευρώ τουλάχιστον δηµοσιονοµικά µέτρα, χρηµατοδοτικό
κενό που πρέπει να καλυφθεί µε νέο δάνειο, άρα µε νέο µνηµόνιο.
Φυσικά ο κ. Όλι Ρεν επεσήµανε αυτό που σας έχουµε πει εδώ
και που το αµφισβητούσατε. Αυτό το παραµύθι που λέτε ότι τελειώνει το µνηµόνιο και ότι δεν υπάρχει εποπτεία, δεν ισχύει. Σας
αποδείξαµε ότι η ίδια η δανειακή σύµβαση λέει ότι οφείλετε να
τηρήσετε τα συµφωνηθέντα καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως και καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως θα υπάρχει έλεγχος των δανειστών γιατί θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους.
Αποκρύψατε επίσης ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, µε θεσµούς που πέρασαν και ψηφίστηκαν και από δω,
υπάρχει πρόβλεψη ότι θα υπάρχει αυξηµένη επιτήρηση όποιας
χώρας έχει χρέος, όποιας χώρας έχει δανειστεί απέναντι στους
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ευρωπαϊκούς θεσµούς, δηλαδή το EFSF, και θα είναι αυξηµένη
αυτή η επιτήρηση µέχρις ότου εξοφλήσει τουλάχιστον το 75%
των χρεών.
Για την Ελλάδα, χωρίς την περίφηµη επιµήκυνση που ζητάτε,
η εξόφληση αυτή γίνεται περί το 2048. Αυτό, λοιπόν, θα υπάρχει
και ήλθε πριν από λίγο ο κ. Στουρνάρας και µας είπε ότι θα δώσει
20 εκατοµµύρια ευρώ –τεράστιο ποσό!- για ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, όταν έχετε «φτωχοποιήσει» πάνω από δύο εκατοµµύρια Έλληνες. Με το µνηµόνιο και µε τις απαιτήσεις που έχετε
απέναντι στον ελληνικό λαό να πληρώσει τους υπέρογκους φόρους, όπου απειλείτε τους ανθρώπους µε φυλάκιση σε περίπτωση που οφείλουν πάνω από πέντε χιλιάδες ευρώ, θα γεµίσουν οι φυλακές από Έλληνες πολίτες που οφείλουν και µε τα
βραχιολάκια θα αφήσετε απέξω τους Υπουργούς, τα λαµόγια,
τους εµπόρους ναρκωτικών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ερχόµαστε τώρα στη δοµή του νοµοσχεδίου. Θα ήθελα να
κάνω µία παρατήρηση στον κύριο Υπουργό: Κύριε Υπουργέ,
έχετε µία λάθος δοµή στο νοµοσχέδιο και θα σας πω γιατί. Το
φτιάξατε µε τη λογική κωδίκων. Εδώ τροποποιείτε διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και τι κάνετε; Έχετε φτιάξει 4 άρθρα και λέτε
«Άρθρο 1» και µέσα στο άρθρο 1 τροποποιείτε συγκεκριµένα
άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Φερ’ ειπείν, στο άρθρο 1 λέτε: «Τροποποίηση του άρθρου 110 Β». Μάλιστα. Μετά, το 110 Γ. Εγώ σας
λέω ότι κάποιος συνάδελφος συµφωνεί µε τη ρύθµιση του 110 Γ
και διαφωνεί µε το 110 Β. Κακώς το φτιάξατε έτσι. Δεν είχατε
αυτήν την υποχρέωση. Δεν είναι κώδικας. Το φτιάξατε σ’ ένα
άρθρο, δηλαδή στο άρθρο 1 ή θα ψηφίσουµε υπέρ όλων των
τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα ή κατά. Λάθος.
Για το άρθρο 2 ή θα ψηφίσουµε υπέρ όλων ή κατά όλων των
τροπολογιών στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Στο άρθρο 3, για
το Σωφρονιστικό Κώδικα, έχετε κάνει λάθος δοµή, πέραν του ότι
είναι και αντισυνταγµατικό, γιατί περιορίζετε τη δυνατότητα έκφρασης γνώµης του Βουλευτή. Εδώ δεν είναι µε µορφή κωδίκων
που είχε έρθει ένα τέτοιο ζήτηµα και το συζητήσαµε, αλλά είναι
τροποποίηση άρθρων.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, ήρθε αυτή για τα θέµατα του
Συµβουλίου Ασφαλείας. Να εξηγήσουµε ορισµένα πράγµατα:
Πρώτα από όλα, οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας αφ’
εαυτών δεν είναι εκτελεστές στην ελληνική εσωτερική έννοµη
τάξη. Θα πρέπει να κυρωθούν µε νόµο. Και επειδή θεωρήθηκε
στην πορεία ότι αυτό είναι κάτι το απλό, δόθηκε η δυνατότητα
να κυρώνονται µε προεδρικό διάταγµα. Φτάσαµε, λοιπόν, σε
αυτήν τη µορφή κύρωσης, γιατί αλλιώς δεν παράγονται αποτελέσµατα.
Εποµένως προτού παραχθεί ποινική ευθύνη για µη εκτέλεση
ή παρεµπόδιση µιας απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας,
αυτή πρέπει να έχει κυρωθεί. Αυτό δεν το λέτε µέσα στη διάταξή
σας και είναι ατελής.
Η κύρωση αυτή, εφόσον το συνδυάζετε µε ποινικό µέρος, δεν
µπορεί πλέον να γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, αλλά πρέπει να
αλλάξετε την τακτική και να το φέρνετε να γίνεται µέσα από τη
Βουλή για να εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία.
Από εκεί και πέρα, το θέµα είναι ότι ποινικοποιείται ουσιαστικά
το διεθνές δίκαιο. Γίνεται µια παγκόσµια προσπάθεια. Ο ΟΗΕ δεν
έχει κρατική µορφή για να επιβάλει ποινές, το έχει δώσει αυτό
«franchising» στα κράτη τα οποία έχουν ποινική δικαιοδοσία και
εποµένως πρέπει κατά αυτούς οι αποφάσεις του ΟΗΕ που δεν
εκτελούνται –εάν δεν εκτελούνται ή αν κάποιος τις παρεµποδίζει- να έχει και ποινική ευθύνη.
Το ίδιο γίνεται και µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως ξέρετε, οι κανονισµοί αποφασίζονται από το Συµβούλιο
και το Κοινοβούλιο αλλά δεν έχει δυνατότητα το κράτος ούτε καν
να τους αρνηθεί.
Ερχόµαστε επί της ουσίας, κύριε Υπουργέ. Ακούστηκαν σηµαντικά επιχειρήµατα από τον κ. Παφίλη. Εγώ θα σας µιλήσω για
τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας. Στον πόλεµο αυτό υπήρχε απόφαση του ΟΗΕ. Θυµάµαι ότι η ΑΕΚ είχε πάει να παίξει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα µε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Αυτή η ενέργεια,
της συγκεκριµένης ποδοσφαιρικής οµάδας, είναι κατά παράβαση αυτού του άρθρου και τιµωρείται.
Θυµάµαι ότι ήµασταν στη Λαµία τότε και στείλαµε φορτηγά µε
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τρόφιµα στη Γιουγκοσλαβία. Αυτή η ενέργεια συµπαράστασης,
σύµφωνα µε το άρθρο που φέρνετε τώρα, θα έπρεπε να τιµωρηθεί. Και µάλιστα το φέρνετε µε τροπολογία γιατί αν το κάνατε µε
την κανονική οδό, θα είχαµε τη δυνατότητα να γίνει µια κανονική
κουβέντα, µια συζήτηση, να φέρετε και επιστήµονες να σας πουν
πώς έχει το θέµα αυτό –αν και νοµίζω ότι τα γνωρίζετε, γιατί είστε
άριστος νοµικός.
Εποµένως, εδώ θα έχουµε –και έχουµε- στην πράξη µια ποινικοποίηση της δράσης, διότι εδώ λέει ότι πρέπει να παραβιάζεις
τις κυρώσεις ή τα περιοριστικά µέτρα. Τα περιοριστικά µέτρα και
οι κυρώσεις για τη Γιουγκοσλαβία ήταν συγκεκριµένα. Όποιος
πήγε και έδωσε συµπαράσταση είχε ευθύνη.
Θα σας πω και κάτι άλλο που δεν το είδαν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι για ανθρωπιστική βοήθεια.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν το εξαιρεί, κύριε
Πρόεδρε. Θα σας ακούσουµε ευχαρίστως.
Οι κυρώσεις, κύριε Πρόεδρε, έχουν σχέση, γιατί συνήθως είναι
µποϊκοτάζ και είναι απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων. Πολλές φορές δεν έχουν καν τη διάταξη µιας εξαίρεσης επισιτιστικής
βοήθειας. Εκεί, όταν θα γίνει αυτή η επισιτιστική βοήθεια και θα
παραβιάζονται οι όροι του ΟΗΕ, θα είναι ποινικό αδίκηµα.
Προσέξτε τι άλλο λέει, κύριε Υπουργέ, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί το βάλατε: «Οι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου
εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν
είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας που εκτελέστηκαν». Εδώ µπορεί να έχεις Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συµµετέχουν σε ένα κοµβόι συµπαράστασης που ξεκινάει από το Βέλγιο.
Αυτοί θα τιµωρηθούν, διότι στο Βέλγιο µπορεί να µην απαγορεύεται, αλλά εδώ ο ποινικός νόµος καταλαµβάνει και τη δράση
του Έλληνα πολίτη εκτός των συνόρων της Ελλάδας.
Και επειδή µερικοί από εµάς πηγαίνουµε στο Συµβούλιο της
Ευρώπης κάθε µέρα εκεί απέναντι υπάρχουν διαδηλωτές που
υποστηρίζουν διάφορα κινήµατα. Κάποια από αυτά έχουν χαρακτηριστεί και ως «τροµοκρατικά». Εάν εκεί στη Γαλλία δώσει κανείς ενίσχυση σε αυτούς, η πράξη αυτή εν Ελλάδι τιµωρείται.
Έχετε, λοιπόν, τέτοια ευρύτητα στη διάταξη αυτή η οποία είναι
απαράδεκτη και πρέπει να την πάρετε πίσω. Επί της ουσίας ποινικοποιεί το διεθνές δίκαιο. Δίνει, δηλαδή, ποινικές διαστάσεις
στην τιµωρία αυτών που διαφωνούν µε αποφάσεις του ΟΗΕ ή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια στιγµή στην εισηγητική έκθεση, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι ήδη υπάρχει ένα πλαίσιο του ν.
3691/2008 και 3932/2011 που έχει ψηφιστεί και είναι επαρκές για
να ελεγχθεί η παράνοµη χρηµατοδότηση φερ’ ειπείν του Μπιν
Λάντεν. Κάτι τέτοιο µπορεί να υπονοείται. Άρα, λοιπόν, εµείς το
θεωρούµε αυτό επικίνδυνο και το συνδυάζουµε µ’ αυτά που σας
είπαµε χθες, ότι δηλαδή τα περί απαγόρευσης ή αναστολής χρηµατοδότησης κοµµάτων που περιέχουν και το άρθρο 187α, δηλαδή τις τροµοκρατικές δράσεις που είναι «λάστιχο» –ο τροµονόµος- ανοίγουν δρόµους επικίνδυνους. Και γι’ αυτό χθες είπαµε
«ΠΑΡΩΝ».
Στο νοµοσχέδιο υπάρχει ένα ζήτηµα. Τέθηκαν θέµατα. Νοµίζω
ότι ο κύριος Πανούσης έκανε µια πολύ καλή ανάλυση. Δεν πρέπει
να ξεχνούµε ότι στο σύγχρονο σύστηµα υπάρχουν εκατοµµύρια
φυλακισµένοι που δουλεύουν και υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν συστηµατικά την εργασία των φυλακισµένων δηµιουργώντας
ένα έντονο κοινωνικό dumping. Αυτή η εγκληµατικότητα της
φτώχειας, όπως ακούστηκε από άλλο συνάδελφο, πραγµατικά
δηµιουργεί νέα δεδοµένα σε σχέση µε τα ζητήµατα του Ποινικού
Δικαίου. Πράγµατι παλαιότερα είχαµε ακούσει θεωρίες που έλεγαν ότι ο ποινικός νόµος ή η ποινή δεν έχει στόχο κυρίως την τιµωρία αλλά έχει ως στόχο να µπορεί να επανεντάξει αυτόν ο
οποίος έχει δράσει παράνοµα και ταυτόχρονα να δώσει και ένα
παράδειγµα στην κοινωνία, για να αποφευχθεί η επανάληψη της
πράξης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σωφρονισµός.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έχει ως στόχο το σωφρονισµό.
Πράγµατι µπήκαµε σε µια συζήτηση η οποία έβλεπε αυτήν την
πλευρά της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων. Όµως αυτή η
πλευρά αξιοποιήθηκε για να φτάσουµε σε άλλα αποτελέσµατα,
για να φτάσουµε στο θέµα των αδειών όπου τελικά αυτοί που
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είχαν καταδικαστεί για βαρύτατα εγκλήµατα πήραν άδειες και δε
γύρισαν ποτέ, διέπραξαν νέα αδικήµατα, νέα εγκλήµατα. Έτσι
από τη µια άκρη του σκληρού ποινικού σωφρονισµού και δικαίου
πήγαµε δήθεν στην άλλη άκρη που έβλεπε την προσωπικότητα
και την ένταξη αυτού που είχε καταδικαστεί και είχαµε αντίθετα
αποτελέσµατα. Εδώ πρέπει να το προσέξουµε µήπως το θέµα µε
τα βραχιολάκια, επειδή η πρωτοβουλία προέρχεται από µια συγκεκριµένη πλευρά, τελικά οδηγήσει στα λαµόγια τα οποία καταδικάζονται και θα καταδικαστούν, κύριε Βορίδη, στην πορεία για
πολλά πράγµατα σε επίπεδο διάπραξης ληστείας της χώρας,
µήπως δηλαδή, φθάσουµε στο να θέλουν µετά να πάρουν και
βραχιολάκι για να βγουν. Αυτό είναι ένα θέµα που προβληµατίζει
πάρα πολλούς.
Η ίδια όµως διάταξη του νόµου –και µου έκανε εντύπωση- λέει
ότι αυτά στο άρθρο 1 λαµβάνονται για την αποσυµφόρηση των
φυλακών. Αυτό λέει. Είπατε να µην κοιτάµε την αποσυµφόρηση
των φυλακών. Σωστά. Όµως το λέει το άρθρο 1. Πρέπει να τα
πείτε σ’ αυτήν την πλευρά. Εποµένως, δεν µπορεί να είναι ο στόχος η αποσυµφόρηση, για να µπουν τα βραχιολάκια. Εφόσον
υπάρχει πρόβληµα συµφόρησης τότε πρέπει να εξετάσουµε,
πρώτον, αν έχει γίνει υπέρµετρη χρήση της προσωρινής κράτησης, µήπως είναι δηλαδή πάρα πολλές οι προφυλακίσεις.
Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει απονοµή της δικαιοσύνης ταχύτερη ούτως ώστε να µην έχουµε πολίτες σε καθεστώς προφυλάκισης.
Τρίτον, να δούµε το ενδεχόµενο να πρέπει να φτιαχτούν και
νέες φυλακές.
Τέταρτον, να δούµε τη διάσταση του διεθνούς δικαίου, µήπως
δηλαδή µε διεθνείς συµβάσεις, όρους και προϋποθέσεις µπορεί
να εκτίει κάποιος, αν είναι αλλοδαπός, την ποινή στη χώρα του,
µε εγγυήσεις πάντοτε. Έτσι µπορείς να πετύχεις εν µέρει, αποσυµφόρηση των φυλακών και εκεί να κάνεις και τις παρεµβάσεις
στο Σωφρονιστικό Κώδικα για τον οποίο συγκεκριµένες παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, έκανε ο κ. Καπερνάρος που έχει τεράστια εµπειρία στα ζητήµατα του Ποινικού Δικαίου και των πρακτικών που εφαρµόζονται. Εποµένως, εµείς θεωρούµε ότι είναι
άλλο θέµα η αποσυµφόρηση και άλλο θέµα τα βραχιολάκια. Κατ’
εξαίρεση θα δεχόµασταν αυτήν τη διαδικασία, όχι ως κανόνα.
Και επειδή υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα, τόσο τις άδειες όσο
και το σύστηµα αυτό µε τα βραχιολάκια ποιος θα τα παρακολουθεί; Σε επίπεδο διοίκησης θα υπάρχει ο εισαγγελέας, θα υπάρχει
ενδεχοµένως το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εγώ πιστεύω ότι η εµπειρία από τις άδειες, έτσι όπως χρησιµοποιήθηκαν -που διαµαρτύρονται οι πάντες για αυτό το οποίο
συµβαίνει διότι αξιοποιείται αυτός ο θεσµός από αυτούς που
έχουν δύναµη και που έχουν διαπράξει και σκληρά εγκλήµαταέδειξε ότι πρέπει να έρθει και ένα στοιχείο κοινοβουλευτικού
ελέγχου, να υπάρχει µια έκθεση ανά τρίµηνο στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής που θα ενηµερώνεται για τον τρόπο εφαρµογής και των αδειών και της ιστορίας µε τα βραχιολάκια, που για
εµάς κατ’ εξαίρεση πρέπει να έρθει σε ορισµένες περιπτώσεις
και µε τέτοιο τρόπο που φυσικά ούτε στους εµπόρους ναρκωτικών να επιτρέπει να φύγουν ούτε στους καταχραστές του δηµοσίου ούτε στα λαµόγια, ούτε στους δολοφόνους και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, τις οποίες εµείς εξηγήσαµε και παρουσιάσαµε αναλυτικά και που αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση θα
έχουµε και τις πολύ εξειδικευµένες παρατηρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, υπάρχει και το θέµα του ποιος φέρει το βάρος. Δηλαδή,
αυτοί που είναι φτωχοί, που δεν θα έχουν τα 1.500 ευρώ και που
ενδεχοµένως θα δικαιούνται τα βραχιολάκια, δεν θα µπορούν να
τα πάρουν, και αυτοί οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν, θα είναι στο σπίτι τους και από εκεί ενδεχοµένως θα οργανώνουν νέες εγκληµατικές δράσεις.
Εποµένως, εµείς στη ψηφοφορία επί της αρχής δηλώνουµε
«παρών». Επιφυλασσόµαστε για τα άρθρα και για το σύνολο του
νοµοσχεδίου. Αν όµως, κύριε Υπουργέ, βάλετε την τροπολογία
αυτή για το Συµβούλιο Ασφαλείας και επιµείνετε, θα ψηφίσουµε
κατά στο τέλος επί του νοµοσχεδίου. Μέχρι στιγµής επί της
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αρχής ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµης
Ματθαιόπουλος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να διορθώσω τον προλαλήσαντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ο οποίος ερήµην του
λόγου του είπε ότι τα λαµόγια όταν και αν ποτέ βρεθούν στη φυλακή για τα εγκλήµατα που έχουν διαπράξει, ενδεχοµένως µε
την τροπολογία, µε το νοµοσχέδιο αυτό, να εφοδιαστούν ένα
βραχιολάκι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην ελληνική κοινωνία.
Δεν είναι έτσι, κύριε Μαριά, γιατί τα λαµόγια ούτως ή άλλως
κυκλοφορούν ελεύθερα έξω στην ελληνική κοινωνία διότι η δικαιοσύνη ποτέ δεν ασχολείται µε αυτά. Σιγά µην περίµεναν µια
τέτοια τροπολογία. Όλοι µας γνωρίζουµε τα σκάνδαλα που
έχουν διαπραχθεί. Όλοι µας γνωρίζουµε επώνυµα ποιοι έχουν
διαπράξει τεράστια εγκλήµατα και δεν βρίσκονται στη φυλακή.
Εντοπίζω, όµως, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έναν ζήλο και από
κάποιον άλλο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Βορίδη της
Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα δικαιώµατα των προφυλακισµένων και των υποδίκων. Πώς
θα µπορούσε να είναι διαφορετικά αφού είναι το ίδιο άτοµο, το
οποίο πριν ένα µήνα και πλέον από την ίδια Αίθουσα εδώ πέρα
µίλησε και απαίτησε µαζικές προφυλακίσεις των Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής και είχαµε µετά από κάποιες ηµέρες αυτό ακριβώς το γεγονός;
Είναι, τουλάχιστον, αστείο και υποκριτικό να µιλάνε κάποιοι για
εκσυγχρονισµό των θεσµών του κράτους, πολλώ δε µάλλον όταν
το επιχείρηµα αυτό το ακούµε από µεγάλα στελέχη της µνηµονιακής συγκυβέρνησης, από εκλεκτούς εκπροσώπους του
άθλιου κατεστηµένου, οι οποίοι τέσσερα ολόκληρα χρόνια µας
έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα χρεοκοπηµένη, µε περιορισµένες δυνατότητες, αφ’ ενός επειδή έχουµε υποχρεώσεις προς
τους ξένους εταίρους και αφ’ ετέρου επειδή η οικονοµική µας
πολιτική είναι τέτοια που δεν µας επιτρέπει κάποια ελευθερία κινήσεων. Σήµερα οι ίδιοι µιλάνε για εκσυγχρονισµό, όταν έχουν
χρεοκοπήσει ένα ολόκληρο κράτος, µια ολόκληρη Ελλάδα, έναν
ολόκληρο λαό, τον οποίο διέλυσαν κοινωνικά, οικονοµικά, ηθικά
και πολιτιστικά.
Το ζητούµενο -µεταξύ άλλων- του νοµοσχεδίου είναι και η αποσυµφόρηση των φυλακών. Εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο για το
οποίο η Χρυσή Αυγή έχει µιλήσει πάρα πολλές φορές και έχει µιλήσει µε στοιχεία. Πρέπει να εξεταστεί το φαινόµενο αυτό µε
έναν παράγοντα, τον οποίο δεν αναφέρετε σκόπιµα πουθενά
στην τροπολογία και στα νοµοσχέδια, αυτόν της εγκληµατικότητας.
Για τη Χρυσή Αυγή η εγκληµατικότητα έχει συγκεκριµένη προέλευση και µάλλον όχι µόνο για τη Χρυσή Αυγή αλλά και για όλες
τις µελέτες, για όλα τα στατιστικά δεδοµένα που βγήκαν στη δηµοσιότητα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκληµατικότητα είναι
απόρροια της αθρόας εισόδου λαθροµεταναστών στη χώρα, κάτι
για το οποίο καµµία κυβέρνηση από το ’74 µέχρι σήµερα δεν έχει
πράξει το αυτονόητο. Και θα δούµε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό.
Αν λοιπόν το ζητούµενο για εσάς είναι η αποσυµφόρηση των
φυλακών, αυτό θα πρέπει να γίνει µόνο και εφόσον διασφαλίζεται
η δηµόσια ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Αν γίνει πράξη το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, τότε είµαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα έχουµε µεταφορά του εγκλήµατος µέσα
από τις φυλακές έξω στην ελληνική κοινωνία, κάτι το οποίο επανειληµµένως έχει γίνει κατά το πρόσφατο και όχι µόνο παρελθόν.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των αδειών, για εµάς θα έπρεπε να
απαγορεύεται ούτως ή άλλως το να δίνονται άδειες σε αλλοδαπούς εγκληµατίες που έχουν διαπράξει βαριά εγκλήµατα.
Μιλάµε για περιπτώσεις όπου βαρυποινίτες, οι οποίοι είχαν
διαπράξει βιασµούς, δολοφονίες και διάφορα άλλα τέτοια εγκλήµατα, έπαιρναν άδειες από τις φυλακές, εξαφανίζονταν και όποτε
τους έβρισκαν και είτε διέπρατταν ξανά το ίδιο έγκληµα είτε έµπαιναν στη φυλακή για άλλους δύο ή τρεις µήνες, µε αποτέλεσµα
να επιβαρύνεται η δικαιοσύνη µε περιστατικά τα οποία θα έπρεπε
να έχει λύσει αποτελεσµατικά.
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Εδώ, λοιπόν, έχουµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει, αν όχι δεν αποθαρρύνει την εγκληµατικότητα από αλλοδαπούς.
Για εµάς, πρέπει να χαρακτηριστεί ιδιώνυµο κάθε έγκληµα που
διαπράττεται από αλλοδαπό, να εκτίσει την ποινή του στη χώρα
προέλευσής του και ούτε να ασχοληθεί καθόλου η ελληνική δικαιοσύνη µε την περίπτωσή του ούτε να επιβαρύνεται ο Έλληνας
φορολογούµενος για να σιτίζει και να δίνει τα χρήµατά του σε
κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει έγκληµα εντός των συνόρων.
Είχαµε ένα περιστατικό, που πρέπει να σχολιάσω και το οποίο
είναι πρόσφατο και δείχνει πολλά. Κάποιοι οι οποίοι εντάσσονται
σε τροµοκρατικές οργανώσεις -κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί
γιατί υπήρχαν ευρήµατα που αποδεικνύουν τη δράση τροµοκρατικής οργάνωσης- και συγκεκριµένα ο κ. Μαζιώτης και η κ. Ρούπα
είχαν πάρει άδεια από τις φυλακές, εξαφανίστηκαν, κανείς δεν
ξέρει πού βρίσκονται και µάλιστα έστειλαν και µια επιστολή.
Τι λέει στην επιστολή αυτή ο κ. Μαζιώτης; Συγχαίρει τη Νέα
Δηµοκρατία για τις διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής! Οι άνθρωποι
αυτοί, αντί να είναι στη φυλακή, είναι έξω ελεύθεροι, ενώ έχουν
διαπράξει ληστείες. Μάλιστα, σύµφωνα µε µελέτη, έχουν αποκοµίσει 1 εκατοµµύριο και κάτι ευρώ, τα οποία ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν για αγορά όπλων και τα οποία κανείς δεν ξέρει πού
και κατά ποίων θα τα χρησιµοποιήσουν.
Πώς γίνεται, όµως, κάποιοι οι οποίοι έπρεπε να είναι στη φυλακή να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να µην µπορεί κανένας να τους
βρει και να στέλνουν επιστολές στις οποίες συγχαίρουν τη Νέα
Δηµοκρατία; Αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά από µόνο του.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, το οποίο είναι ήσσονος σηµασίας, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω επειδή πολλές φορές εδώ
γίνεται λόγος για τα µνηµόνια και για το ότι δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα.
Αν θέλετε να αποσυµφορήσετε τις φυλακές, µπορείτε να κάνετε περισσότερα σωφρονιστικά καταστήµατα. Αυτό απαιτεί
πρόσληψη προσωπικού. Επειδή όµως θα µου απαντήσει ο Υπουργός ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, γιατί το µνηµόνιο θέλει
περικοπές, περικοπές, περικοπές και σε ανθρώπινο δυναµικό,
προτείνουµε ένα τέτοιο µέτρο, αν πράγµατι θέλετε να στραφείτε
προς την πραγµατική αντιµετώπιση της ρίζας του κακού.
Έρχοµαι τώρα σε κάτι το οποίο είναι πιο γενικό, αλλά και πιο
ουσιαστικό. Μιλάτε για ηλεκτρονική επιτήρηση. Είναι να γελάει
κανείς! Επιτήρηση από ποιους και γιατί; Δεν µπορείτε να ελέγξετε ούτε καν τα κέντρα κράτησης λαθροµεταναστών, εκεί όπου
οι αστυνοµικοί υποτίθεται ότι λειτουργούν κάτω από απόλυτα
ελεγχόµενο περιβάλλον.
Είδαµε θλιβερά περιστατικά µε µετανάστες να καίνε και να καταστρέφουν την περιουσία του κράτους και του Έλληνα φορολογούµενου και η Αστυνοµία να κάθεται άπραγη. Είδαµε φαινόµενα όπου υπόδικοι φυλακισµένοι για βαριά εγκλήµατα εξαφανίστηκαν από τις φυλακές και µάλιστα κάποιοι δραπέτευσαν µε
ελικόπτερα.
Επίσης, είχαµε το φαινόµενο να ασχολείται για έναν ολόκληρο
µήνα ολόκληρη η ελληνική Αστυνοµία από την Κρήτη µέχρι τον
Έβρο για να συλλάβει έξι δραπέτες κρατούµενους από τις φυλακές των Τρικάλων, οι οποίοι δεν έκαναν και κανένα µεγάλο έγκληµα κατά την έξοδό τους, απλά σκότωσαν ένα αστυνοµικό και
διέφυγαν στην Αλβανία!
Μας λέτε ότι αν επιτρέψετε σε κάποιον υπόδικο, σε κάποιον
προφυλακισµένο, σε κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει το οποιοδήποτε έγκληµα, να βγει από τη φυλακή, θα τον επιτηρήσετε.
Εδώ πέρα δεν µπορείτε να επιτηρήσετε άλλα πιο απλά πράγµατα! Εποµένως, µην παριστάνετε τα άτοµα εκείνα που είναι
υπεύθυνα και σοβαρά.
Έρχοµαι τώρα σε κάτι τελευταίο. Δεν θα χρησιµοποιήσω ολόκληρο το χρόνο, διότι δεν θεωρώ ότι είναι πρέπον.
Εδώ πέρα έχουµε ένα κράτος, το οποίο δείχνει τη διάθεσή του.
Και τη δείχνει µόνο απέναντι σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να προσκυνήσουν αυτό που λέγεται «µνηµονιακή πολιτική».
Προ µηνών, όπως είπα στην αρχή της οµιλίας µου, κάποιος
από αυτήν εδώ την Αίθουσα ζήτησε τις µαζικές προφυλακίσεις
Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ενδεχοµένως, τόσο εγώ όσο και
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κάποιοι άλλοι συναγωνιστές που βρίσκονται στην Αίθουσα κάποιες από τις επόµενες ηµέρες να προφυλακιστούν. Δεν µας ενδιαφέρει αν θα έχουµε βραχιολάκι ή όχι, για τον πάρα πολύ απλό
λόγο ότι καταλύσατε το Σύνταγµα.
Χθες, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, που ήταν ονοµαστική, δεν αναφέρατε καν τα ονόµατα των τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και όχι µόνον αυτό, αλλά
όταν ζητήθηκε να µεταφερθούν από τις φυλακές Κορυδαλλού
στην Αίθουσα αυτή για να ψηφίσουν, αυτό το αίτηµα απορρίφθηκε χωρίς να αιτιολογήσετε το γιατί.
Αυτά λοιπόν είναι συνταγµατικά; Είναι νόµιµα; Είναι ηθικά;
Έγινε χθες ψηφοφορία, κύριε Υπουργέ, και δεν αναφέρθηκαν
τα ονόµατα. Μπορείτε να δείτε και τα Πρακτικά ή να δείτε κάποιο
σχετικό βίντεο το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που ακριβώς λέω.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα; Εφόσον δεν έχει τελεσιδικήσει καν η
υπόθεση, µε ποιο δικαίωµα απαγορεύεται ένας Βουλευτής εν
ενεργεία να έρθει να ψηφίσει και να ασκήσει τα βουλευτικά του
καθήκοντα; Πέρα του ότι εκπροσωπεί την Χρυσή Αυγή, ο Αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ένας Βουλευτής από τον Πειραιά, εκπροσωπούν και
το έθνος. Εποµένως, δεν έχετε απολύτως κανένα δικαίωµα να
τους απαγορεύετε τη µετάβαση από τις φυλακές στη Βουλή και
το αντίστροφο.
Το κράτος, λοιπόν, αυτό πολεµά µε νύχια και µε δόντια τη
Χρυσή Αυγή. Ίσως κάποιοι να πουν ότι είναι λόγω συγκυριών.
Εγώ θα µιλήσω µε αποδείξεις και θα δείξω σήµερα µία φωτογραφία στην οποία παρουσιάζεται ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτης µε έναν κύριο εκ δεξιών, ο οποίος δεν είναι άγνωστος.
Σε κάποιους από εδώ πέρα µπορεί να µη λέει τίποτα η φωτογραφία, αλλά λέει πολλά σε εµάς που έχουµε ασχοληθεί µε την υπόθεση. Βλέπω την απορία σε κάποιους εδώ πέρα. Είναι ο ψευδοµάρτυρας ΣΤ ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας µαρτύρων, ενώ δήλωσε επώνυµα τις όποιες καταγγελίες έκανε, και
ο οποίος όχι µόνο -όπως φαίνεται από τη φωτογραφία- έχει διασυνδέσεις µε τον κ. Βαρβιτσιώτη, αλλά έχει µπει και στη φυλακή
για οικονοµικά εγκλήµατα και µέσα από τη φυλακή κατηγόρησε
τη Χρυσή Αυγή. Βάσει τέτοιων κατηγοριών, βάσει τέτοιων ανθρώπων, που έχουν στενές διασυνδέσεις µε άτοµα της Νέας Δηµοκρατίας, κατηγορείται σήµερα η Χρυσή Αυγή και έχουν βρεθεί
στην φυλακή τρεις συναγωνιστές, τρεις Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής.
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτά, κύριε Υπουργέ; Θα το δείτε. Είµαι
βέβαιος. Ή θα απαντήσετε ότι ο κ. Βαρβιτσιώτης είναι ένα πρόσωπο επώνυµο και δεν ήξερε µε ποιον φωτογραφίζεται. Τότε
όµως αυτό ισχύει και για εµάς. Γιατί οι ψευδοµάρτυρες που πέρασαν ή οι δράστες των όποιων εγκληµάτων µας καταλογίζετε
φωτογραφήθηκαν µε Βουλευτές. Εµείς δεν είµαστε δηµόσια
πρόσωπα; Δεν έχουµε το δικαίωµα να φωτογραφιζόµαστε µε
άτοµα τα οποία δεν ξέρουµε; Δύο µέτρα και δύο σταθµά!
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι µ’ αυτήν την άθλια σκευωρία η
οποία στήθηκε, ζητήθηκε, απαιτήθηκε από ξένα κέντρα εξουσίας
κι υλοποιήθηκε από τους εγχώριους εντολοδόχους της τρόικας
και των τοκογλύφων, δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τα ποσοστά µας είναι υψηλά, θα παραµείνουν υψηλά και καλά θα κάνετε να αναθεωρήσετε το τι θα κάνετε από τώρα στο µέλλον
γιατί µην περιµένετε µε τέτοιες άθλιες σκευωρίες µε τις οποίες
γελά όλος ο κόσµος, µε αµνοερίφια, µε καρωτίδες, µε πύργους,
µε µαχαιρώµατα, µε τανκς, πύραυλους και ρουκέτες να στρέψετε την κοινή γνώµη εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Σήµερα θα δοθεί µία συνέντευξη Τύπου σε όσα κανάλια δείξουν την ευαισθησία να ενηµερώσουν το κοινό τους -γιατί έχουµε
πολυφωνία, έχουµε δηµοκρατία, έχουµε ελευθερία του λόγουόπου και θα δοθούν περισσότερα στοιχεία γι’ αυτήν την άθλια
σκευωρία.
Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Βορίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, επειδή αναφέρθηκε το
όνοµά σας.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν το είχα ξανακούσει, αλλά το άκουσα πρώτη φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα. Αναφέροµαι στη θεωρία της πολιτικής δίωξης. Μάλιστα µου
αποδίδεται µία προαναγγελία της. Εδώ ο προλαλήσας είπε ότι ο
κ. Βορίδης –αυτά είναι τα λόγια του- είχε προαναγγείλει στην Αίθουσα αυτή τις προφυλακίσεις Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει υπάρξει τέτοια προαναγγελία.
Εκείνο όµως που έχω πει –και καλώ τον συνάδελφο να ανατρέξει
στα Πρακτικά- είναι ότι πράγµατι υπάρχει το νοµικό οπλοστάσιο
στον Ποινικό µας Κώδικα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η
έκνοµη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής. Αυτό το έχω πει και
δεν φαντάζοµαι ότι αυτό αποτελεί προαναγγελία καµµιάς διώξεως, γιατί αυτό αποτελεί µία εκτίµηση για τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί η Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η εκτίµησή µου.
Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι έκανε µία πολιτική
πράξη η Κυβέρνηση. Και η πολιτική πράξη που έκανε η Κυβέρνηση είναι µία και µόνο µία. Τη δεύτερη την αποφάσισε χθες εδώ
το Κοινοβούλιο. Η πολιτική πράξη που έκανε η Κυβέρνηση είναι
ότι απέστειλε τις δικογραφίες µε τις οποίες υπάρχουν τριάντα
δύο εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις για ελεγχόµενα ποινικά αδικήµατα που έχουν τελεστεί όλα µέσα στο τελευταίο έτος, για να
αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυτό το σύνολο των υποθέσεων.
Δεν έχει κάνει καµµία άλλη ενέργεια η Κυβέρνηση και εποµένως δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα πολιτικής διώξεως.
Η επόµενη πολιτική πράξη που έκανε η Κυβέρνηση είναι η εισήγηση για τη διακοπή της χρηµατοδοτήσεως, που εψηφίσθη
χθες από το Κοινοβούλιο µε συντριπτική πλειοψηφία.
Και διερωτώµαι: Αυτό είναι άραγε πολιτική δίωξη; Δηλαδή, µία
οργάνωση η οποία ελέγχεται ως εγκληµατική, της οποίας έχει
προφυλακιστεί ο αρχηγός της, έχουν προφυλακιστεί δύο Βουλευτές της, έχουν προφυλακιστεί µέλη και στελέχη της, πρέπει
να συνεχίσει το Κοινοβούλιο να τη χρηµατοδοτεί, ο Έλληνας φορολογούµενος να τη χρηµατοδοτεί και να την επιδοτεί; Αυτό θα
ήταν η αντίθετη στάση; Αυτό θα ήταν το ορθό και τώρα που πράξαµε το άλλο κάνουµε πολιτική δίωξη;
Κυρία Πρόεδρε –επιτρέψτε µου- εδώ θα κάνω πράγµατι µία
πρόταση στο Προεδρείο: Δεν πρέπει να επιτρέψουµε να µετατραπεί η Αίθουσα του Κοινοβουλίου σε αίθουσα δικαστηρίου,
στην οποία θα ακούµε ότι ο τάδε µάρτυρας έκανε αυτό, ο άλλος
είπε εκείνο, το τάδε αποδεικτικό στοιχείο δεν µας πείθει. Αυτά
δεν θα τα κρίνει το Κοινοβούλιο, δεν θα τα κρίνουµε στην Αίθουσα αυτή. Ο φυσικός δικαστής έχει οριστεί. Διεξάγεται ανάκριση. Οι κατηγορούµενοι να πάνε να πούνε τις απόψεις τους
στον ανακριτή και στον εισαγγελέα που θα τους κρίνει. Εδώ δεν
θα συζητήσουµε αυτά τα ζητήµατα. Παρακαλώ και το Προεδρείο
να µεριµνήσει σχετικώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων αύριο κιόλας και θα ληφθεί µία απόφαση.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα παρακαλώ να οµολογήσετε ότι η
διαδικασία που επιλέξατε προκειµένου να συζητηθούν οι συγκεκριµένες τροπολογίες -και αναφέροµαι στη µία και µοναδική,
αυτή η οποία απασχόλησε εκτενώς την Αίθουσα- αδικεί το περιεχόµενο της συγκεκριµένης διάταξης, αφού αποδείχθηκε από τη
διαδικασία αυτή ότι ανοίγει θέµατα κολοσσιαίου ενδιαφέροντος
που άπτονται της διεθνούς έννοµης τάξης, της εφαρµογής του
διεθνούς δικαίου και πώς η Ελλάδα, η χώρα µας, µέσα σε αυτήν
την παγκόσµια κρίση µπορεί και πρέπει να εφαρµόζει τις αποφάσεις των διεθνών οργανισµών.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι σε µια τέτοια διαδικασία είναι πάρα, µα πάρα πολύ δύσκολο να συζητηθεί εκτενώς αυτό το τεράστιο θέµα, το οποίο, βεβαίως, έχει και τεράστιες ιδεολογικοπολιτικές φορτίσεις -φάνηκε και από την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- και που
πρέπει να αποσαφηνιστεί µε το πλέον καθαρό τρόπο.
Αυτή η δυνατότητα µας έχει στερηθεί και δυστυχώς δεν θα
έχει τη σοβαρότητα την οποία απαιτεί το συγκεκριµένο θέµα.
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Επιπλέον, θα αδικήσει εκ των πραγµάτων και το νοµοσχέδιό σας
και τις ρυθµίσεις τις οποίες εισάγετε µέσα στο πλαίσιο και του
Σωφρονιστικού Κώδικα.
Είµαι υποχρεωµένος, λοιπόν, να τοποθετηθώ και να πω το
εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι:
Το µεγάλο ζητούµενο, παγκοσµίως, αυτήν τη στιγµή είναι η δηµιουργία του αντίπαλου δέους στην επικυριαρχία του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Εµείς σαν Δηµοκρατική Αριστερά λέµε
ότι το µεγάλο ζητούµενο παγκοσµίως είναι η παγκόσµια πολιτική
διακυβέρνηση, ως το αντίπαλο δέος αυτού που βιώνουµε σήµερα. Βεβαίως, αυτή η παγκόσµια πολιτική διακυβέρνηση απαιτεί
να έχει τις δοµές προκειµένου να εξυπηρετείται.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται το µεγάλο ζήτηµα της διαµόρφωσης όλων
εκείνων των προϋποθέσεων προκειµένου οι αποφάσεις -οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο- αφ’ ενός
µεν να συνδιαµορφώνονται και αφ’ ετέρου να επιβάλλονται.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να είµαστε σαφείς στις τοποθετήσεις µας
όσον αφορά αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση των εκπροσώπων του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος. Είναι προφανές ότι υπάρχει διαφορετική θεωρητική,
ιδεολογική προσέγγιση. Η δική µας η Αριστερά, όπως χαρακτηρίστηκε και από τον κ. Βορίδη, έχει µια ενδιάµεση άποψη και αντίληψη.
Να θυµίσω το εξής: Όταν τίθεται θέµα απλώς και µόνο δυσµενούς συσχετισµού δύναµης, προκειµένου να απορρίπτουµε αποφάσεις διεθνών οργανισµών, ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου και
πρέπει να διευκρινίσουµε τι ακριβώς εννοούµε.
Ποιο είναι το µεγάλο ζητούµενο σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε παγκόσµιο επίπεδο; Είναι κυρίως –λέω, πρωτίστωςη µη εφαρµογή των αποφάσεων των συλλογικών Οργάνων.
Επειδή, λοιπόν, µας αφορά και ως χώρα -και πρέπει να είµαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί- ποιο είναι το µεγάλο αίτηµα του ελληνισµού; Ότι δεν εφαρµόζονται οι αποφάσεις του Συµβουλίου
Ασφαλείας στην Κύπρο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Της Γενικής Συνέλευσης, κύριε
Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και της Γενικής Συνέλευσης και του
Συµβουλίου Ασφαλείας.
Αυτό, λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητό. Και επειδή οι αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας είναι οµόφωνες -και πρέπει να
το θυµόµαστε αυτό- πρέπει να συγκεκριµενοποιήσουµε τη στάση
µας απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις, ιδίως όταν έχουµε την
απαίτηση να εφαρµόζονται στη χώρα –και η Αριστερά το ζητάεικαι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, όχι µόνο των διεθνών
oργανισµών.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να εκφράσω τη µεγάλη ένσταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, την οποία θέτει εδώ
και πολλούς µήνες. Εµείς θα ήµασταν πλήρως καλυµµένοι µε
αυτήn τη διάταξη, εάν συνοδευόταν και µε εκείνη τη διάταξη την
οποία ο προκάτοχός σας είχε εισαγάγει στο νοµοσχέδιο περί
ναρκωτικών, όπου καθιστούσε υποχρεωτική την εφαρµογή στο
εγχώριο δίκαιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου –αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βορίδηόσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, για την οποία εσείς –όχι
εσείς προσωπικά- ως παράταξη είπατε ότι για ιδεολογικούς λόγους θεωρείτε απαράδεκτη.
Και το ερώτηµα είναι το εξής: Εµµένετε σε αυτήν την απόφαση
σας; Και αυτή η απόφασή σας διευκολύνει την ένταξη της χώρας
στην παγκόσµια τάξη; Η εκτίµησή µας είναι πως όχι.
Έτσι, λοιπόν, θα θέλαµε πάρα πολύ εκείνη η διάταξη να είναι
ενσωµατωµένη σε αυτή την τροπολογία. Προφανώς, δεν θα το
κάνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι το ίδιο πάντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Βορίδη, άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την τοποθέτησή σας. Συσχετίσατε –και πολύ
σωστά- τις αποφάσεις αυτών των Οργανισµών µε δικαστικές
αποφάσεις και διεθνών δικαστηρίου και εγχώριου δικαστηρίου.
Διότι πρέπει να θυµίσουµε και να παραδεχτούµε ότι πράγµατι οι
αποφάσεις αυτές από ένα σηµείο και µετά, είναι αποφάσεις που
υπαγορεύονται από το συσχετισµό δύναµης. Είναι, όµως, απο-
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φάσεις Οργανισµών και τα διεθνή δικαστήρια –θα µου επιτρέψετε να σας πω- τηρουµένων των αναλογιών, εντάσσονται στην
ίδια λογική.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Κάντε το, για
να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε.
Να έρθουµε τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο:
Όλοι στην Αίθουσα παραδεχόµαστε ότι µια συγκεκριµένη ρύθµιση, που αφορά την ηλεκτρονική παρακολούθηση κρατουµένων, υποδίκων κ,λπ., θα έπρεπε να είναι ενταγµένη σε ένα συνολικότερο σχέδιο αναβάθµισης, αναδιάρθρωσης όχι µόνο του
σωφρονιστικού µας συστήµατος αλλά γενικότερα της ποινικής
δικαιοσύνης ή του ποινικού φαινοµένου.
Θεωρητικά µπορούµε να συµφωνήσουµε. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Βορίδη, ότι δεν µπορούµε να συσχετίζουµε
τέτοιου είδους παρεµβάσεις µε απλές αναφορές ή εκτιµήσεις ή
συνυπολογισµούς για τη συµφόρηση των φυλακών. Το να θεωρητικοποιείς, όµως, γενικώς τα προβλήµατα της πραγµατικότητας, απλώς εθελοτυφλείς.
Πρέπει να οµολογήσουµε, κύριε Βορίδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων ή των νόµων
που έχουµε ψηφίσει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα τα τελευταία
τρία, τέσσερα χρόνια, υπαγορεύονται από αυτήν την αδήριτη
ανάγκη, την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Όλοι, λίγο έως πολύ, αναµένουµε εκρήξεις.
Πρέπει, όµως, να οµολογήσουµε, επίσης, ότι αυτή η τακτική
είναι ατελέσφορη µε την εξής απλή έννοια: Ξέρετε τι µου θυµίζει
η διαδικασία διαχείρισης αυτού του προβλήµατος;
Μου θυµίζει, κύριε Υπουργέ, το ελληνικό χρέος. Όσο περικόπτουµε, αποφυλακίζουµε κ.λπ., οι κρατούµενοι αυξάνουν.
Είπαµε και στην επιτροπή ότι η Ελλάδα έσπασε το τελευταίο
διάστηµα ένα αρνητικό ρεκόρ: Υπερέβη σε αριθµό κρατουµένων
τις δεκατρείς χιλιάδες. Ένα αρνητικότατο ρεκόρ! Και η πρόβλεψή σας ότι τα επόµενα χρόνια θα προστεθούν άλλοι πεντακόσιοι, νοµίζω ότι είναι υπεραισιόδοξη. Δεν θα είναι µόνο
πεντακόσιοι, διότι γνωρίζουµε ότι ο αριθµός αυξάνεται µε γεωµετρική ταχύτητα και λόγω της κρίσης.
Η αντιµετώπιση, όµως, του θεωρητικού ζητήµατος, το πώς
έπρεπε να λειτουργεί η χώρα, µε το να είµαστε αρνητικοί σε
οποιαδήποτε παρέµβαση, νοµίζω ότι απέχει πάρα πολύ.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, σταθήκαµε θετικά στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Προσδιορίσαµε τα θετικά και τα αρνητικά. Και
αυτά τα θετικά και αρνητικά θα τα αξιολογήσουµε στη συνέχεια
προκειµένου να βελτιωθούν.
Έτσι, λοιπόν, το θετικό είναι –το οποίο η χώρα µας ήταν υποχρεωµένη να αντιµετωπίσει- ότι είµαστε σχεδόν η µοναδική χώρα
-αν δεν κάνω λάθος- στην Ευρώπη που δεν είχε τέτοιο σύστηµα
και θα έπρεπε να το αποκτήσουµε.
Το δεύτερο: Το εκλαµβάνουµε ως πιλοτική εφαρµογή. Αν δεν
εκληφθεί ως τέτοια, τότε δεν θα έχουµε τη σωστή τοποθέτηση
απέναντι στο νοµοσχέδιο.
Θεωρούµε ως δεδοµένο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης θα το αντιµετωπίσει ως πιλοτική εφαρµογή, µε συνέπεια να συζητούµε και να έχουµε στη διάθεσή µας τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του.
Το τρίτο και το κυριότερο, το οποίο το ξεχνάµε σήµερα εδώ,
είναι το εξής: Είναι εθελοντική η εφαρµογή. Δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος θέλει το επιλέγει. Επειδή πολλά ακούστηκαν περί
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που προέρχονται από την παρακολούθηση, είναι εθελοντικό, όποιος θέλει το επιλέγει.
Το σηµαντικότερο; Εάν το σύστηµα αυτό ευνοήσει έστω και
έναν κρατούµενο, εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, το εκλαµβάνουµε ως θετικό.
Τα αρνητικά: Είναι αποσπασµατικό, αυτό το οποίο ανέφερα
προηγουµένως. Και είναι αποσπασµατικό, διότι, δυστυχώς, η τελευταία φάση του λεγόµενου «ποινικού φαινοµένου», που είναι
η έκτιση της ποινής, έχει φτάσει στο σηµείο να υποδέχεται όλη
την παραβατικότητα, την εγκληµατικότητα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς να υπάρχουν ενδιάµεσα φίλτρα, χωρίς να υπάρχουν
ενδιάµεσα επίπεδα αντιµετώπισης αυτού του φαινοµένου, µε
αποτέλεσµα να φτάνει όλο και µεγαλύτερος αριθµός παραβατών
στις ελληνικές φυλακές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο -για όσους το επιλέξουν- είναι η προάσπιση των
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Εκεί, κύριε Υπουργέ,
υπήρξε µια πρόταση από την ανεξάρτητη αρχή, να συµβάλει και
να συµµετέχει µε την παρέµβασή της και µε την εµπειρία της στη
διαµόρφωση του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος. Και σας είπα
να το περιλάβετε και στο νοµοσχέδιο. Κάντε µια τέτοια προσθήκη.
Το τρίτο είναι ότι εντάσσεται µέσα στη γενικότερη γκάµα επιλογών της έκτισης της ποινής άλλη µία επιλογή για τους κρατούµενους.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ζητούµενο
-και σε τεράστια εκκρεµότητα- το να κατατεθεί στην Ελληνική
Βουλή το πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ποινικού Κώδικα.
Παραδείγµατος χάριν: Χρήσιµα στατιστικά στοιχεία θα ήταν
για εµάς το να µας πείτε πόσοι είναι οι κρατούµενοι στις ελληνικές φυλακές που έχουν να κάνουν µε υγειονοµικές παραβάσεις,
µε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µε πολεοδοµικές παραβάσεις, µε παραβάσεις του λεγόµενου κοινού Ποινικού
Δικαίου, δηλαδή αυτοί οι οποίοι αδυνατούν να εξαγοράσουν την
ποινή τους και παραµένουν. Εάν το κάνατε αυτό, εάν µας δίνατε
αυτά τα στοιχεία, είµαι βέβαιος ότι µία γενικευµένη αποποινικοποίηση τέτοιων παραβάσεων ή κατά πλειοψηφία –στο µεγαλύτερο βαθµό αποποινικοποίηση- και ένταξή τους στη διοικητική
αρµοδιότητα, δηλαδή µε πρόστιµα, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσµατική από τα βραχιολάκια, εάν φιλοσοφία σας είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών.
Και επειδή µε ένα σµπάρο θα είχαµε δυο τρυγόνια στη συγκεκριµένη περίπτωση, σας πληροφορώ ότι θα επέρχετο τέτοια
αποσυµφόρηση στα πινάκια των ποινικών υποθέσεων, που πραγµατικά τα αποτελέσµατα θα ήταν θεαµατικά.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Γιατί καθυστερούν οι πολιτικές ηγεσίες –και αναφέροµαι διαχρονικά- στο να προβούν σ’ αυτήn την
πολύ σοβαρή και ριζοσπαστική τοµή στο ποινικό φαινόµενο;
Η κρίση, δυστυχώς, δεν είναι ευνοϊκή για τη ριζική αντιµετώπιση του φαινοµένου του υπερπληθυσµού των φυλακών. Καινούργια αδικήµατα συνεχώς θα εξελίσσονται. Δυστυχώς, οι δοµές του κράτους είναι αδύνατον να αντιµετωπίσουν σε προληπτικό επίπεδο αυτήν την παραβατικότητα και αν όλες επιπέσουν
επί της δικαιοσύνης, επί των δικαστηρίων και επί των καταστηµάτων κράτησης, τότε η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο καταδεικνύει για άλλη µια φορά
ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν έχει σηµασία κανείς τι λέει, αλλά
δυστυχώς ποιος το λέει. Και το λέω αυτό, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά επιφέρει µια σοβαρή ρύθµιση, µια
σοβαρή µεταβολή στους κανόνες που ίσχυαν µέχρι τώρα στα
σωφρονιστικά καταστήµατα, στο σωφρονιστικό µας σύστηµα.
Επιφέρει µια τοµή, για την οποία θα µου επιτρέψετε να πω ότι
ισχύει αυτό το οποίο υπενόησε ο κ. Βορίδης, µια τοµή η οποία
έχει θετικό πρόσηµο.
Αυτό πρέπει να είναι σαφές προς τον πολίτη ο οποίος µας
ακούει. Γιατί, αν υπάρχει σήµερα µια πραγµατικότητα µέσα στα
σωφρονιστικά µας καταστήµατα, µέσα στις φυλακές, αλλά δυστυχώς και στα κρατητήρια των αστυνοµικών τµηµάτων, αυτή
είναι µια πραγµατικότητα ζοφερή. Είναι µια πραγµατικότητα, η
οποία δεν τιµά την Ελληνική Δηµοκρατία, είναι µια πραγµατικότητα όµως που µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε το άλµα προς
τα µπροστά. Δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε συµβατικά εργαλεία, όχι µόνο διότι η χώρα δεν έχει τα οικονοµικά µέσα αυτήν
τη στιγµή να αντιµετωπίσει τη ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνουν οι κρατούµενοι µέσα στα σωφρονιστικά µας καταστήµατα,
αλλά και διότι, για να συµβεί η µεταβολή η οποία θα επιφέρει ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε όλους όσοι τιµωρήθηκαν από την
ελληνική δικαιοσύνη, για να µπορέσει να συµβεί αυτό, χρειάζεται
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χρόνος. Μέχρι τότε, όµως, κανείς από εδώ µέσα δεν έχει το δικαίωµα να επιβάλει σε κάποιους ανθρώπους να είναι σ’ αυτήν την
κατάσταση, να βιώνουν αυτές τις συνθήκες, που πραγµατικά δεν
τιµούν την Ελληνική Δηµοκρατία.
Εποµένως, εάν υπάρχει κάτι στο οποίο υπάρχει µια πλατιά, ευρεία πολιτική συναίνεση, είναι ότι πρέπει οι φυλακές της Ελλάδας να αποσυµφορηθούν. Και αν αυτό είναι µια κυρίαρχη πολιτική στόχευση, κύριε Υπουργέ, τότε νοµίζω ότι το επόµενο βήµα
πρέπει να είναι η παραδοχή, ότι αυτό µπορεί να συµβεί, µόνο εάν
στην Ελλάδα µε τρόπο συστηµατικό, µελετηµένο, καθαρό επέλθει µια πραγµατική µεταφορά του βάρους στις εναλλακτικές
µορφές κράτησης. Τότε πραγµατικά θα µπορούµε να µιλήσουµε
για πραγµατική, όχι πρόσκαιρη, αλλά σε βάθος χρόνου αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης.
Τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα; Τι έχουµε δει να συµβαίνει όχι
µόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της εµπειρίας µας ως Ελληνική Δηµοκρατία και όχι µόνο στη χώρα µας;
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι είναι
ένα στοιχείο το οποίο παρουσιάζεται σε όλες τις χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει
στο διεθνή πολιτικό διάλογο.
Υπάρχει απ’ τη µια µεριά η αντιµετώπιση µε τις ασπιρίνες, δηλαδή µε µέτρα τα οποία θα αποσυµφορήσουν για µικρό χρονικό
διάστηµα τις φυλακές -αυτά ονοµάζονται, µέσα σε πολλά εισαγωγικά, «αµνηστία»- δηλαδή αποσυµφορούµε τις φυλακές λέγοντας ότι κάποιοι κρατούµενοι µε συγκεκριµένη ποινή, χρόνους
κ.λπ. µπορούν να αποφυλακισθούν. Έτσι δηµιουργείται ένα κενό,
µια αποσυµφόρηση, η οποία όµως είναι πρόσκαιρη, κρατάει δυστυχώς µόνο λίγους µήνες. Υπάρχει όµως κι ο άλλος τρόπος,
στον διεθνή πολιτικό διάλογο, ο οποίος αφορά την πιο µακροχρόνια, πιο αποτελεσµατική, πιο µόνιµη αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης, των καταστηµάτων σωφρονισµού.
Δυστυχώς µέχρι τώρα εµείς, στη χώρα µας, είχαµε επιλέξει
µόνο τα χάπια, µόνο δηλαδή τις ασπιρίνες, µόνο την ονοµαζόµενη «αµνηστία». Τι µπορεί, όµως, να επιφέρει µια αποφασιστική
προώθηση της κύριας µορφής εναλλακτικής έκτισης ποινής, που
είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση; Μπορεί πραγµατικά να οδηγήσει
σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των φυλακών.
Διότι το βασικό που πρέπει να κοιτάξουµε είναι, όταν µιλούµε
για ανθρώπινα δικαιώµατα, για ατοµικές ελευθερίες, για ψυχολογικές επιπτώσεις, να σταθµίζουµε κάθε φορά αν η στέρηση
της ελευθερίας απ’ τη µια µεριά µπορεί να εξισορροπηθεί, να
σταθµιστεί, µε την επιβολή ηλεκτρονικής επιτήρησης, αλλά κατά
τ’ άλλα ζωής εκτός φυλακών, εκτός κρατητηρίων, εκτός κελιών,
µε συνέχιση της κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σταθµίζουµε δηλαδή, αν η αποσυµφόρηση δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες
εντός της φυλακής για τους υπόλοιπους κρατουµένους οι οποίοι
διαβιούν µέσα στη φυλακή, σύµφωνα µε τον νόµο, εάν δηλαδή
οδηγεί σε βελτίωση πραγµατικά των καταστάσεων που βιώνει
ένας φυλακισµένος.
Το δεύτερο που πρέπει να κοιτάζουµε είναι εάν η ηλεκτρονική
επιτήρηση οδηγεί στην αποϊδρυµατοποίηση, δηλαδή ότι ένας
κρατούµενος ο οποίος µπορεί να συνεχίσει την κοινωνική, επαγγελµατική, εκπαιδευτική του ζωή, αποϊδρυµατοποιείται καλύτερα
όντας εκτός της φυλακής ή εάν το σύστηµά µας επιλέγει την
ιδρυµατοποίηση, δηλαδή επιλέγει τη βίαιη διακοπή, το να µην
µπορέσει ο άνθρωπος αυτός να συνεχίσει τη ζωή του, υπό τους
περιοριστικούς προφανώς όρους που επιβάλλονται από τον δικαστή, τον ανακριτή, την αρµόδια αρχή, εκτός της φυλακής.
Θεωρώ ότι το να µπορέσεις σήµερα, όντας ώριµος αρκετά να
αντιµετωπίσεις το «οφθαλµός αντί οφθαλµού» και το ότι πρέπει
ο κρατούµενος, ο φυλακισµένος, ο κατάδικος να είναι στα κάτεργα για να µπορέσει να λυτρωθεί ψυχολογικά η κοινή γνώµη,
νοµίζω ότι αυτό µπορεί να ξεπεραστεί, γιατί πλέον η ελληνική κοινωνία είναι αρκετά ώριµη να αντιληφθεί ότι οι ανθρώπινες συνθήκες ζωής, διαβίωσης, δεν είναι µόνο για τους ελεύθερους,
είναι και για τους φυλακισµένους.
Εποµένως, το πρώτο, το κύριο που µπορεί και επιτυγχάνεται
ως βελτίωση των συνθηκών ζωής ενός ανθρώπου που µπαίνει σε
ηλεκτρονική επιτήρηση είναι το ότι µπορεί και συνεχίζει µια επαγγελµατική ζωή, µία ζωή η οποία τελοσπάντων του δίνει τη δυνα-
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τότητα να αναπτύσσει τις δεξιότητες και να ξεφύγει από ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει η κράτηση.
Το άλλο ζήτηµα έχει να κάνει µε κάτι το οποίο δεν ακούστηκε
πολύ στην Αίθουσα, επειδή ίσως αποτελεί και ένα είδος ταµπού.
Έχει να κάνει µε δύο στόχους που επιτυγχάνονται ταυτόχρονα.
Ο πρώτος στόχος είναι η αξιοπρέπεια αυτού που µπαίνει στην
επιτήρηση, του αποφυλακισθέντος ή του ανθρώπου που βρίσκεται σε άδεια. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και επιτυγχάνεται ταυτόχρονα µε την εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος από τις
ανακριτικές, αστυνοµικές και διωκτικές αρχές.
Πώς γίνεται αυτό; Επίσης υπάρχει στον διεθνή διάλογο αυτό.
Όταν ένας κρατούµενος πάρει, παραδείγµατος χάριν, άδεια και
είναι υπόδικος ή έχει καταδικαστεί για ένα συγκεκριµένο αδίκηµα, το οποίο τελείται στην περιοχή του, είναι ο πρώτος ο οποίος θα κληθεί από τις αστυνοµικές αρχές, είναι ο πρώτος ο οποίος θα κληθεί από τους ανακριτές. Αποτέλεσµα; Εάν είναι
αθώος, να υποστεί µία ψυχολογική, µία απαξιωτική συµπεριφορά, να υπάρξει απαξίωση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και
προφανώς αυτό να τον οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες δεν
είναι θετικές για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τιµωρηθεί αρκετά
και ο οποίος τελοσπάντων πρέπει να ζήσει τη ζωή του.
Ταυτόχρονα, ο ίδιος άνθρωπος, όντας σε αυτήν την κατάσταση, απασχολεί τις διωκτικές αρχές, απασχολεί τις ανακριτικές
αρχές, απασχολεί δηλαδή, όλο το σύστηµα, το οποίο αντί να κυνηγά τον πραγµατικά ύποπτο, κυνηγά αυτόν ο οποίος έχει τις περισσότερες υποψίες βάσει του πρότερου βίου του, βάσει της
προηγούµενης καταδίκης του.
Εάν ο ίδιος κατάδικος ή ο ίδιος όντας σε άδεια αποφυλακισθείς, φορούσε το βραχιολάκι, δηλαδή το σύστηµα γεωεντοπισµού, θα µπορούσε να είναι σαφές και να είναι καθαρό ότι ο
άνθρωπος αυτός δεν βρισκόταν στον τόπο του εγκλήµατος. Με
αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι επιτυγχάνουµε; Επιτυγχάνουµε να
µην υπάρχει η ψυχολογική κοινωνική απαξίωση του ανθρώπου
αυτού, ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµούµε πόρους, χρόνο, χρήµα
για τις διωκτικές και τις ανακριτικές αρχές, οι οποίες πλέον στοχεύουν στην ανεύρεση του πραγµατικού υπόπτου και δεν κινούνται µε βάση το ποιος κινεί περισσότερο τις υποψίες λόγω του
προτέρου βίου του.
Προσοχή, όµως, κύριε Υπουργέ -και νοµίζω ότι αυτό εσείς το
γνωρίζετε- γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, ο οποίος διαπιστώνεται
επίσης στο διεθνή πολιτικό διάλογο, στα διεθνή πολιτικά φόρα,
να υπάρξει διεύρυνση του δικτύου ποινών. Εκεί, δηλαδή, που κάποιος θα µπορούσε να αφεθεί ελεύθερος, να µην του επιβληθεί
προσωρινή κράτηση, αντί γι’ αυτό, να του επιβληθεί ηλεκτρονική
επιτήρηση. Αυτό λέγεται διεύρυνση του δικτύου ποινών ή αντί να
του επιβληθεί η φυλάκιση, τελικά να του επιβληθεί η ηλεκτρονική
επιτήρηση.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να είναι καθαρός ο νόµος. Πρέπει να επιβάλλει καθαρούς κανόνες, πρέπει να είναι στενή η ερµηνεία. Να
επιβάλλεται στην ερµηνεία ούτως ώστε να µην προκύπτει διεύρυνση του δικτύου ποινών και µ’ αυτόν τον τρόπο, αντί να έχουµε
καλύτερη νοµοθετική διαδικασία, καλύτερη -θα έλεγα- δικαιοδοτική διαδικασία, να έχουµε διεύρυνση και περισσότερους ανθρώπους να τιµωρούνται.
Ένα πέµπτο σηµείο είναι στις εξαιρέσεις. Δεν είναι δυνατόν
όλα τα ποινικά αδικήµατα να υπαχθούν σ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Είναι προφανές αυτό. Υπάρχει, όµως, µία θεµελιώδης διάκριση,
η οποία αφορά το βαθύτερο λόγο που επέβαλε στο νοµοθέτη
αυτές οι πράξεις να ποινικοποιηθούν, ο λόγος της επιβολής των
ποινών, ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε µια κοινωνία να τιµωρεί
µια πράξη. Εποµένως, µπορεί να γίνει διάκριση των αδικηµάτων,
ανάλογα µε την απαξία, η οποία τηρείται. Έγινε, ήδη, µία διάκριση στα αδικήµατα -νοµίζω ότι είναι σε ορθή κατεύθυνση, νοµίζω ότι καλύπτει αυτήν τη διάκριση- και πιστεύω ότι αυτό µπορεί
να οδηγήσει κάποιους κρατούµενους στην υπαγωγή στην ηλεκτρονική επιτήρηση και κάποιους άλλους στη συνέχιση της έκτισης της ποινής µέσα στις φυλακές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα – δύο λεπτά παραπάνω, κυρία Πρόεδρε.
Έρχοµαι τώρα στο λίγο χρόνο που µου αποµένει για να τοπο-
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θετηθώ στο θέµα που έχει προκύψει σήµερα σχετικά µε την τροπολογία. Διαβάζω την τροπολογία, όπως έχει µέσα στο κείµενο
που µας έχει διανεµηθεί.
«Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά
µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε αποφάσεις του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ή µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση έξι µηνών, εκτός εάν ο
νόµος προβλέπει βαρύτερη ποινή.
Η διάταξη ως έχει, πού τιµωρεί τα κοινωνικά κινήµατα; Η διάταξη ως έχει, πού λέει ότι εάν ληφθεί µία απόφαση -πολιτική απόφαση, διότι δεν θα επιβάλλεται µε κυρώσεις ή µε περιοριστικά
µέτρα- για διχοτόµηση του νησιού της Κύπρου, αυτή θα τιµωρείται σε περίπτωση που εµείς δεν την αναγνωρίζουµε; Η διάταξη
ως έχει λέει για κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα, όχι του ΝΑΤΟ,
όχι άλλων οργανισµών όπως ακούστηκε στην Αίθουσα, του Συµβουλίου Ασφαλείας. Θυµίζω στον Έλληνα πολίτη που µας ακούει
ότι αποφασίζει µόνο οµόφωνα και µε τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία εµείς έχουµε ενταχθεί οικειοθελώς.
Εάν, λοιπόν, κάποιος παραβιάζει τις κυρώσεις ή τα περιοριστικά
µέτρα των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός δεν θα
τιµωρείται σύµφωνα µε τη δική µας έννοµη τάξη; Και ποιες είναι
αυτές οι κυρώσεις και τα περιοριστικά µέτρα; Αναφέρθηκαν προηγουµένως. Ποιος µπορεί να παραβιάσει ένα εµπάργκο; Αυτός
ο οποίος προφανώς θα πάει να δώσει πετρέλαιο εκεί που υπάρχει ένα εµπάργκο πετρελαίου. Ποιος παραβιάζει µία απαγόρευση
πτήσεων;
Προφανώς, κάποιος ο οποίος πάει να περάσει µε ένα αεροπλάνο. Δεν ξέρω πολλά κοινωνικά κινήµατα τα οποία πετάνε µε
αεροπλάνο ή οδηγούν αεροπλάνο ή µπορούν να χρηµατοδοτήσουν αεροπλάνο.
Θεωρώ ότι εδώ είναι καθαρή η ιστορία. Είναι καθαρή ως προς
το ποινικό κοµµάτι. Δεν ποινικοποιεί πολιτικές αποφάσεις. Ποινικοποιεί, όµως, φυσικά πρόσωπα κυρίως ή νοµικά πρόσωπα, τα
οποία παραβιάζουν κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα.
Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα και πρέπει να είναι
σαφές. Υπάρχει ένα θέµα στη συγκεκριµένη τροπολογία, στη
συγκεκριµένη παράγραφο που δηµιουργεί τη σύγχυση. Ενώ η
διάταξη ως έχει πάει στο 458 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται σε παραβιάσεις διοικητικών διατάξεων της ελληνικής έννοµης τάξης, της ελληνικής διοίκησης, στην αιτιολογική έκθεση
αναφέρεται ότι αυτό γίνεται ως συµπλήρωση του 49Α. Να πω ότι
το 49Α αναφέρεται στη δεύτερη µονάδα της αρχής για την επιβολή κυρώσεων και υπόπτων τροµοκρατίας, όπου έχουν καθιερωθεί αποτελεσµατικοί µηχανισµοί για εντοπισµό και δέσµευση
κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων.
Θεωρώ ότι εδώ έχουµε ή µια διάταξη που είναι όπως την καταλαβαίνω εγώ στο ουσιαστικό της κοµµάτι ή η αιτιολογική έκθεση δεν είναι γι’ αυτό το πράγµα. Ή έχετε συµπλήρωση του 49Α
ή έχετε αυτό το οποίο διατυπώνεται στην ουσία της διάταξης.
Εάν είναι αυτό το οποίο διατυπώνεται στην ουσία της διάταξης
και έχει γίνει µια παρερµηνεία ή µια λάθος διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση, τότε µπορώ να το καταλάβω µε το σκεπτικό
που είπα πριν, ότι κυρώσεις και περιοριστικά µέτρα επιβάλλονται
µε συγκεκριµένους τρόπους και προφανώς, γίνονται σεβαστά
από τους Έλληνες πολίτες. Εάν όµως είναι κάτι άλλο, πρέπει
αυτό να το διατυπώσετε εδώ και ίσως να διορθωθεί µε µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την υποµονή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να είστε καλά
κι εσείς.
Σας ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Ταµήλος για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, µε το
παρόν νοµοσχέδιο επιχειρούµε να βάλουµε µια νέα διαδικασία
απονοµής δικαιοσύνης η οποία έχει πολλαπλούς ωφέλιµους σκοπούς, για τη λειτουργία του συστήµατος και για τους ίδιους τους
καταδικασµένους για διάφορα αδικήµατα.
Το ζητούµενο στη σηµερινή συγκυρία ποιο είναι; Είναι η βελτίωση της απονοµής της δικαιοσύνης. Απονοµή δικαιοσύνης είναι
η έγκαιρη και δίκαιη εκδίκαση των υποθέσεων. Είναι η έκτιση των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποινών µε βέλτιστες συνθήκες. Το ζητούµενο είναι στο παρόν νοµοσχέδιο να βελτιώσουµε το σωφρονιστικό σύστηµα, ένα σωφρονιστικό σύστηµα που µε τα στοιχεία που µας δίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι πάρα πολύ βεβαρηµένο –µπορώ να πω
ότι είναι υπερπλήρες. Έχουµε δεκατέσσερις χιλιάδες και πλέον
κρατούµενους σε φυλακές που η χωρητικότητά τους είναι κάτω
από δέκα χιλιάδες.
Το ζητούµενο δεν είναι να απελευθερώσουµε κρατούµενους
µόνο και µόνο γιατί δεν έχουµε φυλακές να τους βάλουµε µέσα.
Το ζητούµενο είναι να εξασφαλίσουµε δίκαιη απονοµή σ’ ό,τι
αφορά τις ποινές και παράλληλα να βρούµε τρόπους έτσι ώστε
οι φυλακές να έχουν µέσα αυτούς που πραγµατικά πρέπει να
είναι µέσα, ανάλογα µε τα αδικήµατα τα οποία έχουν κάνει και
για τα οποία έχουν εκδικασθεί.
Εποµένως, η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση είναι µία βελτίωση
προς την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών στις φυλακές και για
την αποσυµφόρηση των φυλακών, αλλά είναι παράλληλα και µια
νέα δυνατότητα που δίνουµε στους πολίτες οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο έχουν καταδικαστεί για διάφορα αδικήµατα οικονοµικού κυρίως περιεχοµένου, προκειµένου να εξασφαλίσουν την
ένταξή τους στην κοινωνία και να µπορέσουν εν δυνάµει να συνεχίσουν την εργασία τους στις πραγµατικές τους επαγγελµατικές δραστηριότητες που είχαν και πριν και µε την πιθανότητα
κάποια στιγµή να αποπληρώσουν κι αυτές τις υποχρεώσεις για
τις οποίες τιµωρήθηκαν.
Εποµένως, µε ποια µέτρα µπορούµε να απονείµουµε δικαιοσύνη και να αποσυµφορήσουµε τις φυλακές; Ένα απ’ αυτά είναι
η ηλεκτρονική επιτήρηση. Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, διότι δεν
είµαι νοµικός για να πω ακριβώς τις διατάξεις οι οποίες θεωρώ
ότι είναι πάρα πολύ σωστές και νοµίζω ότι υπάρχει διακοµµατική
συναίνεση στο θέµα αυτό, θέλω να πω, όµως, ότι εκτός από την
ηλεκτρονική επιτήρηση ήδη εφαρµόζεται ο θεσµός της κοινωνικής εργασίας στους δήµους.
Εµείς στα Τρίκαλα από το 2006 εφαρµόσαµε επανειληµµένως
για πάρα πολλούς καταδικασµένους συµπολίτες µας την κοινωνική εργασία. Περισσότερα από εξήντα άτοµα επωφελούνται
από τη διαδικασία αυτή, παρέχοντας κοινωνική εργασία σε δήµους και υπηρεσίες των δήµων. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατόν να συνεχίσουν την οικογενειακή τους ζωή µέσα
στην πόλη, χωρίς να είναι επιζήµιοι για τις οικογένειές τους. Το
ζητούµενο, λοιπόν, είναι η βελτίωση των συνθηκών κράτησης.
Πάµε λοιπόν επ’ ευκαιρία αυτού του νοµοσχεδίου να ρίξουµε
και µια µατιά στο θέµα των φυλακών, να δούµε πώς είναι σήµερα
οι καταστάσεις στις φυλακές. Υπάρχουν πράγµατα τα οποία πρέπει να προχωρήσουµε ως πολιτεία σε ό,τι αφορά τη βελτίωση
των συνθηκών µέσα στις φυλακές.
Αφ’ ενός πρέπει να διασφαλίσουµε την υγειονοµική περίθαλψη
των κρατουµένων µε τη λειτουργία των υφιστάµενων υγειονοµικών µονάδων εντός των φυλακών αλλά και την κατασκευή από
τα σχέδια και τις µελέτες νέων υγειονοµικών µονάδων.
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει, κύριε Υπουργέ, στελέχωση των
ιατρικών τµηµάτων σε κάθε φυλακή για να παρέχεται υγειονοµική περίθαλψη και να µην αναγκάζονται να µεταφέρονται οι κρατούµενοι στα νοσοκοµεία, τα οποία µπορεί να απέχουν πολλά
χιλιόµετρα και να έχουµε παράλληλα απόπειρες αποδράσεων µε
αφορµή τη µεταφορά ενός ασθενούς σε νοσοκοµείο. Έχουν
συµβεί πάρα πολλά τέτοια γεγονότα.
Επόµενη παροχή υπηρεσιών που πρέπει να παρέχεται στους
έγκλειστους είναι η διά βίου µάθηση. Πρέπει µέσα στις φυλακές
να λειτουργούν τµήµατα διά βίου µάθησης, τα οποία να παρέχουν στοιχειώδη ή και εξειδικευµένη µόρφωση στους έγκλειστους φυλακισµένους, προκειµένου στο διάστηµα αυτών των
ετών που µένουν µέσα να αποκτήσουν την απαιτούµενη µόρφωση.
Επίσης, πολύ βασικό θέµα, που είναι ένα από τα ζητήµατα στα
οποία η χώρα µας υστερεί, είναι η απεξάρτηση των κρατουµένων. Έχουµε συχνά φαινόµενα, µπορώ να πω ότι είναι συνηθισµένο φαινόµενο, σε όλες τις φυλακές να υπάρχει µεγάλο ποσοστό κρατουµένων οι οποίοι είναι εξαρτηµένοι από ναρκωτικά. Για
αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχουν δυνατότητες απεξάρτησης ενόσω είναι µέσα στις φυλακές.
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Υπάρχει ένα σωφρονιστικό κατάστηµα στη Θήβα, το οποίο παρέχει και απεξάρτηση στους φυλακισµένους. Είναι να γίνει και
να παραδοθεί σε λειτουργία ένα αντίστοιχο στη Χαλκιδική και
έχει χωροθετηθεί και ένα αντίστοιχο δίπλα από τις φυλακές των
Τρικάλων, όπου ο δήµος παλαιότερα, πριν από κάποια χρόνια,
τέσσερα χρόνια περίπου, είχε παραχωρήσει εξήντα στρέµµατα,
προκειµένου να γίνει ένα σωφρονιστικό κατάστηµα, το οποίο θα
παρέχει και απεξάρτηση.
Μάλιστα έχει τελειώσει, κύριε Υπουργέ, η µελέτη. Επανειληµµένα σας έχουµε ενοχλήσει. Είναι αυτό το διάστηµα σε αναµονή
και η κοινωνία των Τρικάλων για να δει τον προϋπολογισµό αυτού
του έργου που είναι πολύ χρήσιµο για εµάς. Πιστεύω ότι µπορεί
να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της επόµενης περιόδου, προκειµένου
αυτό το έργο να γίνει και να παρέχει σε φυλακισµένους παράλληλα και απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, έτσι ώστε όταν τελειώσει η έκτιση της ποινής να µπορούν να βγουν έξω στην κοινωνία
και να είναι σωστοί πολίτες.
Το τελευταίο θέµα που έχω εντοπίσει είναι ο διαχωρισµός των
επικίνδυνων κρατουµένων από τους υπόλοιπους. Έχουµε το φαινόµενο µέσα στις φυλακές, µέσα στα ίδια κελιά, να υπάρχουν βαρυποινίτες µε άλλους που έχουν πολύ ελαφρές ποινές. Αυτό
πρέπει να το ξεχωρίσουµε.
Είχαµε πει ότι θα κάνουµε κάποια στιγµή φυλακές υψίστης
ασφαλείας για κατάδικους τύπου Βλαστού, οι οποίοι το µόνο που
κάνουν µέσα στις φυλακές είναι να σκέφτονται πώς θα φύγουν
και οι οποίοι µε τα χρήµατα που διαθέτουν από το παράνοµο εµπόριο ναρκωτικών και όλες αυτές τις προηγούµενες δραστηριότητές τους, έχουν πάρα πολλά χρήµατα για να το κάνουν. Αυτοί
δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία φύλαξης των υπολοίπων κρατουµένων και έχουµε τις συχνές περιπτώσεις των αποδράσεων που έγιναν και στα Τρίκαλα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Κάνω µια έκκληση, κύριε Υπουργέ, να αξιοποιήσουµε τη δυνατότητα που δίνει η µετακίνηση και η κινητικότητα των δηµοτικών
αστυνοµικών και να στελεχώσουµε τις φυλακές µε προσωπικό.
Και συγκεκριµένα τις φυλακές των Τρικάλων να τις στελεχώσουµε, όπως έχουµε ήδη ζητήσει, µε προσωπικό πάνω από είκοσι
πέντε άτοµα, ώστε τουλάχιστον, να τηρηθούν οι όροι ασφαλείας
και στις βάρδιες προσωπικού και στη φύλαξη των κελιών των
κρατουµένων, προκειµένου να µην έχουµε άλλα αντίστοιχα φαινόµενα αποδράσεων και δηµιουργίας θανατηφόρων περιστατικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Ταµήλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κικίλιας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούστηκαν πολλά σήµερα στην Αίθουσα για το νοµοσχέδιο αυτό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και επειδή η αίσθησή µου είναι ότι η
σύµπνοια και οι µέγιστες δυνατές πλειοψηφίες έτσι ώστε να µπορέσει να περάσει ένα σχέδιο νόµου είναι µόνο στα συν της Βουλής του 2013, θα ήθελα να ξαναφέρω τα πράγµατα λίγο στη
διάσταση την οποία το νοµοσχέδιο τα βάζει.
Να το πω απλά και λαϊκά: Ηλεκτρονικά βραχιολάκια. Είναι αυτό
ένα µέτρο µιας σκληρής δεξιάς Κυβέρνησης, όπως έχει κατηγορηθεί επανειληµµένως; Δεν είναι. Έχει µια διάσταση το µέτρο
αυτό κοινωνική, ανθρώπινη κατά βάση; Αφήνω τα επιµέρους, στα
οποία οι ενστάσεις µπορεί να είναι εύλογες και συζητήθηκαν και
στην επιτροπή κι εδώ. Έχει.
Άρα, λοιπόν, λέω προς τις αξιότιµες κυρίες της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης που αυτήν τη στιγµή βρίσκονται µέσα στην Αίθουσα, αλλά και στο σύνολό της ότι δεν καταλαβαίνω το
«ΠΑΡΩΝ». Μάλιστα, θα έλεγα ότι θα ήταν πεδίο δόξης λαµπρό
για εσάς να δείξετε µεγαλοψυχία πολιτική και όχι µικροκοµµατικό
συµφέρον, να βρούµε τις επιµέρους αντιθέσεις που µπορεί να
έχουµε στο νοµοσχέδιο και να στηρίξουµε το βασικό, το προφανές.
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Θα δώσω ένα παράδειγµα, αγαπητή κυρία Κωνσταντοπούλου,
ενός ανήλικου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να µην είναι µέσα
σε ένα σωφρονιστικό κατάστηµα. Γιατί αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς πρέπει να πούµε ότι η απόδοση µιας ποινής είναι ο εγκλεισµός –το ένα κοµµάτι- που πράγµατι υφίσταται και ο σωφρονισµός που δεν υφίσταται στα σωφρονιστικά καταστήµατα της
χώρας µας το 2013. Δεν υπάρχει.
Άρα, λοιπόν, η δυνατότητα του να εκτίσει την ποινή του –τα
2/5- και µετά να είναι µε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σπίτι του είναι
συν; Ναι, είναι. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση; Ναι, είναι. Είναι
ένα µέτρο κατά το δυνατόν δηµοκρατικό; Ναι, είναι. Μπορεί –αν
θέλετε- να δώσει άλλη πνοή στο σωφρονιστικό σύστηµα; Ναι,
µπορεί. Είναι διεθνής πρακτική; Βεβαίως, είναι. Έχει επιτύχει στο
εξωτερικό. Έχει πετύχει. Γιατί, λοιπόν, ψηφίζετε «ΠΑΡΩΝ». Γιατί
να µην το στηρίξουµε;
Κύριε Υπουργέ, όµως, µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο και τα
ηλεκτρονικά βραχιολάκια κάνετε τη δικαιοσύνη ιερή. Εσείς κύριε
Υπουργέ, έχετε υπηρετήσει και τη δικαστική εξουσία και τη νοµοθετική και την εκτελεστική τώρα.
Επειδή πριν ήταν εδώ οι συνάδελφοι –το βάζει κανείς όπως
θέλει- της Χρυσής Αυγής και επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα, στο δικαστικό κοµµάτι της υπόθεσης το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Κι εγώ δεν θα ήθελα σε καµµία των περιπτώσεων να
εµπλακώ. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βορίδης, οι φάκελοι έχουν
αποσταλεί και ο φυσικός δικαστής έχει αναλάβει δράση.
Στο πολιτικό κοµµάτι της υπόθεσης έχω συγκεκριµένα πράγµατα, τα οποία θέλω να πω χωρίς να µακρηγορήσω. Θέλουµε να
ξαναβρεθούµε ως Έλληνες Βουλευτές σε ευθεία γραµµή µε τον
ελληνικό λαό. Ζητάµε να µας ακούει. Ζητάµε µεγάλες πλειοψηφίες που έχουν κάτσει σπίτι τους που δεν ασχολούνται µε τα
κοινά και την πολιτική που δεν έχουν έρθει να ψηφίσουν να µας
ξαναγκαλιάσουν.
Προσβλέπουµε σε αξιοκρατία. Προσβλέπουµε σε ένα καινούργιο κράτος, σε ένα νέο δηµόσιο τοµέα. Επιζητούµε στις αλλαγές
αυτές και τις µεταρρυθµίσεις να έχουµε τον κόσµο µαζί µας. Για
να γίνει αυτό, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και να κοιτάµε το ελληνικό λαό στα µάτια. Θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, να προηγηθεί των οποιοδήποτε διώξεων –που καλά γίνονται σε δικαστικό επίπεδο- πολιτική συζήτηση µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
και να ληφθούν πρωτοβουλίες έτσι ώστε στο λεγόµενο ή µη λεγόµενο, κατά τη γνώµη µου, ουσιαστικά δηµοκρατικό τόξο να
επικρατήσει αυτοκάθαρση.
Κύριε Υπουργέ, εσείς για χρόνια ήσασταν δικαστικός κορυφαίος και είστε αυτήν τη στιγµή στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έστω κι αν υπάρχουν ενδείξεις –απ’ όπου κι αν είναι
αυτές από τη δική µου παράταξη ή άλλες- για συναδέλφους
τώρα ή στο παρελθόν που δεν έχουν τιµήσει τον όρκο τους, που
µας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, που δεν µπορούν να κοιτάξουν στα µάτια την κοινωνία, αυτές οι ενδείξεις µε ό,τι άλλο
υπάρχει πρέπει να αποσταλούν στη δικαιοσύνη και να κινηθούν
οι διαδικασίες µε όποιο κόστος.
Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουµε απέναντι στον ελληνικό
λαό. Αυτός κατά τη γνώµη µου είναι ο τρόπος που θα µπορέσουµε να τους ξανακοιτάξουµε ειλικρινώς όλοι µας στα µάτια.
Βέβαια, αυτό είναι και το κλειδί για να πέσουν τα ποσοστά της
Χρυσής Αυγής ή του οποιουδήποτε µορφώµατος που πρόσκαιρα, ευκαιριακά υφαρπάζει την ψήφο πεντακοσίων χιλιάδων συνανθρώπων µας, συµπολιτών µας, οι οποίοι προφανώς δεν είναι
νεοναζιστές και προφανώς δεν έχουν τέτοια ιδεολογία, αλλά
ανορθόδοξα, µε λάθος τρόπο –ίσως αυτοαναιρούµενοι- επιλέγουν αυτόν τον τρόπο διαµαρτυρίας, γιατί εµείς δεν έχουµε τη
διάθεση και τη βούληση να αυτοκαθαρθούµε.
Γιατί όποιος δει τις δηµοσκοπήσεις και τα γκάλοπ, είτε είναι
στον έντυπο Τύπο είτε στον ηλεκτρονικό, οφείλει να παραδεχτεί
ότι η οικονοµική ένδεια, τα προβλήµατα επιβίωσης και η φτώχεια
δεν είναι ο πρώτος λόγος που αυτοί οι συµπολίτες µας στράφηκαν στη Χρυσή Αυγή. Η απέχθειά τους για ένα πολιτικό σύστηµα
που δεν δύναται να αυτοκαθαρθεί και να προχωρήσει µπροστά
είναι καθαρά ο πρώτος λόγος.
Κλείνοντας –δεν χρειάζοµαι καν τα επτά λεπτά- αφού ξαναπώ
ότι το νοµοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού ξα-
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ναπώ ότι ελπίζω στο τέλος της ηµέρας, κύριε Βούτση, θα βρούµε, αν θέλετε, την πολιτική λεβεντιά όλοι να πούµε ότι, ναι, µας
αρέσουν σηµαντικά πράγµατα σε αυτό το νοµοσχέδιο και ότι
πράγµατι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα βρούµε το
θάρρος να ψηφίσουµε, σας ζητώ ο πολιτικός λόγος της Αντιπολίτευσης να γίνει πιο έγκυρος και πιο πιστευτός.
Θα πούµε και τα πράγµατα µε το όνοµά τους, κύριε Υπουργέ,
για το υπόλοιπο πολιτικό σύστηµα και τις ευθύνες του, ευθύνες
οι οποίες συσσωρεύτηκαν στη Μεταπολίτευση και απόρροιά
τους είναι η κοινωνική πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε σήµερα.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας κάνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι και η Κυβέρνηση κάνει πολύ µεγάλη προσπάθεια. Κι επαναλαµβάνω, αν θέλουµε να ξαναβρεθούµε σε ευθεία
γραµµή µε τον ελληνικό λαό, είναι ιερή υποχρέωσή µας να προχωρήσουµε τα πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή έχει τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς να είµαι
νοµικός θα προσπαθήσω να βάλω στο κάδρο τα πράγµατα που
δεν πρέπει να µας ξεφύγουν σε σχέση µε το νόµο για τον οποίο
µιλάµε.
Μου είπε κάποιος σωφρονιστικός υπάλληλος στο Κατάστηµα
Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας, τουτέστιν στις φυλακές Νιγρίτας: «Με την κατάσταση που υπάρχει εδώ, κυρία µου, ξέρετε τι
µε ενδιαφέρει; Πρώτον, µη σκοτώσουν κανέναν από εµάς, δεύτερον, µη σκοτωθούν µεταξύ τους και, τρίτον, φεύγοντας από
εδώ να τους έχω µάθει κάτι, να είναι καλύτεροι άνθρωποι». Αυτό
είναι ο σωφρονισµός, λοιπόν, και µου έκανε εντύπωση ότι αυτή
η λέξη δεν βγήκε από το στόµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κυβερνώντος κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας.
Το δεύτερο που θέλω να θυµίσω είναι ότι όποιος καταδικάζεται
ακόµα και για το ειδεχθέστερο έγκληµα η ποινή που του επιβάλλεται είναι στέρηση της ελευθερίας, µεγαλύτερη ή µικρότερη.
Αλλά δεν του επιβάλλεται ούτε στέρηση της αξιοπρέπειας ούτε
οποιουδήποτε είδους βασανισµός, στέρηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων του.
Δυστυχώς, µε τις συνθήκες που υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές πολλά δικαιώµατα των κρατουµένων δεν γίνονται σεβαστά, µε πρώτο, ας πούµε, το δικαίωµα να κοιµάται σε κρεβάτι µε
στρώµα. Διότι όταν σε ένα κελί το οποίο έχει δύο διώροφα κρεβάτια πρέπει να µείνουν πέντε, ο πέµπτος κοιµάται στο πάτωµα,
σε ό,τι βρει και περιµένει κάποιος από τους άλλους τέσσερις να
πάρει άδεια για να κοιµηθεί τις πέντε µέρες της άδειας και αυτός
σε κρεβάτι.
Άρα το επιχείρηµα της αποσυµφόρησης των φυλακών είναι
πάρα πολύ σοβαρό και πάλι µου κάνει εντύπωση ο κυνισµός του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι ο λόγος ο οποίος µας κάνει
να λέµε «ΠΑΡΩΝ» σε αυτό το µέτρο, στο µέτρο της ηλεκτρονικής
επιτήρησης, εφόσον αυτό εφαρµοστεί σε κρατούµενους οι
οποίοι έχουν τις προδιαγραφές για κάποια απόλυση µετά από
κάποιο χρόνο έκτισης της ποινής τους και αυτό το µέτρο θα
εφαρµοστεί νωρίτερα, ώστε να βγουν από τη φυλακή κάποιο
χρόνο νωρίτερα όντες υπό επιτήρηση αντί να είναι στη φυλακή
και συνεχίζοντας µετά να έχουν τα υπόλοιπα δικαιώµατα, τις
όποιες συνθήκες µεταχείρισης θα είχαν αν δεν υπήρχε αυτό το
µέτρο.
Αυτό το µέτρο, όµως, δεν µπορεί να υποκαταστήσει ή -ακόµα
χειρότερα- να αντικαταστήσει τις εναλλακτικές µορφές ποινής,
οι οποίες προβλέπονται από το νοµικό µας σύστηµα και δεν
εφαρµόζονται.
Γιατί δεν εφαρµόζεται η ηµιελεύθερη διαβίωση, κύριε Υπουργέ; Ή γιατί εφαρµόζεται τόσο λίγο, αν εφαρµόζεται;
Γιατί δεν εφαρµόζεται η κοινωνική εργασία; Ή γιατί εφαρµόζεται τόσο λίγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Στο Σωφρονιστικό Κώδικα…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Γιατί οι αγροτικές φυλακές έχουν
τόσο πολλές κενές θέσεις, ενώ είναι τόσο λίγες;
Γιατί προβλέπονται ακόµη και για το µέτρο της ηλεκτρονικής
επιτήρησης οι εξαιρέσεις που προβλέπονται; Τι θέλω να πω; Δεν
αµφισβητώ ότι κάποια εγκλήµατα έχουν µεγαλύτερη απαξία από
κάποια άλλα, αλλά αυτό το έχει κρίνει ο ποινικός νοµοθέτης κατατάσσοντάς τα και βάζοντάς τους τις ποινές που τους επιβάλλει.
Είναι λογικό και ηθικό –αν θέλετε- σε κάθε νέο νοµοθέτηµα να
γίνεται και µία νέα κατανοµή εγκληµάτων που τα θεωρούµε εµείς
αυτήν τη στιγµή βαρύτερα από κάποια άλλα, ενώ ο ποινικός νοµοθέτης τα έχει αξιολογήσει, όπως τα έχει αξιολογήσει; Μήπως
αυτό υποκύπτει σε συγκυριακές τάσεις της κοινής γνώµης;
Από εκεί και πέρα, την αποσυµφόρηση των φυλακών θα βοηθούσε ο νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι, όπως ξέρουµε, οι καταδικασθέντες µε αυτόν το νόµο αποτελούν το 1/3
των κρατουµένων και θα διευκολυνόταν η αποφυλάκισή τους και
η ένταξή τους σε θεραπευτικά προγράµµατα.
Σε τι φάση βρίσκεται η εφαρµογή αυτού του νόµου; Μπορείτε
να µας πληροφορήσετε; Οι δικές µας πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε µηδαµινή φάση εφαρµογής. Είναι σχεδόν ανεφάρµοστος.
Το άλλο τρίτο των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές –παγκόσµιο αρνητικό ρεκόρ- είναι προφυλακισµένοι. Μήπως θα
έπρεπε να αρχίσουµε την αποσυµφόρηση των φυλακών από εκεί,
µειώνοντας τις προφυλακίσεις; Και µη µου πείτε ότι τις επιβάλλουν τα δικαστήρια. Μήπως θα έπρεπε από το δεκαοκτάµηνο να
επιστρέψουµε στο δωδεκάµηνο;
Μήπως, επίσης, θα έπρεπε για κάποια αδικήµατα -όχι µεγάλης
ηθικής απαξίας, ίσως και µόνο για τα εξαγοράσιµα, αν θέλετε,
το συζητάµε- να καθιερωθεί η αναµονή θέσης, να µη φυλακίζεται
ο άνθρωπος που έχει υποπέσει σε ένα εξαγοράσιµο αδίκηµα και
δεν έχει χρήµατα να το εξαγοράσει, εάν δεν αδειάσει θέση στην
οποία να µπορεί να κάθεται, να κοιµάται σε κρεβάτι και να τρώει
ανθρωπινά; Μήπως, λοιπόν, τέτοια µέτρα θα βοηθούσαν πολύ
περισσότερο στην αποσυµφόρηση;
Όσον αφορά το σωφρονισµό, θα ήθελα να πω ότι στις εναλλακτικές µορφές έκτισης ποινής, όπως και στην υφ’ όρον απόλυση, όπως και στην άδεια, σε όλα τα µέτρα που υπάρχουν για
την επανένταξη του κρατούµενου και στα θεραπευτικά προγράµµατα κατά µείζονα λόγο αυτό που σωφρονίζει, που θεωρείται
στοιχείο της επανένταξης είναι η εµπιστοσύνη η οποία δείχνεται
από την πολιτεία στον κρατούµενο µε αυτόν τον τρόπο. Αυτή η
εµπιστοσύνη, λοιπόν, ακυρώνεται από τη στιγµή που υπάρχει επιτήρηση. Άρα ο σωφρονισµός δεν επιτυγχάνεται στο βαθµό που
θα επιτυγχανόταν µε ένα µέτρο το οποίο περιλαµβάνει ένδειξη
εµπιστοσύνης.
Πόσο χειρότερο είναι αυτό το µέτρο, όταν απευθύνεται σε
ανήλικο; Οι ανήλικοι, όπως ξέρετε, διεθνώς δεν πρέπει να βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης, ίσως εκτός από εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις. Πρέπει να βρίσκονται σε χώρους ανοιχτής
φιλοξενίας µε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιµος ο περιορισµός τους και δη η αποµάκρυνσή τους από ένα
οικογενειακό περιβάλλον το οποίο ίσως και να ευνόησε την παραβατική τους συµπεριφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, δείξτε την ανοχή σας για λίγα
λεπτά ακόµα, σας παρακαλώ.
Τι από όλα αυτά εξασφαλίζει αυτό το µέτρο σας; Τίποτα!
Επισηµαίνοντας ότι αυτή η συσκευή µπορεί να γίνει ορατή
κάτω από τα ρούχα του κρατούµενου και µάλιστα δεν µπορεί να
µη γίνει ορατή, όταν, ας πούµε, πρέπει να βάλει ρούχα γυµναστικής, αντιλαµβανόµαστε ότι οδηγεί σε ένα στιγµατισµό κάθε
άλλο παρά σωφρονιστικό. Το ίδιο ισχύει –ακόµα περισσότερο βέβαια- για τις ανήλικες κοπέλες κρατούµενες και γενικά για τις γυναίκες κρατούµενες. Υπάρχει αυτό το θέµα µε τα ρούχα τους.
Ένα άλλο θέµα είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται από
κάποιον αδιευκρίνιστο µηχανισµό. Μας λέτε ότι θα είναι υπό την
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εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά δεν µας λέτε ποιος
φορέας, ποιο σώµα ανθρώπων –δηµόσια υπηρεσία, ιδιωτική εταιρεία, κάτι άλλο;- θα το ελέγχει.
Όποιος και να το ελέγχει, όµως, θα καταγράφει µία σειρά προσωπικών δεδοµένων που θα αφορούν τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων, ακόµη και το πού πάνε για να ψωνίσουν τα καθηµερινά
αγαθά που χρειάζονται για την επιβίωσή τους.
Οι άνθρωποι, λοιπόν, που θα διαχειρίζονται αυτά τα δεδοµένα
πόσο θα τα κρατάνε; Ποιοι θα είναι οι περιορισµοί στη χρήση
τους µετά; Σαφώς θα απαγορεύεται, αλλά µε ποια εχέγγυα θα
εξασφαλίζεται ότι δεν φυλάσσονται και δεν χρησιµοποιούνται
έστω και για διαφηµιστικούς λόγους;
Και µιας και µιλάµε, λοιπόν, για προσωπικά δεδοµένα, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι στην τροπολογία «αχταρµά» -µε
µία παράγραφο της οποίας ασχολήθηκαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι, που αφορά το σεβασµό κάποιων διεθνών αποφάσεωνυπάρχει ένα κοµµάτι το οποίο αφορά τα προσωπικά δεδοµένα
συλλαµβανοµένων, στους οποίους απαγγέλλονται κατηγορίες
για κάποια αδικήµατα.
Υπήρχε από πριν η δυνατότητα τα προσωπικά δεδοµένα αυτών
των ανθρώπων να δίνονται στη δηµοσιότητα. Στο νόµο περί εξαρτησιογόνων ουσιών υπήρχε ένα άρθρο το οποίο έδινε σε όλους,
χωρίς εξαίρεση ορισµένων αδικηµάτων, τη δυνατότητα µέσα σε
δύο εικοσιτετράωρα κατά τα οποία δεν αναρτώντο αυτά τα προσωπικά δεδοµένα –απλώς πληροφορούνταν ότι υπάρχει τέτοια
απόφαση εισαγγελική- να κάνουν προσφυγή στην εισαγγελία.
Αφού περνούσαν τα δύο εικοσιτετράωρα και επιβεβαιωνόταν η
πρώτη απόφαση, µόνο τότε αναρτώντο τα προσωπικά τους δεδοµένα.
Τώρα, λοιπόν, για ορισµένα αδικήµατα λέτε ότι τα προσωπικά
δεδοµένα αναρτώνται αµέσως και, εάν αυτό είναι απόφαση εισαγγελέα πρωτοδικών, πρέπει µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες να
επικυρωθεί από την εισαγγελία εφετών. Εάν δεν επικυρωθεί, δεν
ισχύει η διάταξη. Δηλαδή, αποσύρονται τα προσωπικά δεδοµένα,
αφού αυτοί οι άνθρωποι έχουν διασυρθεί, για παράδειγµα, ως
τροµοκράτες και έχει δει τη φωτογραφία τους η γιαγιά τους και
έχει πάθει εγκεφαλικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Σταµπουλή, παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αν και θα δώσουµε «ΠΑΡΩΝ» στο νοµοσχέδιο συνολικά, δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε ένα-ένα ούτε τα άρθρα σας ούτε τις
τροπολογίες σας, εκτός ίσως από εκείνη η οποία εγκρίνει αναδροµικά την καταβολή δεδουλευµένων στο σωφρονιστικό προσωπικό. Αυτό όντως έπρεπε να γίνει. Δεν είναι εδώ και ο
Υπουργός Υγείας να του ευχηθώ «και στα δικά του», να βρει κάποιο τρόπο να πληρώσει αναδροµικά και τις εφηµερίες των γιατρών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Σταµπουλή, ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και ολοκληρώνουµε
τον κύκλο των οµιλητών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφερόµενη στην προηγούµενη ιδιότητά
σας, θα σας θυµίσω ότι η Δικαιοσύνη είναι ένα πολύ δύσκολο
πράγµα. Θα σας θυµίσω ακόµη ότι δίκαιος είναι αυτός που µπορεί να αδικήσει και δεν το κάνει. Και κυρίως µπορούµε να αδικήσουµε, όταν βρισκόµαστε σε θέσεις εξουσίας είτε δικαστικής είτε
εκτελεστικής είτε νοµοθετικής είτε διοικητικής. Και κρινόµαστε
για το εάν κάνουµε κατάχρηση ή κακή χρήση αυτής της εξουσίας.
Ιδίως, µάλιστα, σε εποχές και περιόδους που οι άνθρωποι είναι
διατεθειµένοι να εκχωρήσουν τις κατοχυρωµένες ελευθερίες
τους υπό το κράτος του φόβου, της προπαγάνδας, του εκβιασµού, τότε πρέπει ακόµη περισσότερο να ενεργοποιούνται τα
δηµοκρατικά και δικαιοκρατικά αντανακλαστικά, οι αξιακές αναφορές, στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στις κεκτηµένες και κατακτηµένες, θεµελιώδεις αρχές λειτουργίας του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος. Τα λέω αυτά γιατί αυτά αναζητούµε σε ένα νοµοσχέδιο και σε ενδεχόµενες τροπολογίες του Υπουργείου Δικαιο-
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σύνης και δεν τα βρίσκουµε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλατε να συζητηθεί το νοµοσχέδιο αυτό
σήµερα ή –το χειρότερο- δεν θέλατε να συζητηθούν και να γίνουν
αντιληπτές οι τροπολογίες –πέντε τον αριθµό- µε πληθώρα σκανδαλωδών και προκλητικών διατάξεων, που έχουν έντονη οσµή
διαφθοράς, διαπλοκής και αντιδραστικής, αυταρχικής αντίληψης.
Στα επτά λεπτά που δίνονται σε έναν οµιλητή για να διατρέξει
το νοµοσχέδιο και πέντε πολυσχιδείς τροπολογίες, προφανώς
δεν του δίνεται η δυνατότητα να τις αναλύσει. Πάντως, το ότι
φέρνετε σωρηδόν ρυθµίσεις αποδεικνύει ότι νοµοπαρασκευαστικός οίστρος υπάρχει, γεγονός που καθιστά ακόµη πιο επιτακτικά
τα ερωτήµατα: Γιατί ακυρώσατε τη συζήτηση των αντιρατσιστικών νοµοσχεδίων; Το νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθεί από
τις 4 Ιουνίου. Γιατί δεν καταθέτετε κυβερνητικό νοµοσχέδιο για
την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ρατσιστικής βίας;
Μήπως διότι δεν καταδικάζετε, τελικά, τη ρατσιστική βία «απ’
όπου και αν προέρχεται»;
Έρχοµαι πολύ σύντοµα στο νοµοσχέδιο. Σας τα είπαµε αναλυτικά και στην επιτροπή. Το µόνο δικαίωµα που επιτρέπεται να
στερείται ένας κρατούµενος είναι η ελευθερία του, δεν είναι η
προσωπική του αξιοπρέπεια, δεν είναι κανένα άλλο δικαίωµα που
άπτεται της ανθρώπινης ύπαρξής του. Το µόνο δικαίωµα που επιτρέπεται να στερείται ο υποβαλλόµενος σε περιοριστικούς όρους είναι η ελευθερία κίνησης.
Οι συνθήκες κράτησης στα καταστήµατα «σωφρονισµού» –
κατ’ ευφηµισµόν- της επικράτειας συνιστούν –και αυτό έχει κριθεί µε δικαστικές αποφάσεις, των οποίων αντίγραφα σάς προσκόµισα στην επιτροπή- παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, που
απαγορεύει τη σκληρή και απάνθρωπη µεταχείριση και τα βασανιστήρια.
Ζητείτε συναίνεση; Μα, κορυφαίο δείγµα διακοµµατικής συναίνεσης είναι το σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα που έχει υποβληθεί από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής και εκκρεµεί στα
συρτάρια σας ή στις ελληνικές καλένδες. Αντ’ αυτού φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο µε το οποίο επιβάλλονται επαχθέστατα µέτρα σε
ανηλίκους, ενώ οι ανήλικοι δεν πρέπει να υποβάλλονται σε κράτηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί ευθέως κατά των φυλακών ανηλίκων. Θα άξιζε ίσως να διαβάσετε ένα βιβλίο που λέγεται «Κάτεργο ανηλίκων» και περιγράφει την τραγική εµπειρία που ενέγραψε ως βίωµα ένας τέτοιος ανήλικος.
Επιβάλλετε την ηλεκτρονική επιτήρηση σε υποδίκους και ανοίγετε έτσι ένα τεράστιο πεδίο δηµιουργίας µίας κοινωνίας της
ηλεκτρονικής επιτήρησης, την ίδια στιγµή που η παγκόσµια κοινή
γνώµη βοά για τις παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών όλης της υφηλίου:
Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Γιούνκερ. Στη Γαλλία ο Πρωθυπουργός κάνει διαβήµατα για τα εβδοµήντα εκατοµµύρια παρακολουθήσεων πολιτών. Στη Γερµανία εκδόθηκε προχθές απόφαση του Συνταγµατικού Δικαστηρίου για παρακολούθηση Βουλευτή της Αριστεράς.
Περιµένουµε παρεµπιπτόντως στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ακόµη να προσκληθεί ο διοικητής της ΕΥΠ. Εσείς φέρνετε όµως άλλο ένα πεδίο επιτήρησης χωρίς καµµία εγγύηση, η
οποία εκχωρείται σε ιδιώτες, κατά την προσφιλή σας τακτική, µε
κόστος που µετακυλίεται σε ποιον; Στον κρατούµενο, στον υπόδικο, στον αδειούχο, στον προσωρινώς υποβαλλόµενο σε περιοριστικούς όρους, αυτόν που µπορεί βεβαίως να ανταποκριθεί
οικονοµικά.
Την ίδια στιγµή εισάγετε εξαιρέσεις -σκανδαλώδης πρακτική
που έχετε υιοθετήσει- µε τις οποίες τι επιχειρείτε; Την ευθεία παρέµβαση στη δικαστική εξουσία. Δεν δέχεσθε τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια και λέτε ότι υπάρχουν κάποια αδικήµατα
που είναι πιο ευγενή από τα άλλα και κάποια που είναι πιο επονείδιστα, ανεξαρτήτως της ποινής. Μπορεί να έχουν επιβληθεί
ισόβια για εσχάτη προδοσία και πενταετής κάθειρξη για ληστεία
και εσείς λέτε ότι είναι χειρότερη η πενταετής κάθειρξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα για µία µικρή ανοχή σας.
Και, βέβαια, δεν µπορεί κανείς παρά να παρατηρήσει ότι από
αυτήν την ηθικοπλαστική ιεράρχηση που κάνετε ωφελούνται οι
µονίµως επωφελούµενοι από σκανδαλώδεις ρυθµίσεις που περνούν και µέσα από αυτήν εδώ τη Βουλή, κατά την πατέντα του κ.
Βενιζέλου που ακολουθεί την πρακτική της αυτοαµνήστευσης και
της ασυλίας εαυτού και «ηµετέρων».
Κι εσείς επιχειρήσατε προ ελαχίστων εβδοµάδων να φέρετε
µία τέτοια τροπολογία για το «πόθεν έσχες». Φέρατε αντίστοιχη
τροπολογία και την αποσύρατε, και τη µία και την άλλη, για την
παραγραφή αδικηµάτων των καρτέλ για τον ανταγωνισµό.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά έχει -ων ουκ έστιν αριθµός- καταγεγραµµένες διατυπώσεις τροπολογιών-«ντροπολογιών», µε τις
οποίες ωφελούνται εκείνοι τους οποίους έχετε τοποθετήσει στις
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, εκείνοι οι οποίοι έχουν
καθήκον υπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και βρίσκονται
διωκόµενοι από τη Δικαιοσύνη. Τους ξέρετε ποιοι είναι και µε
αυτό εδώ το νοµοσχέδιο εξασφαλίζετε ότι αυτό το µέτρο, που
είναι ένας εναλλακτικός τρόπος έκτισης ποινής, αλλά και όχι
µόνο, θα είναι προσιτό σε αυτήν την κατηγορία και δεν θα είναι
σε καµµία άλλη κατηγορία.
Έρχοµαι πάρα πολύ σύντοµα, εντελώς διαγωνίως, στις τροπολογίες και θα επιφυλαχθώ στη δευτερολογία µου.
Πέντε είναι οι τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, και τις φέρνετε µε
πονηρό τρόπο γιατί βάζετε καλές ρυθµίσεις µαζί µε κακές. Βάζετε τις υπερωρίες των σωφρονιστικών υπαλλήλων µαζί µε την
εκ των υστέρων αναδροµική νοµιµοποίηση συµβάσεων που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και από την Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων.
Φέρνετε επίσης µία σειρά ρυθµίσεων για τον Κώδικα Δικηγόρων που δεν ψηφίστηκε -σας το θυµίζω ξανά, γιατί µε πλαστά
πρακτικά δεν υπάρχει ψηφισµένος κώδικας- και φέρνετε ταυτόχρονα σε αυτήν την τροπολογία- «σκούπα» ή «αχταρµά», όπως
την αποκάλεσε η κ. Σταµπουλή, υπερεξουσίες για ποιους; Για το
επιστηµονικό προσωπικό που αποσπάται στον εισαγγελία διαφθοράς. Τι έλεγχο έχετε κάνει και δίνετε µία τέτοια εξουσία;
Φέρνετε αλλαγή της απαρτίας στην ολοµέλεια του Συµβουλίου
της Επικρατείας και λέτε ότι αρκούν δεκαεπτά παρόντες αντί για
εικοσιπέντε. Και στην ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας
γνωρίζετε ότι κρίνονται µείζονες υποθέσεις, µεταξύ των οποίων
και η υπόθεση της ΕΡΤ. Πώς το κάνετε αυτό έτσι ανερυθρίαστα;
Φέρνετε ακόµη το άρθρο 458Α για το οποίο καταπλήσσοµαι
µε την εντελώς ανιστόρητη ανάλυση που έγινε από εκπροσώπους των κυβερνητικών κοµµάτων αλλά και από τη ΔΗΜΑΡ. Το
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ένα εκτελεστικό όργανο και
µάλιστα µε µη δηµοκρατική σύνθεση του ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι αυτή που έχει την ευρεία δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Εσείς θέλετε να περιβάλετε µε αξία µάλιστα
απροσµάχητου κύρους τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Σας θυµίζω ότι αυτού του τύπου οι αποφάσεις είναι αποφάσεις
που λαµβάνονται κατ’ άρθρο 41 και 42 του Χάρτη του ΟΗΕ –ελπίζω να τον έχετε υπ’ όψιν σας- και περιλαµβάνεται η δυνατότητα του Συµβουλίου Ασφαλείας να αποφασίσει διακοπή πλήρη
ή µερική των οικονοµικών σχέσεων, των σιδηροδροµικών, θαλασσίων, εναερίων, ταχυδροµικών, τηλεγραφικών, ραδιοφωνικών και
λοιπών µέσων συγκοινωνίας, καθώς και τη διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων και ακόµη, κατά το άρθρο 42, αποκλεισµό και
άλλες επιχειρήσεις από αέρος, θαλάσσης ή ξηράς.
Δηλαδή αν κάποιος αντιτίθεται φερ’ ειπείν στο να δώσουµε τη
βάση µας στη Σούδα ως προπύργιο επιθετικών ενεργειών αποφασισθεισών από το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι υπόλογος. Αυτό λέτε. Λέτε ακόµη ότι όποιος αµφισβητεί το δικαίωµα
ενός εκτελεστικού οργάνου να στερήσει επικοινωνίες, τροφή,
νερό, καύσιµα ή οτιδήποτε άλλο από έναν πληθυσµό και αυτός
είναι υπόλογος.
Βάζετε αυτό το άρθρο υποκριτικά στο 27ο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή, στις τελικές διατάξεις, µαζί µε τι; Με µια
πρόβλεψη προστίµου 59 ευρώ, που είναι το άρθρο 458 για τις
παραβάσεις διοικητικών διατάξεων και την παράβαση αστυνοµικών διατάξεων.
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Δεν είναι αυτά, κύριε Υπουργέ, ενδείξεις δικαιοσύνης και δικαιότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ξέρω ότι έχω υπερβεί το χρόνο, γι’ αυτό θα κάνω µια τελευταία
παρατήρηση ως προς τις τροπολογίες και επιφυλάσσοµαι στη
δευτερολογία µου να επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε, παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κάνετε και µια πρόβλεψη. Εγώ
δεν θα παραστήσω ούτε τον µηχανικό ούτε τον αρχιτέκτονα ούτε
τον τοπογράφο. Μας φέρατε, όµως, µε την τροπολογία να κυρώσουµε και κάποια τοπογραφικά. Αυτά είναι τοπογραφικά της
εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για κατασκευή κτηρίου είκοσι δικαστικών αιθουσών στην Ευελπίδων, µεταξύ άλλων.
Σας επεσήµανα προ µηνός ότι φέρατε τροπολογία για την
εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», η οποία είχε οσµή σκανδάλου. Δεν απαντήσατε. Σήµερα φέρνετε σε τροπολογία, µεταξύ
πολλών άλλων, να κυρώσει η Βουλή τοπογραφικά για κτήριο.
Έτσι θέλετε να γίνεται η νοµοθέτηση;
Εµείς αντιλέγουµε σ’ αυτό τον τρόπο και σας προσκαλώ να
σταµατήσετε να υποβαθµίζετε το Κοινοβούλιο µε αυτού του είδους τις πρακτικές. Καταθέτω αντί άλλων τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για τις αποκαλύψεις για
την εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και πώς εφαρµόστηκαν
άλλα τιµολόγια και άλλη αξιολόγηση σε έξι πανοµοιότυπες φυλακές.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Αφορούν όχι αυτά που ακούστηκαν σήµερα. Αυτά θα τα συζητήσουµε και θα τα πούµε και αύριο. Η πρώτη αφορά στον τίτλο
του σχεδίου νόµου. Εν’ όψει του ότι µπαίνουν και άλλες διατάξεις
θα προστεθούν στον τίτλο «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων,
καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια» οι λέξεις «και άλλες διατάξεις».
Στην εσωτερική παράγραφο 3β της παραγράφου Β του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου η τελευταία φράση «εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη» απαλείφεται.
Μπήκε από παραδροµή εκεί, διότι αφορά µόνο καταδίκους αυτό
και όχι υποδίκους.
Στις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 888 και 889 και ειδικό 37
και 38 αντίστοιχα, από 18-10-2013, υπάρχουν οι εξής νοµοτεχνικές βελτιώσεις:
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 888 και ειδικό 37, στην παράγραφο 2, µετά τη λέξη «ο τόπος,» προστίθεται η λέξη «η
αµοιβή,». Έγινε από παράλειψη -το είπα και προηγουµένως- σε
άλλη διάταξη. Δεν έχει µπει η λέξη «αµοιβή» για τους ασκούµενους.
Στον τίτλο της παραγράφου «1.α.» επαναλαµβάνεται το «1.α.»
δύο φορές. Το δεύτερο «1.α.», λοιπόν, της τροπολογίας µε γενικό αριθµό κατάθεσης 889 και ειδικό 38 απαλείφεται. Από τυπογραφικό λάθος µπήκε δύο φορές.
Στην ίδια τροπολογία, δηλαδή τη µε γενικό αριθµό κατάθεσης
889 και ειδικό 38, στην παράγραφο 1, περίπτωση α’, στο έβδοµο
εδάφιο, η φράση «του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών
προσθέτων αµοιβών…» αντικαθίσταται µε τη φράση «του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την
οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους». Κατά τα άλλα, είναι το ίδιο.
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Στην ίδια τροπολογία, τη µε γενικό αριθµό 889 και ειδικό 38,
στην παράγραφο 1, περίπτωση α’, το όγδοο εδάφιο απαλείφεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
να κατατεθούν στα Πρακτικά για να διανεµηθούν, έστω και τώρα,
στους κυρίους συναδέλφους.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα καταθέτω, κυρία
Πρόεδρε. Στις τροπολογίες θα αναφερθώ αύριο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παφίλη, όταν
βοµβαρδιζόταν το Βελιγράδι από τα νατοϊκά στρατεύµατα και
την αεροπορία, µια οµάδα δικαστών -είχα την τιµή να είµαι επικεφαλής- επισκεφθήκαµε το Βελιγράδι, σε δύσκολες συνθήκες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με βάση αυτό, έξι µήνες φυλακή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πήγαµε φαρµακευτικό
υλικό, τρόφιµα, αλλά κυρίως πήγαµε για ηθική συµπαράσταση.
Εκεί µας υποδέχθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Ράντοβιτς κ.λπ.. Θα έπρεπε να πάµε
φυλακή; Ανθρωπιστική βοήθεια ήταν και νατοϊκή απαγόρευση,
όχι απαγόρευση του ΟΗΕ. Το Συµβούλιο Ασφαλείας, όπως ξέρετε, παίρνει µόνο οµόφωνες αποφάσεις και µέλη είναι µεγάλες
δυνάµεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι οµόφωνες. Υπάρχει και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι οµόφωνες, εννέα στις δεκαπέντε ψήφους!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γι’ αυτό το ζήτηµα θα
επανέλθουµε και θα τα πούµε αύριο.
Τώρα, για το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, είχα δεσµευτεί ότι θα
κατατεθεί εντός της εβδοµάδας. Αν δεν κατατεθεί αύριο ή µέχρι
την Παρασκευή, το πολύ τη Δευτέρα θα κατατεθεί.
Ο Σωφρονιστικός Κώδικας είναι έτοιµος. Πράγµατι, είναι ένα
πολύ καλό νοµοθέτηµα, το οποίο είναι αποτέλεσµα συλλογικής
εργασίας που έκαναν συνάδελφοί µας και θα κατατεθεί. Να σας
πω κάτι όµως; Είµαστε δυόµισι, τρεις µήνες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχουν, όπως είδατε, πάρα πολλά νοµοθετήµατα.
Είδατε τι νοµοθετική παραγωγή έγινε. Είναι επόµενο, λοιπόν, µερικά από αυτά να µην τα προλαβαίνουµε και µερικές επείγουσες
διατάξεις πρέπει να θεσµοθετηθούν υπό τύπον τροπολογιών. Το
είπα και το πρωί. Και εµένα αν µε ρωτήσετε, δεν είµαι υπερήφανος αν µπαίνουν πολλές τροπολογίες. Το έχω πει και άλλη φορά
και το λέω και τώρα. Υπήρχε, όµως, µία πίεση. Όµως, θα µιλήσουµε αύριο για τις τροπολογίες.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αποβλέπουν και στην κοινωνική
επανένταξη και συνεπώς και στην αντεγκληµατική πολιτική.
Απορώ γιατί όσοι µιλήσατε αναφερθήκατε –και αναφέροµαι σε
όλες τις πτέρυγες- όσον αφορά στην εισηγητική έκθεση µόνο
στο σκοπό του θεσµού που αναφέρεται στη συµβολή του στην
αποσυµφόρηση των φυλακών. Γιατί δεν διαβάσατε και τα άλλα;
«Με την εισαγωγή ενός ενδιάµεσου σταδίου έκτισης της ποινής,
όπως αυτό που προτείνουµε, επιδιώκεται η σταδιακή και οµαλή
µετάβαση για τον κατάδικο από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή. Το προσαρµοσθέν τεχνικό
µέσο, οι υποχρεώσεις διαµονής, το προς τήρηση καθηµερινό
πρόγραµµα συνιστούν µια διαρκή υπενθύµιση στον κατάδικο ότι
οφείλει να συµπεριφέρεται σύννοµα και να τηρεί τις υποχρεώσεις του».
Και παρακάτω διαβάζουµε: «Παράλληλα µε την εργασία, την
εκπαίδευση κ.λπ. και τον προκαθορισµό µε βούλευµα ή διάταξη
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου προγράµµατός του, ο κατάδικος αποκτά µια ζωή δοµηµένη
σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε καθεστώς ελευθερίας, γεγονός που του δίνει νέα κίνητρα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την απόκτηση αυτοπειθαρχίας».
Άρα, λοιπόν, είναι κύριος στόχος πράγµατι η αποσυµφόρηση
των φυλακών, αλλά δεν είναι µόνον αυτός ο στόχος. Είναι κι αυτά
που σας είπα βεβαίως και αποτελεί -όπως σωστά ειπώθηκε και
από τον κ. Βορίδη και από τον κ. Καπερνάρο - και µέσο έκτισης
ποινής, όπως είναι όλοι οι περιοριστικοί όροι. Μα, µήπως και η
προσωρινή κράτηση ή η προφυλάκιση δεν είναι περιορισµός της
ελευθερίας; Είναι και αυτό ένα περιοριστικό µέτρο, απλώς είναι
πιο βαρύ περιοριστικό µέτρο. Αυτό είναι ένα ενδιάµεσο, µεταξύ
προσωρινής κράτησης, που είναι το βαρύτερο, και των περιοριστικών όρων, που είναι η εγγύηση, η απαγόρευση εξόδου κ.λπ..
Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα µας, µε βάση τις τελευταίες
µετρήσεις, υπάρχει ένα εκατοµµύριο µετανάστες, µπορεί να είναι
και περισσότεροι. Είναι περίπου πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νόµιµοι µετανάστες και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες, ίσως και
πεντακόσιες χιλιάδες, µη νόµιµοι µετανάστες. Είναι περίπου µια
αναλογία τέτοια και τα νούµερα αυτά τα έχω από το Υπουργείο
Εσωτερικών, από τότε που είχα την ευθύνη της νόµιµης µετανάστευσης.
Πράγµατι, το µεγαλύτερο ποσοστό των κρατούµενων στις φυλακές αυτήν τη στιγµή είναι αλλοδαποί. Ανέρχεται σε 62% συνολικά, και αφορά νόµιµους και παράνοµους µετανάστες. Η
δυναµικότητα των φυλακών µας αυτήν τη στιγµή – ειπώθηκαν τα
νούµερα, τα είχαµε δώσει και στην επιτροπή- είναι περίπου πάνω
από το 33% της δύναµης που µπορούµε να έχουµε, για να φιλοξενηθούν οι υπόδικοι ή οι κατάδικοι στις φυλακές. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, το µεγάλο πρόβληµα.
Όσον αφορά το χωροταξικό θέµα και τα σχεδιαγράµµατα που
επικαλεστήκατε, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Αν δεν επεκταθεί και
διορθωθεί το σχέδιο πόλεως και στη Νιγρίτα και όπου το αναφέρουµε, δεν µπορούν να γίνουν νέες πτέρυγες!
Προσπαθούµε από τη µία µεριά να κάνουµε καινούργιες φυλακές και από την άλλη πλευρά να αποσυµφορήσουµε τις φυλακές. Παράλληλα, όµως, βελτιώνονται και οι συνθήκες διαβίωσης
αυτών που θα µείνουν µέσα στις φυλακές, αφού πρώτα µ’ αυτό
το µέτρο γίνει µία αποσυµφόρηση.
Όσον αφορά το σωφρονιστικό σύστηµα, είπα ότι θα το επανεξετάσουµε. Θα εισαχθεί στη Βουλή ως κώδικας –και ο κώδικας
αυτός είναι πολύ καλός- σε µία προσεχή συνεδρίαση.
Όµως, αυτό δεν είναι το ζητούµενο σήµερα. Πράγµατι, ειπώθηκαν πολλά από τους εισηγητές. Ειπώθηκαν πολύ σωστά πράγµατα και από τον εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αλλά
και από τον καθηγητή κ. Πανούση. Όµως, αυτά θα τα συζητήσουµε µέσα στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος. Είναι
διαφορετικό τώρα το θέµα µας.
Οι προτεινόµενες, λοιπόν, ρυθµίσεις θα συµβάλουν στη µείωση του αριθµού των κρατουµένων, όπως είπα, µε τον περιορισµό κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και καταδίκων.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µία διευκρίνιση, όσον αφορά τους κατάδικους. Το είπε ο κ. Καπερνάρος σήµερα αλλά και άλλοι συνάδελφοι στις επιτροπές. Η λέξη αυτή δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε την παθητική φωνή «καταδικασθείς». Πρέπει να µείνει
στην ενεργητική φωνή, διότι ο καταδικασθείς µπορεί να µην είναι
αυτή τη στιγµή στη φυλακή και να είναι µε υφ’ όρον απόλυση ή
να έχει εκτίσει την ποινή του και να είναι έξω. Λέµε, όµως, ότι
αυτός καταδικάστηκε κάποτε. Ως παθητική µετοχή και επιθετικός
προσδιορισµός, εν πάση περιπτώσει, δείχνει κάτι το οποίο έχει
γίνει. Δεν µπορεί, λοιπόν, να εφαρµοσθεί το µέτρο σε έναν καταδικασθέντα που αυτή τη στιγµή δεν εκτίει ποινή. Αυτός είναι ο
λόγος που παραµένει η λέξη µε την έκφραση «κατάδικος».
Βεβαίως, υπάρχει και αυτό που είπε κάποιος οµιλητής, δηλαδή
να το λέµε «δικασµένος». Μα, δικασµένος είναι και αυτός που δικάστηκε, αλλά αθωώθηκε. Όµως, αν βρείτε κάποια άλλη έκφραση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα να το διορθώσουµε, εάν θέλετε.
Είπαµε, λοιπόν, ότι όλο αυτό το σύστηµα είναι µία αξιόπιστη
ενδιάµεση επιλογή και εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε περιορισµό
του ποσοστού των υποδίκων και σε µείωση του πραγµατικού
χρόνου παραµονής των καταδίκων στα καταστήµατα κράτησης,
καθώς και σε αύξηση των αδειούχων και των υφ’ όρον απολυοµένων κρατουµένων.
Το σχέδιο νόµου αφορά, λοιπόν, άµεσα τρεις κατηγορίες ποινικού πληθυσµού. Αφορά τους υπόδικους, τους κατάδικους και
τους κρατούµενους που ζητούν άδεια, ιδίως τους έχοντες σταθερή διαµονή και την οικονοµική δυνατότητα να αναλάβουν το
κόστος εφαρµογής της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Λαµβάνεται,
όµως, µέριµνα ρητά, ώστε και οι στερούµενοι σταθερού κοινωνικού περιβάλλοντος και οι ευρισκόµενοι σε οικονοµική αδυναµία
να µην αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης.
Η ηλεκτρονική επιτήρηση δεν είναι κάτι καινούργιο. Πρωτοεµφανίστηκε στην Αµερική τη δεκαετία του 1960. Έχει µελετηθεί
για δεκαετίες, όπου εφαρµόσθηκε. Από χρόνια εφαρµόζεται σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Κύπρος και πρόσφατα η Σερβία. Θα
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ήθελα να σας πω ότι έχουµε επισκεφτεί πολλές χώρες. Συνεργάτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν παρακολουθήσει πώς
λειτουργεί το ιταλικό σύστηµα. Και µόλις ψηφιστεί ο νόµος, θα
πάει και ειδικό συνεργείο, µε το γραµµατέα της αντεγκληµατικής
πολιτικής και ειδικό ηλεκτρονικό, για να παρακολουθήσουν πώς
λειτουργεί το σύστηµα στην Αγγλία που λένε ότι είναι και το πιο
σύγχρονο.
Σε πολλές χώρες, λοιπόν, ο θεσµός εφαρµόσθηκε ως µέτρο
εναλλακτικό της ποινής, ιδίως για αδικήµατα στα οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο έτη. Αυτή η δυνατότητα µπορεί
να µελετηθεί και να εφαρµοσθεί και στη χώρα µας αργότερα. Και
µπορεί να γίνει αυτό, κύριε Γκιόκα, αλλά αργότερα. Ας το δοκιµάσουµε τώρα και θα κάνουµε παρεµβάσεις και βελτιώσεις για
όσες ατέλειες υπάρξουν κατά τη διαδροµή του.
Ωστόσο, λόγω της εισαγωγής ενός νέου θεσµού στο ποινικό
µας σύστηµα σε ένα πρώτο αρχικό στάδιο του µέτρου γίνεται
µόνο στις τρεις περιπτώσεις που ανέφερα προηγουµένως.
Με το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόµου προστίθεται στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 110 Β. Έγινε µεγάλη ανάλυση. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω και εγώ και να πω περισσότερα. Η απόλυση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε
κατάδικο που εκτίει ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα πορίσµατα.
Όσον αφορά τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1, είδατε τι απόκλιση υπάρχει και µεταξύ σας. Όχι µόνο µεταξύ των
εκπροσώπων των κοµµάτων αλλά και µεταξύ Βουλευτών του
ιδίου κόµµατος.
Άρα να επιλέξουµε: Θέλουµε να καταργηθούν όλα, να απαλειφθούν όλα ή όχι; Και δεν πρέπει να ξενίζει αν µερικά αδικήµατα
λέµε ότι έχουν µεγαλύτερη ηθική απαξία. Σας αναφέρω ότι και η
κ. Σταµπουλή στην οµιλία της αυτό ακριβώς είπε, ότι υπάρχουν
αδικήµατα µεγάλης ηθικής απαξίας. Κρίναµε, λοιπόν, ότι αυτά
τα αδικήµατα έχουν µία ηθική απαξία.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχει µία ασυµφωνία…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν είπα αυτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν υπάρχει νοµοθέτηση. Δεν θα το
κρίνουµε εµείς επιπλέον.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν θα τα κατατάσσουµε κάθε
φορά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εν πάση περιπτώσει,
θέλω να σας πω ότι δεν µπορεί να βρεις το µέτρο. Και να σας πω
κάτι; Εγώ για κάποιον που προξένησε µία βαριά σωµατική βλάβη,
επειδή βρέθηκε σε µία έξαλλη κατάσταση -δεν ξέρω πώς και µε
τι συνθήκες βρέθηκε- και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης -ας
πούµε- έξι χρόνων, τον προτιµώ από έναν παιδεραστή που είχε
ελαφρυντικά και τιµωρήθηκε µε δυόµισι και τρία χρόνια φυλάκιση.
Δηλαδή, δεν έχει σηµασία η βαρύτητα της ποινής, όσο η απαξία αυτή καθ’ εαυτή του αδικήµατος.
Ο απολυθείς, λοιπόν, έχει το δικαίωµα να εξέρχεται της οικίας
του προκειµένου να εργάζεται, να εκπαιδεύεται, να καταρτίζεται
επαγγελµατικά, να συµµετέχει σε προγράµµατα συντήρησης ή
απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί.
Οι προαναφερόµενες έννοιες θα πρέπει να ερµηνεύονται µε
ευρύτητα, έτσι ώστε να εντάσσονται σε αυτές όλες εκείνες οι
δραστηριότητες που δύναται να συνιστούν µια επωφελή για το
χαρακτήρα και τη συµπεριφορά του καταδίκου ενασχόληση.
Επίσης, ορίζονται οι διαδικασίες και τα αρµόδια όργανα για
τον προσδιορισµό, την τροποποίηση του προγράµµατος και
λοιπά ζητήµατα, πολλά από τα οποία θα λύσουµε και µε το προεδρικό διάταγµα.
Μετά από τη χορήγηση της απόλυσης, όλα τα παραπάνω θέµατα ρυθµίζονται και µε εισαγγελική διάταξη, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα µιας ευέλικτης προσαρµογής στις
ανάγκες του εκάστοτε απολυθέντος καταδίκου.
Με την εισαγωγή ενός ενδιαµέσου σταδίου έκτισης της ποινής
επιδιώκεται η σταδιακή και οµαλή µετάβαση για τον κατάδικο
από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή.
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Ο θεσµός της απόλυσης µε ηλεκτρονική επιτήρηση εισάγεται
και στο δίκαιο των ανηλίκων. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό.
Πολλά θα µπορούσα να πω, αλλά βλέπω ότι η ώρα περνάει.
Λόγω, λοιπόν, της ανηλικότητας των δραστών, το σύνολο των
ρυθµίσεων διέπεται από την αρχή της επιείκειας. Αυτό θα ήθελα
να το προσέξετε. Ο ανήλικος έχει το δικαίωµα να απολυθεί υπό
τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση
νωρίτερα σε σχέση µε τους ενήλικες.
Η υποχρεωτική έκθεση τόσο της κοινωνικής Υπηρεσίας του Ειδικού Καταστήµατος Κράτησης Νέων όσο και της Υπηρεσίας
Επιµελητών Ανηλίκων, στοχεύει στο να θέσει στη διάθεση του δικαστηρίου ανηλίκων όσο το δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες
για τον ανήλικο.
Επίσης, µε τις εκθέσεις τους οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν
να προτείνουν στο δικαστήριο ανηλίκων περιορισµούς και υποχρεώσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στο συγκεκριµένο ανήλικο κατά την απόλυσή του, προκειµένου να µην τελέσει νέες
αξιόποινες πράξεις.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συστηµατικότερη ενασχόληση των αρµόδιων υπηρεσιών µε τους ανήλικους κρατούµενους
ήδη από τις πρώτες µέρες του εγκλεισµού τους.
Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις εφαρµόζονται µε τη λογική των
διατάξεων της απόλυσης υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισµού των ενηλίκων και της απόλυσης για τους ανήλικους, σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ποινικού Κώδικα.
Με το άρθρο 173 Α του Ποινικού Κώδικα εισάγεται νέα ποινική
διάταξη που καθιστά αξιόποινη πράξη την παραβίαση του περιορισµού κατ’ οίκον µε ηλεκτρονική επιτήρηση σε αντιστοιχία µε
την ισχύουσα για την απόδραση διάταξη του άρθρου 173.
Η νοµοτεχνική βελτίωση που έγινε, αφορά τη φυλάκιση όταν
κάποιος παραβιάζει τους όρους. Όσον αφορά τη φυλάκιση έγινε
«τουλάχιστον ενός έτους» από «µέχρι ενός έτους» που ήταν.
Θα ήθελα -να µην τα διαβάζω και χάνουµε χρόνο- να διαβάσετε το άρθρο 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για το σκοπό
των περιοριστικών όρων. Να µην τα αναλύσω. Βλέπω ότι περισσότεροι στην Αίθουσα είναι νοµικοί. Το υπαινίχθηκε, µε άλλα
λόγια, και ο κ. Βούτσης. Εν πάση περιπτώσει, να µην καθυστερούµε για το ζήτηµα αυτό.
Θα ήθελα εδώ να πω κάτι που είπε ο κ. Πανούσης και έχει
δίκιο, το οποίο και υποστήριξαν και άλλοι οµιλητές.
Είπε, λοιπόν, ότι µελετούν στο Υπουργείο την πρόταση της
ΔΗΜΑΡ, δηλαδή αυτή που είπε ο κ. Πανούσης για την ίδρυση
Μονάδων Μέριµνας Νέων που αντικαθιστούν τα παλιά Ιδρύµατα
Αγωγής. Αν θυµάστε, παλιά υπήρχαν Ιδρύµατα Αγωγής για τους
ανήλικους. Αυτό θα γίνει µε προεδρικό διάταγµα που θα βγει µε
επισπεύδοντες τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης. Αυτό
είναι κάτι που πρόκειται να το ρυθµίσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα κλείσω µε το ζήτηµα της παρουσίας της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Έχουµε δεσµευθεί –το είπα και στην επιτροπή- ότι κατά την επεξεργασία του προεδρικού διατάγµατος -επειδή εδώ δεν είναι
θέµα µιας φιλοσοφίας- θα κληθούν εκπρόσωποι της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ θα ζητήσω
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής να συζητήσουµε το θέµα,
ούτως ώστε να βγει ένα προεδρικό διάταγµα που δεν θα αφήνει
κανένα περιθώριο αµφισβήτησης.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θα αποσύρετε την τροπολογία για τον ΟΗΕ κ.λπ.;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα τα πείτε,
κύριε Μαριά. Άλλωστε, θα τα πούµε και αύριο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα τοποθετηθώ
αύριο, κύριε Μαριά.
Επίσης, θα τοποθετηθώ και για κάποια πράγµατα που είπε και
ο κ. Καπερνάρος …
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θερµή παράκληση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύρια Μαριά,
µιλήσατε πριν από λίγο και θα σας δώσω και τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Θερµή παράκληση να
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µας πείτε σήµερα, για να µπορούµε να τοποθετηθούµε στη δευτερολογία µας αναλόγως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαριά,
θα δευτερολογήσετε σε λίγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να δω και µερικά
σηµεία για τις διατάξεις του νόµου που αναφέρουµε στην εισηγητική έκθεση. Επ’ αυτού θα τοποθετηθώ αύριο.
Όµως, γενικά είπα σήµερα πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα ότι δεν τιµωρείται κάποιος ο οποίος παραβιάζει µια απόφαση του ΟΗΕ ή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά την απόφαση που επιβάλλει
κύρωση. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όµως, θα τα πούµε αύριο
το πρωί γι’ αυτά τα ζητήµατα, όπως και για το αν θα προστεθεί
και το άρθρο 22, µε βάση το οποίο τιµωρείται σε βαθµό κάθειρξης πάνω από δέκα χρόνια ή ισόβια γι’ αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Και το 20 και το 22, κύριε Υπουργέ. Την
ίδια ποινή επισύρουν.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, θα το δούµε. Θα
τα πούµε αύριο το πρωί, κυρία συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βούτσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα µιλήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Μαριάς για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, θέσαµε ορισµένες παρατηρήσεις. Και αυτό είναι πολύ
σηµαντικό, διότι ήρθαµε µε όλη την καλή διάθεση να συζητήσουµε το σχέδιο νόµου. Και στην επιτροπή είχαµε υποβάλει προτάσεις. Μάλιστα, και ο εισηγητής µας έκανε πολύ συγκεκριµένες
προτάσεις και µπήκε και επί των θεµάτων των συγκεκριµένων άρθρων και σας υπέδειξε, κατά τη γνώµη µας, παρατηρήσεις που
θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν.
Μεσολάβησε, επίσης, και αυτή η τροπολογία που έχει άµεση
σχέση µε την εκτέλεση αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας
και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιµείναµε, λοιπόν,
και παρατηρήσαµε ότι εάν και εφόσον επιµείνετε σ’ αυτήν την
τροπολογία και παρά το γεγονός ότι η αρχική µας θέση και συνολικά για το σχέδιο νόµου και επί της αρχής θα ήταν να ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», µας αναγκάζετε να µετατοπιστούµε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις.
Πρώτον, όσον αφορά τη δοµή του σχεδίου νόµου, διατηρείτε
τα συγκεκριµένα άρθρα 1, 2, 3 και 4. Και παρά το γεγονός ότι
διαφωνούµε επί συγκεκριµένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα,
αλλά κάποια άλλα θα θέλαµε να τα ψηφίσουµε, το φέρνετε σε
ψηφοφορία σαν να πρόκειται για κωδικοποίηση, ενώ δεν είναι.
Έτσι, στερείτε το συνταγµατικό δικαίωµα κάθε Βουλευτή να µπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε συγκεκριµένο άρθρο και τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.
Δεύτερον, ο κ. Καπερνάρος σας έθεσε πολύ συγκεκριµένες
παρατηρήσεις, διότι εµείς µόνο κατ’ εξαίρεση βλέπουµε να εφαρµόζεται η υπόθεση βραχιολάκια και όχι ως κύρια µορφή. Μάλιστα, επιµείναµε και καταδείξαµε -και ο εισηγητής µας και εγώότι δεν επιθυµούµε µέσα από αυτό το σύστηµα µε τα βραχιολάκια οι καταχραστές του δηµοσίου, τα λαµόγια και αυτοί οι οποίοι
είναι έµποροι ναρκωτικών και δολοφόνοι, να βγαίνουν έξω και να
µένουν µέσα ουσιαστικά αυτοί που είναι µε µικρότερες ποινές,
αδύναµοι και ανίκανοι να πληρώσουν και τα 1.500 ευρώ για να
µπορούν να πάρουν το βραχιολάκι.
Άρα, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, έτσι όπως είναι αυτήν τη στιγµή τα πράγµατα και
µετά τη συζήτηση που διεξήχθη, µετά τις παρατηρήσεις που κάναµε επί της αρχής και µετά τις παρατηρήσεις που κάναµε ώστε
να «σπάσετε» το σχέδιο νόµου σε πολύ συγκεκριµένα άρθρα και
όχι µε τη µορφή που έχει, είµαστε αναγκασµένοι να καταψηφίσουµε το σχέδιο νόµου επί της αρχής.
Σας κάναµε τις παρατηρήσεις, ώστε να µην µπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το σύστηµα για να βγαίνουν τα λαµόγια έξω. Σας βάλαµε πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις για το ζήτηµα της
τροπολογίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είµαστε πλέον αναγκασµένοι, κύριε Υπουργέ, και επί της
αρχής, δυστυχώς, να το καταψηφίσουµε, ενώ επιθυµούσαµε να
πούµε «ΠΑΡΩΝ», όπως και ο κ. Καπερνάρος σας είπε «ΠΑΡΩΝ»
επί του παρόντος. Επιθυµούσαµε, δηλαδή, να έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε. Σας το έθεσα κι εγώ το ζήτηµα.
Καταλήγοντας, από τις απαντήσεις που τις οποίες παίρνουµε
από την πλευρά της Κυβέρνησης και τη συζήτηση που διεξάγεται
εδώ, η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί της αρχής είναι πλέον κατά, διότι δεν λαµβάνετε υπ’
όψιν τις παρατηρήσεις και τις θέσεις τις οποίες εκθέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά.
Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
οι οποίοι να θέλουν να πάρουν τον λόγο.
Τον λόγο τώρα θα πάρουν οι εισηγητές.
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου ζήτησε να δευτερολογήσει για πέντε
λεπτά.
Ορίστε, κυρία Κατριβάνου, έχετε τον λόγο. Θα κλείσετε, όµως,
στα πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κατ’ αρχάς θα θέλαµε να πούµε,
επειδή τέθηκε εδώ από τον κ. Βορίδη ότι η συζήτηση δεν είναι
για την κατάσταση στις φυλακές, αλλά για ένα συγκεκριµένο
µέτρο που λέγεται «ηλεκτρονική επιτήρηση». Θεωρούµε ότι η συζήτηση είναι για την κατάσταση στις φυλακές, για την άθλια κατάσταση κράτησης, που παραδεχθήκαµε όλοι όσοι µιλήσαµε
εδώ µέσα και για την οποία καταδικαζόµαστε συνεχώς ως χώρα.
Καταδικαζόµαστε και για τις συνθήκες κράτησης και για τη µεταχείριση των κρατουµένων.
Επ’ αυτού είναι ουσιαστικά η συζήτηση, καθώς και για τη σωφρονιστική µας πολιτική. Δεν είναι θέµα διαχείρισης. Γι’ αυτά καλούµαστε να µιλήσουµε.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, όντως λέµε «λιγότερη φυλακή». Δεχόµαστε
αυτό που είπε και ο κ. Μουσουρούλης. Τι εννοούµε, όµως, λέγοντας «λιγότερη φυλακή»; Εννοούµε να µπορεί να µείνει ο κόσµος έξω από τη φυλακή. Εννοούµε µείωση της παραβατικότητας και των αιτιών της παραβατικότητας. Αυτό γίνεται µε άλλη
κοινωνική πολιτική.
Μιλάτε για ασφάλεια. Προπαγανδίζετε την ασφάλεια ως επιχείρηµα. Εµείς λέµε ότι η πραγµατική ασφάλεια δεν µπαίνει µε
τους όρους που το βάζετε, δηλαδή µε τους όρους της καταστολής. Η ασφάλεια εµπεδώνεται, όταν διασφαλίζεται η επανένταξη
των ανθρώπων, όταν στηρίζεται η απεξάρτηση και η θεραπεία
τους και οι δοµές που την προσφέρουν και µε το να µη σπρώχνεται ο κόσµος στην ανέχεια και στην ανάγκη. Αυτό διασφαλίζει
την ασφάλεια επί της ουσίας.
Μιλάµε, λοιπόν, για κοινωνική πολιτική και όχι για πολιτική καταστολής. Νοµίζω ότι αυτό το δέχθηκαν οι περισσότεροι Βουλευτές που µίλησαν εδώ πέρα.
Για µας, λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικό να µείνει ο κόσµος έξω
από τη φυλακή µε κάθε τρόπο και να είναι ενεργός πολίτης. Αυτό
γίνεται µε τη σωφρονιστική στήριξη, µε τη δυνατότητα του κόσµου να έχει δουλειά, παιδεία και αξιοπρέπεια. Έτσι εµπεδώνεται
η ασφάλεια.
Ακούστηκαν πολλά για το εξωτερικό, πώς δηλαδή αυτά τα
µέτρα έχουν λειτουργήσει στο εξωτερικό και έχουν αποδειχθεί
αποτελεσµατικά. Στο εξωτερικό, όπου έχουν λειτουργήσει και
έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά, δεν είναι µόνα τους σαν βραχιολάκι, σαν ηλεκτρονική επιτήρηση. Έρχονται µε ένα σύνολο
εναλλακτικών µέτρων κράτησης. Τότε πετυχαίνουν. Ένα είναι
αυτό.
Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός είπε ότι στο µέλλον µπορούµε
να σκεφθούµε ότι το µέτρο αυτό µπορεί να γίνει σαν εναλλακτική
ποινή. Στη Γαλλία, λοιπόν, που έχει λειτουργήσει ως εναλλακτική
ποινή, να σας πούµε ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσµός στις φυλακές.
Άρα και αυτό είναι άστοχο. Ούτε καν για το σκοπό που είναι το
βραχιολάκι αυτήν τη στιγµή, δηλαδή για την αποσυµφόρηση, δεν
θα λειτουργήσει έτσι.
Εµείς συνοψίζουµε ότι ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» και γιατί µας απασχολεί η κατάσταση στις φυλακές και γιατί µας ενδιαφέρει να
ανοίξει η συζήτηση για µέτρα εναλλακτικά της κράτησης. Έχουµε υποβάλει τις ενστάσεις µας σε σχέση µε την επέκταση του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

µέτρου σε υποδίκους, σε ανηλίκους. Έχουµε πει, βεβαίως, ότι
πρέπει να αρθούν οι εξαιρέσεις των υπό επιτήρηση κρατουµένων
και το κόστος να επιβαρύνει το δηµόσιο και όχι τον κρατούµενο.
Και βέβαια τα θέµατα της τεχνικής εφαρµογής του µέτρου και
της διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων είναι σοβαρά θέµατα νοµιµότητας που πρέπει πραγµατικά να ενταχθούν ρητά
στο νόµο και όχι µε προεδρικό διάταγµα. Και φυσικά η ανάθεση
της επιτήρησης να µην είναι σε ιδιώτες, γιατί είναι επικίνδυνη και
αντιβαίνει στο Σύνταγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία για το άρθρο 1 και θα
µπούµε και σε αυτό διεξοδικά αύριο.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θέλω να πω ό,τι θα µπορούσαµε
να πούµε ότι κάποιες τροπολογίες είναι χρήσιµες και κατανοούµε
την αναγκαιότητά τους, όπως για παράδειγµα την περίπτωση της
ρύθµισης της αµοιβής των υπερωριών απασχόλησης των εργαζοµένων στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Όµως, δεν µπορείτε
µε µια τροπολογία να διορθώνετε έναν ολόκληρο κώδικα, τον
Κώδικα των Δικηγόρων, που µάλιστα µόλις πριν λίγο καιρό τον
υιοθετήσατε εδώ πέρα και διαπιστώνετε ότι έχει σφάλµατα τα
οποία και εσείς δυσκολεύεστε να µας τα παρουσιάσετε. Θέλετε
εµείς, λοιπόν, να τοποθετηθούµε επ’ αυτού, χωρίς να το συζητήσουµε; Αυτό πραγµατικά, είναι µια στάση ευθύνης;
Να τον ξαναφέρετε ολόκληρο τον κώδικα, λοιπόν, να τον συζητήσουµε και να δούµε τι θα κάνουµε.
Επίσης, την τελευταία στιγµή εισάγετε νοµοσχέδιο για τη συµπλήρωση της ελληνικής νοµοθεσίας και την εναρµόνιση της µε
δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ένταξης της
Κροατίας.
Η ενσωµάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τυπικό τρόπο προϋποθέτει την τήρηση ειδικών νοµοτεχνικών
αρχών, τις οποίες αναλύει ειδικό εγχειρίδιο που εκδόθηκε πρόσφατα από τη Γενική Γραµµατεία της Βουλής µε την υπογραφή
και του κ. Μπαλτάκου και την οποία αυτήν τη στιγµή δεν ακολουθείτε.
Επίσης, σε άλλη τροπολογία φέρνετε την οργάνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, θέµατα που αφορούν το Σ.τ.Ε. και όλα αυτά που έχουµε αναφέρει. Αυτό είναι µια
κοπτοραπτική, δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτή η
λογική είναι και επικίνδυνη, αλλά και µας προσβάλλει όλους µας
εν τέλει.
Γι’ αυτό σας ζητούµε την απόσυρση όλης αυτής της κοπτοραπτικής, που έχει ονοµαστεί και «σκούπα» και µε διάφορα άλλα
ονόµατα.
Σας ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
την κ. Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα µιλήσω από τη θέση µου.
Κατ’ αρχάς να πω ότι η συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση
είναι πλήρης και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα
για τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης της ποινής, όπως είναι
και η υφ’ όρον απόλυση. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος η υφ’
όρον απόλυσης. Τοποθετήθηκα αναλυτικά και στην πρωτολογία
µου, στην εισήγησή µου σε όλα τα στάδια της συζήτησης στην
αρµόδια επιτροπή, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι ένα ενδιάµεσο
στάδιο µεταξύ της υφ’ όρον απόλυσης και της οριστικής απόλυσης του κρατούµενου από τη φυλάκιση.
Να πω εδώ ότι οι περιοριστικοί όροι είναι πιο ασφυκτικοί, γιατί
ουσιαστικά εδώ ο κρατούµενος αποφεύγει την κράτηση στο σωφρονιστικό κατάστηµα ή στη φυλακή και ουσιαστικά εκτίει την
ποινή του στο σπίτι του περιοριζόµενος αυστηρά. Να το δεχθούµε ότι περιορίζεται αυστηρά.
Γιατί να µπει στο Σωφρονιστικό Κώδικα; Ακούω από το πρωί
τις παρεµβάσεις των συναδέλφων µου, κυρίως από την Αριστερά, που λένε: «Θα πρέπει να έχετε µία ολοκληρωµένη παρέµβαση που θα αφορά ουσιαστικά το Σωφρονιστικό Κώδικα». Να
γίνει παρέµβαση στο Σωφρονιστικό Κώδικα, αλλά ο Σωφρονιστι-
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κός Κώδικας αφορά τους τρόπους και τους όρους έκτισης της
ποινής εντός των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Η υφ’ όρον απόλυση, οι εναλλακτικοί τρόποι της έκτισης της
ποινής, το βραχιολάκι στην προκειµένη περίπτωση αφορά τους
όρους, το χρόνο και τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς µε
τους οποίους πρέπει να γίνεται η έκτιση των ποινών εκτός των
σωφρονιστικών καταστηµάτων.
Αυτά είναι κεφάλαια τα οποία τα ρυθµίζει ο Ποινικός Κώδικας.
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει για την κοινωφελή εργασία, προβλέπει για την µετατροπή της ποινής, προβλέπει για το πώς πληρώνεται, εν πάση περιπτώσει, η ποινή που έχει µετατραπεί σε
χρηµατική. Το ίδιο συµβαίνει και στην προκειµένη περίπτωση.
Και να πω ότι η αγωνία των συναδέλφων µου θα πρέπει να βρίσκεται προς την άλλη κατεύθυνση. Η κοινωφελής εργασία αναλυτικά προβλέπεται στον Ποινικό Κώδικα. Το πρόβληµα µέχρι
σήµερα είναι ένας αναλυτικός τρόπος έκτισης της ποινής που θα
είχε συµβάλει στην αποσυµφόρηση των φυλακών, διότι µέχρι
τώρα δεν έχουν οργανωθεί οι κοινωνικές υπηρεσίες ούτε στο επίπεδο της φυλακής ούτε στο επίπεδο των δήµων για να υποδεχθούν θέσεις κοινωφελούς εργασίας, ως εναλλακτικούς τρόπους
έκτισης της ποινής. Και νοµίζω ότι η αγωνία των συναδέλφων µου
θα πρέπει να είναι το πότε θα είναι πρακτικά υλοποιήσιµη και
εφαρµόσιµη η πρόβλεψη για τα βραχιολάκια.
Γιατί από σωρεία εξουσιοδοτικών διατάξεων του νοµοσχεδίου
που σε λίγο θα ψηφίσουµε, προβλέπεται η έκδοση υπουργικών
αποφάσεων, προεδρικών διαταγµάτων που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, που είπε ο Υπουργός ότι θα γίνεται µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού
Οικονοµικών, αφού ληφθεί και η πρόταση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδοµένων, των οικονοµικών όρων µε τους οποίους
θα καταβάλλονται τα χρήµατα από τον κρατούµενο που θέλει να
υποβληθεί µε τη συναίνεσή του στο συγκεκριµένο µέτρο και σωρεία άλλων ζητηµάτων, τα οποία πρέπει να ρυθµιστούν.
Αφήστε που πρέπει να γίνει και δηµόσιος διεθνής διαγωνισµός
για την προµήθεια των ίδιων των βραχιολιών, που όπως αντιλαµβάνεστε, όσοι ξέρετε από δηµόσιο λογιστικό, γνωρίζετε τι θα πει
δηµόσιος διεθνής διαγωνισµός και πότε ολοκληρώνονται αυτοί
οι διαγωνισµοί.
Εποµένως νοµίζω ότι η αγωνία όλων µας θα είναι πότε θα είναι
πρακτικά υλοποιήσιµο και εφαρµόσιµο στην πράξη το συγκεκριµένο µέτρο ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής, ως ένας
από τους λόγους της υφ’ όρον απόλυσης κι όχι οι διατάξεις
αυτές καθαυτές, που όπως αντιλαµβάνεστε, είναι ευνοϊκότερες
για τον κρατούµενο και τον καταδικασθέντα, ακόµη, αν θέλετε,
και για τον άνθρωπο ο οποίος πρόκειται να πάρει άδεια.
Θέλω, κυρία Πρόεδρε, επειδή ουσιαστικά δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου µου για να µιλήσω για τις τροπολογίες -το αντιλαµβάνοµαι να το κάνουν αυτό συνάδελφοί µου, οι οποίοι δεν
θα τοποθετηθούν αύριο επί των άρθρων, οι εισηγητές, όµως, θα
έχουµε πιστεύω το χρόνο και θα τοποθετηθούµε αναλυτικά
αύριο επί των τροπολογιών- να αναφερθώ στην τροπολογία υπ’
αριθµ. 889, που ουσιαστικά µονοπώλησε, αν θέλετε, τις παρεµβάσεις των συναδέλφων µου, κυρίως των προερχοµένων από την
Αριστερά αλλά κι όχι µόνο.
Να πω επ’ αυτού για την πρόβλεψη που υπάρχει στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθµ. 889 τροπολογίας, κύριε Υπουργέ, η οποία έχει ως ακολούθως: «Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων, οργανισµών ή φυσικών ή νοµικών προσώπων
µε αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή µε κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών κ.λπ.».
Προσφεύγοντας στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας
αυτής, στο άρθρο 3 λέτε ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η επιβολή ποινής εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τις
διατάξεις των αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
και των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συµπλήρωση
στο άρθρο 49 Α του ν. 3691/2008 και του ν. 3932/2011.
Να πω ότι πράγµατι έγινε παρέµβαση στο άρθρο αυτό το
2011. Οι νόµοι αυτοί αναφέρονται στην πρόληψη νοµιµοποίησης
παρανόµων εσόδων τροµοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, αφο-
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ρούν την επιβολή κυρώσεων σε υπόπτους για τροµοκρατία. Συνδέονται αυτά τα άρθρα ή η διατύπωση είναι αυτή η γενική διατύπωση που πραγµατικά ενδεχοµένως ανοίγει την κερκόπορτα για
τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους της Αριστεράς και συγκεκριµένα από τον κ. Παφίλη, ότι µπορεί να ποινικοποιήσει ακόµα και την πολιτική δράση;
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι η ερµηνεία των διατάξεων των νόµων
γίνεται πάντα, για τον εφαρµοστή του δικαίου και πολύ περισσότερο για τον νοµικό, κύριε Υπουργέ, µε παραποµπή και στην εισηγητή έκθεση. Εδώ η διατύπωση στη συγκεκριµένη ρύθµιση
είναι ευρύτερη της εισηγητής εκθέσεως.
Γενικά ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριµένης διάταξης; Θέλετε πραγµατικά να προβείτε στον εντοπισµό και τη δέσµευση
κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων που προέρχονται από την τροµοκρατία; Γιατί αν πραγµατικά αυτό θέλετε και συσχετίζεται µε
την εισηγητή έκθεση, νοµίζω ότι θα πρέπει να κάνετε παρέµβαση
στο ίδιο το άρθρο για να το εξειδικεύσετε. Γιατί πραγµατικά η
αντικειµενική του υπόσταση εδώ είναι ευρύτερη και νοµίζω ότι
πρέπει να επανέλθετε µε νοµοτεχνική βελτίωση. Θα αναφερθώ
και αύριο, όταν θα µου δοθεί ο χρόνος αναλυτικά στην τροπολογία αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εµείς ευχαριστούµε, κυρία Τζάκρη.
Ο κ. Βασίλης Καπερνάρος έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να θέσω ένα θέµα πραγµατικά τεχνικό.
Ξέρετε, δυσανασχετώ πολλές φορές και αισθάνοµαι δυσφορία,
όταν διαβάζω κάποια νοµοθετήµατα τα οποία νοµίζω -ίσως να
είναι σφαλερό αυτό που λέω- ότι είναι µεταφρασµένα και πάρτε
τα έτοιµα και περάστε τα, κάντε τα νόµο. Γιατί το λέω αυτό;
Έχουµε ένα νοµοθέτηµα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αναφέροµαι στην τροπολογία- και είναι υπερεθνικού χαρακτήρα.
Οι διατάξεις του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν
οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες κατά
τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκαν.
Εν τω µεταξύ, έχει την έννοια «οντότητα» ένας ποινικός νόµος.
Έχουµε νοµικό όρο στην Ελλάδα, στη χώρα µας «οντότητα»; Τι
σηµαίνει ποινικά «οντότητα»; Λέει: Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών.
Δηλαδή, κάποιος δικάζεται στην Ελλάδα, διότι παραβιάζει οντότητες, χωρίς να έχουµε ένα προηγούµενο να γνωρίζουµε,
χωρίς να έχουµε ένα παράδειγµα και λέµε «τουλάχιστον έξι
µήνες φυλακή». Γιατί όχι τουλάχιστον πέντε; Σε σχέση µε ποια
ποιότητα του εγκλήµατος που είναι πρωτόγνωρο, αν όχι άγνωστο, που είναι άγνωστο, βάζουµε τουλάχιστον έξι µήνες φυλακή;
Έλεγε ο κ. Παφίλης «έξι µήνες φυλακή, έξι µήνες φυλακή». Μα
δεν είναι έξι µήνες φυλακή.
Είναι τουλάχιστον, «πάτωµα», έξι µήνες φυλακή µέχρι πέντε
χρόνια, χωρίς να γνωρίζουµε το modus operandi, χωρίς να γνωρίζουµε την ποιότητα του εγκλήµατος και λέµε «έξι µήνες και
πάνω». Γιατί να µην είναι ένα έτος και πάνω; Έχουµε κάποιο παράδειγµα; Γιατί να έρχεται αυτό το αόριστο της διατάξεως πρόχειρα στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Εµείς µάθαµε τους Βίκινγκς και
τους Βησιγότθους πώς να νοµοθετούν και τώρα ερχόµαστε και
λέµε τόσες σελίδες, η τροπολογία, της τροπολογίας, την τροπολογία, για να φτιάξουµε τέτοια νοµοθετήµατα, τα οποία µας προσβάλλουν.
Σας το είπα από την αρχή. Από εσάς έχουµε αξίωση και το πιστεύω αυτό. Εγώ δεν υποκρίνοµαι και το ξέρετε χρόνια τώρα.
Πρέπει να νοµοθετούµε διαφορετικά σε αυτόν το χώρο, διότι θα
έχουµε την ίδια παραγωγή νόµων που φτάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Είναι ντροπή, κύριε Υπουργέ να λέµε «βγήκε ο νόµος, ψηφίσαµε το νόµο, και την ίδια ώρα να διανεµηθεί και η εγκύκλιος».
Βγάζουµε νόµους και βγάζουµε και την εγκύκλιο που ερµηνεύει
το νόµο. Δεν υπάρχει στο παγκόσµιο προηγούµενο δεδοµένο παρόµοιο. Αυτά θέλουµε να αποφύγουµε. Γι’ αυτό είµαστε κακοί
και λέµε «κατά, κατά, κατά».
Δεν είναι δυνατόν, αυτά που έρχονται από το Υπουργείο Ερ-
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γασίας, από το Υπουργείο Οικονοµικών να έρχονται κι από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν το δέχοµαι ως Έλληνας Βουλευτής.
Τα νοµοθετήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι πρότυπα.
Δεν έχω καµµία αξίωση από τον Στουρνάρα ή –αν θέλετε- από
τον Βρούτση να φέρουν νοµοθετήµατα κατά όπως πρέπει, µε τον
τρόπο που πρέπει, διότι τέτοιες εντολές παίρνουν. Εσείς δεν
παίρνετε εντολές. Έτσι θέλω να πιστεύω - και το πιστεύω. Θα καθίσουµε και θα φτιάξουµε νόµους, διότι αν δεν φτιάξουµε νόµους
θα ψαχνόµαστε αν είναι ισχυρότερα τα τείχη. Διότι σε µία πολιτεία πρέπει να µην υπάρχει άµεση απάντηση αν πρέπει να έχουµε
ισχυρότερα τείχη από τους νόµους. Πρέπει να έχουµε ισχυρότερους νόµους. Αν έχουµε ισχυρούς νόµους δεν χρειαζόµαστε
τείχη. Τα τείχη µας είναι οι νόµοι.
Ερχόµαστε µε τέτοιες διαδικασίες και λέµε µε τέτοια προχειρότητα «πάρτε» -ας µου επιτραπεί σας παρακαλώ η έκφραση.
Δεν έχω καµµία διάθεση να θίξω, να προσβάλω, να απαξιώσω,
σας ορκίζοµαι θέλω να βοηθήσω. Όχι, όµως, µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε, δηλαδή, όταν υπάρχει το άρθρο
86 στο Σύνταγµα, που είναι ένα όνειδος, ένας εξευτελισµός της
προσωπικότητας του Έλληνα πολίτη. Να έχουµε «λαµόγια»
Υπουργούς στη φυλακή και παράλληλα να έχουν γλιτώσει το
κύριο αδίκηµα µε τις παραγραφές του άρθρου 86, να έχουν γλιτώσει τα ισόβια, όπως ο Τσοχατζόπουλος και τώρα να έχουν τη
δυνατότητα να πάρουν βραχιολάκι. Δεν γίνεται, δεν το ψηφίζω,
να µου κοπούν τα χέρια.
Όταν σας είπα ότι έχω αξίωση από εσάς, έχω αξίωση και επιχειρηµατολόγησα, το τεκµηρίωσα, διότι εγώ στην Ελλάδα πιστεύω στα πρόσωπα, δεν πιστεύω στους θεσµούς. Θα τους
φτιάξουµε τους θεσµούς, διότι είναι σε ανήκεστη παρακµή. Οι
θεσµοί έχουν φορείς. Οι άνθρωποι, λοιπόν, θα φτιάξουν τους θεσµούς. Να η ευκαιρία!
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Καπερνάρο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκιόκας για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι
σύντοµος.
Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω αυτό που είπα και στην πρωτολογία µου. Είχαµε την πρόθεση να µην καταψηφίσουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και να ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», παρά το
γεγονός ότι είχαµε και ενστάσεις και διαφωνίες και επιφυλάξεις
σε σχέση και µε το θεσµό της κατ’ οίκον ηλεκτρονικής επιτήρησης αλλά και µε τον τρόπο που αυτός υλοποιείται. Δεχόµαστε
ότι είναι ένας τρόπος µε βάση τον οποίο θα µπορούσε κόσµος
να βγει από τη φυλακή. Παρ’ όλα αυτά και εξαιτίας της απαράδεκτης τροπολογίας 889 και ιδιαίτερα της παραγράφου 3, που
εισάγει το άρθρο 458 Α του Ποινικού Κώδικα, επαναλαµβάνουµε
ότι γι’ αυτό το λόγο ψηφίζουµε κατά επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κωνσταντοπούλου, για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει δυστυχώς να ανατρέξουµε στην Αλφαβήτα του κράτους δικαίου και αυτό είναι οδυνηρό και οχληρό εν
έτει 2013.
Βασική αρχή του κράτους δικαίου είναι η αρχή της νοµιµότητας, η αρχή «καµµία ποινή, κανένα έγκληµα χωρίς νόµο». Και
όταν λέµε νόµο, εννοούµε νόµο ψηφισθέντα από Κοινοβούλιο.
Εσείς µε τη διάταξη που φέρνετε, επιχειρείτε να νοµοθετηθεί ως
έχουσα ισχύ νόµου η εκτελεστική απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, που πρέπει να σας ενηµερώσω ότι δεν λαµβάνεται µε την αρχή της οµοφωνίας. Οµοφωνία πρέπει να υπάρχει στα λεγόµενα µόνιµα µέλη, τους «ισχυρούς πέντε» της
υφηλίου, αλλά αρκούν εννέα στις δεκαπέντε ψήφους του Συµβουλίου Ασφαλείας για να ληφθεί µία απόφαση του Συµβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όταν φέρνουµε τέτοιες διατάξεις, είναι
καλό να το γνωρίζουµε, όπως είναι καλό να γνωρίζετε και να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός ότι το έτος 2001 το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε µία εποχή που η παγκόσµια κοινωνία ήταν δια-
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τεθειµένη να κάνει εκπτώσεις στις ελευθερίες της λόγω των επιθέσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τότε, λοιπόν, το
Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε στη Νέα Υόρκη
-που είχε µόλις δεχθεί το πλήγµα των τροµοκρατικών επιθέσεωναποφάσισε ότι είναι αρµόδιο να υπαγορεύει και ποινικούς νόµους, δηλαδή να επεµβαίνει στην ποινική νοµοθεσία των κρατών,
µια αντιδραστική αντίληψη που δυστυχώς πολλοί πολίτες ήταν
έτοιµοι να δεχθούν ακριβώς κατατροµοκρατηθέντες όχι µόνο
από τα ίδια τα τροµοκρατικά χτυπήµατα αλλά και από την εκφοβιστική προπαγάνδα.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από τα πιο νηφάλια όργανα, έχει ακυρώσει
δύο φορές µέτρα εκτελεστικά τέτοιου είδους αποφάσεων και κυρώσεων, µία φορά ακυρώνοντας µέτρα που ελήφθησαν κατά πολιτών µε κατάσχεση των περιουσιών τους υπό το πρόσχηµα
χρηµατοδότησης τροµοκρατίας και δεύτερη φορά –προηγηθείσα µάλιστα- ακυρώνοντας την αθρόα χορήγηση των προσωπικών δεδοµένων επιβατών που ταξίδευαν προς τις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής από αεροπορικές εταιρείες.
Ας είµαστε, λοιπόν, πιο κοντά στις αρχές µας, ας είµαστε λίγο
πιο ανένδοτοι σε εκείνα που αποτελούν τον αξιακό πυρήνα της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου και τότε δεν θα ψελλίζουµε
ότι δεν ξέρουµε γιατί ψηφίσαµε ή γιατί νοµοθετήσαµε ή γιατί φέραµε διατάξεις που απορώ γιατί δεν τις αναλύετε σήµερα στο
Κοινοβούλιο και λέτε ότι θα µας τις πείτε αύριο. Ελπίζω ότι θα
τις αποσύρετε αύριο, όπως είχατε κάνει και µε τη διάταξη για το
«πόθεν έσχες» και µε τη διάταξη για την παραγραφή αδικηµάτων
των καρτέλ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα κάνω δύο σύντοµες παρατηρήσεις. Ήδη υπερέβην το
χρόνο µου. Ένα λεπτό θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι είναι ζήτηµα ανάγκης να γίνουν φυλακές. Κύριε Υπουργέ, εγώ σας λέω ότι δεν διαθέτω τις γνώσεις
και δεν θα παριστάνω ότι διαθέτω τις γνώσεις για να κυρώσω
αυτό το ρυµοτοµικό σχέδιο που µας ζητάτε να εγκρίνουµε. Εσείς
τις διαθέτετε; Χθες είχαµε τον κ. Μητσοτάκη στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης που είπε ότι διαθέτει γνώσεις µαιευτικής και
γυναικολογίας. Εσείς διαθέτετε τις γνώσεις ρυµοτοµίας και πολεοδοµίας για να µας ζητάτε να κυρώσουµε αυτά τα σχέδια της
εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»; Νοµίζω ότι δεν τις διαθέτετε και καλό θα είναι, αντί να χρησιµοποιείτε τη Βουλή ως «πλυντήριο» και «επικυρωτήριο» και µέσο νοµιµοποίησης ανοµηµάτων
άλλων, να είστε πιο επιφυλακτικός σε τέτοιου είδους πιέσεις, αν
υπάρχει οποιαδήποτε πίεση, γιατί η τροπολογία δικαιολογείται
µόνο υπό την πίεση επείγοντος και δεν µας εξηγήσατε κανένα
επείγον σε σχέση µ’ αυτά τα θέµατα.
Θα πω µία τελευταία φράση για το νοµοσχέδιο που το αδικήσαµε, γιατί το αδικήσατε γιατί φέρατε αυτές τις πέντε τροπολογίες. Δεν µπορεί να µιλάτε για οικειοθελή υποβολή στο µέτρο,
όταν τα δικαστήριά µας έχουν κρίνει περιγράφοντας µε τον πιο
ζοφερό τρόπο ότι οι συνθήκες κράτησης συνιστούν τέτοια παραβίαση της αξιοπρέπειας, τέτοια παραβίαση των υπερνοµοθετικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, ώστε ακόµα και εκείνοι που
απέδρασαν, αθωώνονται.
Είναι η υπ’ αρ. 682/2012 απόφαση του δικαστηρίου της Ηγουµενίτσας.
Λέτε, λοιπόν, ότι αυτός που του ζητούν να κοιµάται µε άλλους
τριάντα, σε δεκαπέντε τετραγωνικά µέτρα, χωρίς κλίνες, έχοντας
µία τουαλέτα µέσα στον ίδιο χώρο, που δεν προαυλίζεται και
στοιβάζεται µε συγκρατουµένους του οι οποίοι δεν έχουν καµµία
πρόσβαση σε υγιεινή για µήνες, θα ζητήσει οικιοθελώς το µέτρο;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, γι’ αυτό ακριβώς ζητήσαµε να υπερΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ψηφίσετε τη διάταξη αυτή, ούτως ώστε µαζί µε τους άλλους στόχους που έχει να έχουµε και αποσυµφόρηση.
Πράγµατι η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηγουµενίτσας Θεσπρωτίας αυτά λέει και είναι ένας λόγος και αυτός –
που περιγράφει πράγµατι τις πολύ κακές συνθήκες των φυλακών
µας- για να προβούµε προς την αποσυµφόρηση.
Όσον αφορά τις τροπολογίες –και αναφέροµαι στην τελευταία
εισηγήτρια-, προφανώς δεν ήσασταν εδώ όταν τις ανέπτυξα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τις άκουσα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Απουσιάζατε, δεν ήσασταν εδώ,
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας άκουσα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εάν, όµως, υπάρχει σε
οποιαδήποτε τροπολογία αυτό που υπαινιχθήκατε ότι προσπαθούµε να καλύψουµε κάποια λαµόγια –όπως είπατε- ή οποιονδήποτε άλλον, θα ήθελα παρακαλώ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την έκφραση αυτή δεν την είπαµε εµείς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι τώρα. Το είπατε
στην προηγούµενη συζήτησή σας.
Εν πάση περιπτώσει, αν οποιοσδήποτε είπε ότι πάει να καλυφθεί κάποιος –και πίσω από αυτό υπάρχουν οικονοµικά συµφέροντα- θα ήθελα να µου εντοπίσετε ποιες είναι οι διατάξεις
αυτές, ώστε να τις δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Παρών.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.08’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα
9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: 1) ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρυθµίσεις
θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»,
2) µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας
της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο
Κοσσυφοπέδιο, για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου
Χώρου» και 3) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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