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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Σας υπενθυµίζω ότι στις 13.00’ θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νοµοσχεδίου που έχει κατατεθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Σταµπουλή, χθες είχαµε κάνει µια µικρή τροποποίηση
του χρόνου, εποµένως, αν χρειαστείτε, µπορείτε να µιλήσετε
µέχρι δέκα λεπτά, µια και είστε και η τελευταία οµιλήτρια.
Τον λόγο έχει η κ. Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν
έχει νόηµα να επαναλάβω για πολλοστή φορά, όχι την κριτική
αλλά την καταγγελία του νοµικού ανοσιουργήµατος που θα ψηφίσει η συγκυβέρνηση αγνοώντας τη γενική κατακραυγή, όπως
αγνοεί την κατακραυγή και για τα άλλα ολέθρια µέτρα εξόντωσης του ελληνικού λαού, εξαθλίωσης των κατοίκων αυτής της
χώρας τα οποία παίρνει εδώ και τέσσερα χρόνια η ίδια συγκυβέρνηση µε άλλο µείγµα.
Η κατακραυγή αυτή είναι εξίσου αληθινή από όπου κι αν προέρχεται, διότι το περιεχόµενο της έχει σηµασία, όπως το περιεχόµενο έχει σηµασία και για να χαρακτηριστεί ή όχι µια ερώτηση
ή ένα σχόλιο «κουτσοµπολιό» -αναφέροµαι στα χθεσινά τώρα
αλλά δεν µπορώ να µην αναφερθώ- και όχι το αν γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ή κατά µια µικρή παρέκβαση.
Κανένας Κανονισµός δεν δίνει σε κανέναν Προεδρεύοντα το
δικαίωµα να απευθύνει χαρακτηρισµούς όπως αυτοί που εκτοξεύτηκαν εδώ µέσα και στη συνέχεια αντί συγγνώµης να παρακωλύει τη δευτερολογία τριών συναδέλφων της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, όπως και αυτής που προσεβλήθη µε το χαρακτηρισµό «κουτσοµπολιό». Η επίδειξη κακής ποιότητας «τσαµπουκά» προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση από Αντιπρόεδρο
που έχει γράψει «ιστορία» ως Πρόεδρος επιτροπών στις οποίες
δεν κατορθώθηκε η συγκάλυψη των ευθυνών του κυβερνητικού
εταίρου, αν και επιδιώχθηκε από αυτά τα µέσα, είναι απλώς απαράδεκτη.
Στο νοµοσχέδιο, τώρα, επαναλαµβάνω ότι πρόκειται για ανοσιούργηµα, ένα νοµοθέτηµα που προβλέπει τη µεταγωγή κατα-

δίκων και υποδίκων σε φυλακές τύπου Γ’ από ένα όργανο ειδικής
δικαιοδοσίας, απέναντι στις αποφάσεις του οποίου η προσφυγή
δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα αλλά ακόµη κι αν κερδηθεί,
υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί η ίδια απόφαση για τη µεταγωγή µε άλλη δικαιολογία. Και µπήκε σαν ευνοϊκή τροπολογία
η δυνατότητα και άλλης προσφυγής. Ω, τι µεγαλοψυχία! Κι ενώ
είναι σαφέστατα τα δικαιώµατα που θα παραβιάζονται -θα «περιορίζονται» µας λέτε κοµψά, κύριε Υπουργέ- παραµένουν ασαφέστατα αν και ουσιωδέστατα τα δικαιώµατα που ο κακού
γούστου συνήγορος των δήθεν ευνοϊκών αλλαγών κατόπιν ενεργειών του –δεν είναι εδώ να µε ακούσει αλλά δεν πειράζει- θεωρεί ότι δεν παραβιάζονται. Αλλά ούτε και ο ίδιος είναι πολύ
βέβαιος, γι’ αυτό ζητά άκουσον-άκουσον προφορική διαβεβαίωση ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν θα παραβιάζονται.
Δεν θέτει καν ζήτηµα αιτιολογικής έκθεσης, στην οποία θα
µπορούσε να αναφέρεται αυτή η πρόθεση µε κάποια εγκυρότητα
και κάνει ότι ξεχνά την προοπτική εσωτερικού κανονισµού, τον
οποίο θα συντάξετε εσείς, κύριε Υπουργέ, βεβαίως σύµφωνα µε
το δικό σας πνεύµα µε το οποίο συντάξατε και το νόµο. Αυτό το
πνεύµα διαφαίνεται περίτρανα στα άρθρα 14, πρώην 15 και 15
πρώην 16, που παρέχουν σε αστυνοµικούς, εξωτερικούς φρουρούς και σεκιουριτάδες -ό,τι µας προκύψει- τη δυνατότητα να
πυροβολούν στο ψαχνό µέσα και έξω από τη φυλακή σε απροσδιόριστη ακτίνα και χωρίς προειδοποίηση. Προσπαθούν να µας
πείσουν ότι έχει κάποια σηµασία αν η µεταγωγή του κατάδικου
ή του υπόδικου στη φυλακή τύπου Γ’ γίνεται για δύο ή για τέσσερα χρόνια κατ’ αρχάς, τη στιγµή που η παράτασή της ανά διετία δεν έχει όριο προς τα πάνω και ο εγκλεισµός στο κολαστήριο
µπορεί µια χαρά να κρατήσει µέχρι την πλήρη έκτιση της ποινής.
Είναι έτσι ή δεν είναι;
Περιγράφονται πολύ καλά όλα αυτά στο κείµενο των γονέων
συγκεκριµένων φυλακισµένων, που είναι προφανές ότι προορίζονται για τις φυλακές τύπου Γ’. Σας το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αφροδίτη Σταµπουλή, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ή µήπως και αυτοί είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ποιών γονέων για να
ξέρουµε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Να τους δείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όχι, όχι, να µας πείτε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Να πάρετε το κείµενο. «Γονείς,
συγγενείς και αλληλέγγυοι» υπογράφεται, να το πάρετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ποιοι είναι; Οι Πυρήνες
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της Φωτιάς;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Να το πάρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ! Μισό
λεπτό. Κύριε συνάδελφε, αν η οµιλήτρια επιθυµεί να διακοπεί,
θα διακοπεί, θα θέσετε το ερώτηµα και θα σας απαντήσει. Αν δεν
επιθυµεί…
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Να το πάρετε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Απλώς, όταν καταθέτουν να λένε και τι περιέχουν, να λαµβάνουµε γνώση.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Να το πάρετε το κείµενο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δικαίωµα του Βουλευτή είναι να χειριστεί το έγγραφο όπως θέλει.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Εκτός, λοιπόν, εάν αυτοί οι γονείς,
οι συµπολίτες µας, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία και δεν έχουν καµµία καταδίκη από τις αρχές είναι και αυτοί
δεύτερης κατηγορίας µε τους οποίους δεν πρέπει να συνδιαλεγόµαστε, διότι σε µια κοινωνία, σε µια χώρα όπου υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας κρατούµενοι, προφανώς υπάρχουν και
δεύτερης κατηγορίας ελεύθεροι. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό
καταγγέλλουµε τόσες µέρες. Είναι δεύτερης κατηγορίας οι γονείς αυτών των παιδιών και δεν έχουν δικαίωµα να εισέρχονται
στο ναό της δηµοκρατίας, στον οποίο µπορούν να κυκλοφορούν
εισαγγελείς της χούντας, αντιπρόσωποι του Λεπέν και σκοτεινοί
τύποι που συναλλάσσονται µε ρατσιστές µαχαιροβγάλτες. Να
είστε περήφανοι όλοι οι υπόλοιποι που συνεργάζεστε µαζί τους.
Πώς µπορούν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των µέσα,
όταν για τους έξω, για όσους δεν έχουν ακόµα καταβροχθιστεί
από την ανεργία µόνο η καταστολή υπάρχει σαν απάντηση και
στο πιο δίκαιο αίτηµα όταν οι µισοί, λίγο λιγότεροι, ακόµα περισσότεροι εργαζόµενοι βρίσκονται ντυµένοι στο χακί ήδη; Τους
αφήνουν να ξεχάσουν από πότε τους φόρεσαν το χακί και κάνουν
ότι ξεχνούν ότι κάποτε πρέπει και να τους το βγάλουν αυτοί που
τους το φόρεσαν. Εδώ δεν βλέπουµε να διαφωνεί το δεκανίκι της
Νέας Δηµοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, φτύνοντας έτσι στο παρελθόν
του, πολύ µακρινό έτσι και αλλιώς.
Τώρα όσον αφορά στην εκπρόθεσµη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουµε τρία άρθρα µε τρεις εµβαλωµατικές
λύσεις σε αντίστοιχα προβλήµατα που δηµιούργησε η χρονίως
«αρπακολλατζίδικη» πολιτική της συγκυβέρνησης σε σοβαρότατα ζητήµατα.
Έτσι, στο πρώτο άρθρο «Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας» όχι µόνο δίνεται παράταση στην παράταση, µε τροπολογία της τροπολογίας, όχι µόνο µε
τροπολογία της παραγράφου του άρθρου, όπως τροποποιήθηκε
µε άλλη παράγραφο άλλου άρθρου, απαλείφεται η αναφορά στο
οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο αλλά και µπαίνουν στην εθελοντική
ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και οι υπάλληλοι των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Από πότε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, που δεν είστε εδώ,
οι αποκεντρωµένες διοικήσεις ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση; Έπαψαν να είναι κανονικές κρατικές υπηρεσίες χωρίς
σχέση µε κανενός είδους αυτοδιοικητικές εκλογές; Τα έχετε
µπερδέψει τόσο ή συµβαίνει κάτι άλλο; Θα ήταν αστείο, αν δεν
ήταν τραγικό. Και είναι τραγικό, γιατί όλο αυτό το µπέρδεµα εµπλέκεται µε τις προσχεδιασµένες, προαποφασισµένες, προαπαιτούµενες µερικές χιλιάδες απολύσεις.
Στο δεύτερο άρθρο, αφού αφήσατε και πάλι να περάσει όχι ο
Ιούνιος αλλά και ο µισός Ιούλιος και ανακαλύψατε ότι οι περιφέρειες που ελέγχουν περιφερειάρχες της συγκυβέρνησης -η
οποία καµάρωνε πριν λίγες εβδοµάδες, γιατί δεν τις άλωσε ο
κακός ΣΥΡΙΖΑ- δεν κατόρθωσαν για άλλη µια φορά να ολοκληρώσουν τους διαγωνισµούς για τη µεταφορά των µαθητών το
σχολικό έτος 2014-2015. Και τι λύση βρίσκετε; Να γίνεται κατ’
εξαίρεση ανάθεση στους προσωρινούς µειοδότες από την οικονοµική επιτροπή, ώστε να καλυφθεί η αναγκαιότητα της µεταφοράς µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2015. Ή αν ούτε
προσωρινοί µειοδότες έχουν αναδειχθεί, να γίνεται πρόχειρος
διαγωνισµός από την οικονοµική επιτροπή ακόµη και στις 5 και
10 Αυγούστου, να γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε
ανάθεση τέλος πάντων, αρκεί να µη µείνουν τα παιδιά χωρίς µεταφορά και όλα αυτά διατηρώντας σε ισχύ την ελεεινή κοινή
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υπουργική απόφαση, η οποία από πέρυσι αποκλείει σηµαντικό
αριθµό µαθητών από τη δυνατότητα δωρεάν µεταφοράς.
Η τρίτη τροπολογία, επίσης έρχεται να µπαλώσει ένα πρόβληµα που οι χειρισµοί σας δηµιούργησαν. Επαναφέρει στην αρµοδιότητα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
χερσαία σηµεία εισόδου και εξόδου και συγκεκριµένα αυτού του
Προµαχώνα Συντικής και αυτό του Ορµενίου Ορεστιάδας.
Παραχωρήθηκαν στους δήµους για να είναι πιο περιποιηµένοι
οι χώροι, για να καθαρίζονται, για να συντηρούνται. Εννοείται ότι
ως συνήθως δεν παραχωρήθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι και λίγα
χρόνια µετά οι δήµοι βρίσκονται να έχουν πληρώσει σηµαντικά
ποσά σε εργολάβους καθαριότητας, διότι παράλληλα δούλεψε
το σύστηµα του ελλιπούς προσωπικού, της µη δυνατότητας
προσλήψεων και των αναθέσεων σε εργολάβους. Βρίσκονται
χρεωµένοι ακόµα και µε το αντίτιµο του ρεύµατος των αστυνοµικών τµηµάτων. Βεβαίως και θέλουν να απαλλαγούν από αυτό
το φορτίο και βεβαίως και πρέπει να τους καταβληθούν τα ποσά
που ήδη χρωστάνε.
Επειδή, λοιπόν, µπαλώνετε καταστάσεις που σαφώς εδώ που
φτάσαµε πρέπει να µπαλωθούν αλλά δεν έπρεπε καν να είχαν
δηµιουργηθεί, εµείς αναγκαστικά θα ψηφίσουµε «παρών» σε
αυτήν την τροπολογία, µε όλη αυτήν την πολύ σκληρή κριτική,
την οποία κάνουµε στις πολιτικές οι οποίες οδήγησαν στο να
είναι αναγκαία αυτού του είδους τα µπαλώµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Τµήµα ότι
από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης κ. Ζησιµόπουλος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Αρβανίτης Μιχαήλ, Βουλευτής Αχαΐας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, κατά τον Κανονισµό της Βουλής, για δέκα λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε δύο διατάξεις για τις οποίες έγινε πολύς θόρυβος και στη συνέχεια θα κάνω µια γενικότερη τοποθέτηση εν
όψει του ότι ετέθησαν αυτά τα θέµατα χθες σχετικά µε το άρθρο
43 που ήδη έγινε 42.
Η διάταξη αυτή, αναφέρεται στις χρήσεις των καταστηµάτων
που βρίσκονται στο Αρσάκειο Μέγαρο -γιατί έγινε χθες µεγάλη
συζήτηση για την αλλαγή χρήσης- και στη Στοά του Ορφέα, στη
Στοά του Βιβλίου, δηλαδή στο κτηριακό συγκρότηµα όπου στεγάζεται το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ο ν. 2073/92 που είναι
σχετικός µε τη µεταστέγαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
από το κτήριο της Βουλής στο Αρσάκειο Μέγαρο προέβλεπε περιορισµένο αριθµό χρήσεων για τα καταστήµατα που βρίσκονται
εκεί. Θυµίζω ότι στο χώρο αυτό στεγάζεται και το Θέατρο Τέχνης. Λόγω της κρίσης πολλά καταστήµατα στο χώρο αυτό
έχουν κλείσει. Λόγω δε του περιορισµού των χρήσεων δεν µπορεί να εξευρεθούν εύκολα άλλοι επαγγελµατίες.
Για τους λόγους αυτούς προβλέπεται ότι µε προεδρικό διάταγµα είναι δυνατή η µεταβολή και ο εµπλουτισµός των χρήσεων
που προβλέπονται στο ν. 2073/92. Για να εξασφαλιστεί αυτό, οι
νέες χρήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι συµβατές µε το χώρο
και µε το κτηριακό συγκρότηµα του Αρσακείου. Πριν την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος προβλέπεται να υπάρχει και γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε τις νέες
χρήσεις των καταστηµάτων. Ένα θέµα το οποίο προέκυψε…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι δική σας αρµοδιότητα, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι συναρµοδιότητα.
Επειδή είναι εκείνο, θα είναι από κοινού. Προβλέπεται. Είναι
σωστή η παρατήρηση. Είναι συναρµοδιότητα και του Υπουργείου
Δικαιοσύνης. Συνεπώς, το βάζουµε εδώ και συνυπογράφεται από
τους αρµόδιους Υπουργούς. Είναι µια αναγκαιότητα, γιατί είναι
κρίµα να µένουν ανεκµετάλλευτα.
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Ένα θέµα που θέλω να πω, είναι αυτό που ετέθη για τις φυλακές και τη φρούρηση της εξωτερικής ή της περιµετρικής φρουράς. Είναι ένα θέµα που πράγµατι µε προβληµάτισε εν όψει του
ότι στο νοµοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που αλληλοεπηρεάζονται. Μέχρι να λειτουργήσει η φυλακή, να το δούµε αυτό όσον
αφορά την εξωτερική και την περιµετρική φύλαξη και δεσµεύοµαι να το συζητήσουµε το ζήτηµα αυτό καλώντας εκπροσώπους
όλων των κοµµάτων. Με προβληµάτισαν οι παρατηρήσεις όλων,
και του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ και
του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συνεπώς, να το συζητήσουµε αυτό, γιατί όπως είναι η δοµή των διατάξεων,
αλληλοεπηρεάζονται. Νοµίζω ότι το είπε και η κ. Χρυσοβελώνη.
Θα το δούµε, θα το εξετάσουµε να δούµε ποιο είναι το καλύτερο
για την ασφάλεια των φυλακών από εξωτερικούς ή εσωτερικούς
κινδύνους. Δεν διεκδικούµε το αλάθητο. Να το κοιτάξουµε.
Έγινε πολλή συζήτηση για το άρθρο 23 και έχω πει ότι η διάταξη αυτή προτείνεται µε σκοπό την παρέµβαση σε εκκρεµείς
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας δίκες, οι οποίες πάντως δεν κατονοµάζονται. Δηλαδή δεν είναι φωτογραφικές οι διατάξεις. Η ρύθµιση αυτή υπήρχε στο νοµοσχέδιο µε τον τίτλο
«Ενέχυρο και ποινική συνδιαλλαγή», το οποίο είχε καταθέσει ο
προκάτοχός µου Υπουργός, ο κ. Ρουπακιώτης. Αναρτήθηκε στη
διαβούλευση δε τον Απρίλιο του 2013. Ακολούθως, η διάταξη
αυτή απεστάλη στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η διοικητική
ολοµέλεια του οποίου γνωµοδότησε θετικά σε δύο συνεδριάσεις,
τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2013 επί προεδρίας του προηγούµενου Προέδρου, του κ. Μενουδάκου.
Από το σύντοµο αυτό ιστορικό της διάταξης, νοµίζω ότι σαφώς
προκύπτει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν επιδιώκει το αδιανόητο, δηλαδή να παρέµβει στο δικαιοδοτικό έργο του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως ακούστηκε εδώ, εκτός αν δεχθεί
κανείς ότι ο προηγούµενος Υπουργός επιδίωκε κάτι τέτοιο κατά
το παρελθόν, πράγµα το οποίο πιστεύω ότι κανείς δεν µπορεί να
υποστηρίξει στα σοβαρά. Επί της ουσίας των διατάξεων, αν χρειαστεί να πούµε οτιδήποτε, θα επανέλθω στο τέλος της συζήτησης. Εννοώ πάνω στο άρθρο 23, εφόσον ακούσουµε και στην
κατ’ άρθρο συζήτηση και τη διάταξη.
Γενικά για το νοµοσχέδιο µου, δηµιουργήθηκε η αίσθηση χθες
ότι πολλοί από τους αγορητές δεν έχουν διαβάσει το νοµοσχέδιο
ή δεν το κατανόησαν.
Άκουσα µε πολλή προσοχή όλους τους οµιλητές. Άκουσα εισηγήσεις µε κριτική σκέψη και µετριοπάθεια, τις οποίες λάβαµε
και θα λάβουµε υπ’ όψιν µας σοβαρά.
Άκουσα και εισηγήσεις που έκαναν έναν θλιβερό συµψηφισµό,
που ταυτίζουν δηλαδή το οργανωµένο έγκληµα και την τροµοκρατία, µε τη νοµοθετική λειτουργία µίας δηµοκρατικά συγκροτούµενης Βουλής. Δηλαδή τι µας είπε κάποια αγορήτρια εδώ; Ότι
τροµοκρατία δήθεν ασκεί η εκλεγµένη από τον λαό Κυβέρνηση
και ότι εν τέλει η πραγµατική τροµοκρατία του οργανωµένου εγκλήµατος δεν φοβίζει κανέναν και δεν θέλει κάποιον άλλο έλεγχο.
Αν η τροµοκρατία εδώ και δεκαετίες εξαλείφθηκε στην Ιταλία,
τη Γερµανία και τη Γαλλία, είναι γιατί εκεί ακόµη και τα αριστερά
κόµµατα την αποδοκίµασαν, την καταδίκασαν. Η ανθρωποκτονία,
από όποιον κι αν τελείται είναι ανθρωποκτονία. Δεν είναι πολιτική
πράξη. Και δεν έχω χρόνο τώρα να αναφερθώ στους θεωρητικούς της κρατικής βίας και της τροµοκρατίας αντίστοιχα. Ίσως
σε µία άλλη ευκαιρία να κάνουµε µία ανάλυση σε φιλοσοφικό επίπεδο στα θέµατα αυτά.
Κι αν εσείς θεωρείτε την εξουσία βία, πείτε µου τότε αν το να
επιλέγεις να αφαιρείς τη ζωή οποιουδήποτε ανθρώπου, που είναι
η µεγαλύτερη βία και αποτελεί εν τέλει την πιο αποτρόπαιη εξουσία, την εξουσία του τρόµου που κοµίζει το έγκληµα, αυτή µε
σύγχυση και τυφλότητα υπερασπιζόµαστε εδώ;
Είναι λάθος όσοι έχουν τέτοιες τοποθετήσεις. Παρ’ όλα αυτά,
το κράτος εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των κρατουµένων. Πείτε µου αλήθεια πού είδατε λευκά κελιά που επικαλείστε; Πού τα είδατε; Από ποια διάταξη του νοµοσχεδίου
προκύπτει ότι υπάρχουν λευκά κελιά και τι σχέση έχουν τα λευκά
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κελιά µε αυτά τα οποία υπαινίσσεστε ότι υπήρξαν σε άλλες
χώρες;
Γιατί όποιος ξέρει τα λευκά κελιά που είχε η Γερµανία και η
Τουρκία κάποια εποχή, ξέρει ότι σήµαιναν συνεχή αποµόνωση,
αποκλεισµό επισκέψεων και επικοινωνίας, µία διαρκή πίεση. Τι
δουλειά έχει αυτό µε τη θεσµοθέτηση ενός καθεστώτος ικανής
ασφάλειας που σήµερα έχει η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, οι
σκανδιναβικές χώρες, των οποίων τη νοµοθεσία λάβαµε υπ’ όψιν
για να κάνουµε το νοµοσχέδιο; Γιατί αυτό κάνουµε.
Ο κρατούµενος θα κρατείται εκεί για µικρό χρονικό διάστηµα,
θα βλέπει, όπως και στις άλλες φυλακές, τις ίδιες ώρες τους άµεσους συγγενείς του µέχρι και τρίτου βαθµού, θα έχει την ίδια επικοινωνία, όπως και στις άλλες φυλακές. Θα έχει προαυλισµό,
όπως στις άλλες φυλακές, γιατί ακούστηκε κι αυτό εδώ, ότι καταργείται ο προαυλισµός. Θα έχει εργασία και προγράµµατα,
όπως στις άλλες φυλακές, όπως προβλέπει ο Σωφρονιστικός Κώδικας. Τα πάντα. Και είναι κρίµα να ακούγεται ότι όλα αυτά καταργούνται και πολύ περισσότερο όταν µας ακούει ο ελληνικός
λαός και να δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις.
Δεν ξέρω αν είναι κοινοβουλευτικά σωστή αυτή η τοποθέτηση
µερικών συναδέλφων. Και δεν αναφέροµαι στο σύνολο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στις µεµονωµένες περιπτώσεις που
ακούστηκαν.
Τι αλλάζει µε το νοµοσχέδιο; Κυρίως η µη λήψη αδειών και η
αυστηρή περιφρούρηση για να µην υπάρχουν αποδράσεις και να
µην οργανώνονται εγκληµατικές πράξεις και µέσα από τη φυλακή µε ελεύθερους στόχους αλλά και εξωτερικές επιθέσεις
προς τη φυλακή. Ποιον ενοχλεί αυτό;
Και επιτέλους όσοι διαµαρτύρονται, ποια πρόταση νόµου
έχουν καταθέσει τόσο καιρό για τα ζητήµατα κράτησης, τα δικαιώµατα των κρατουµένων αλλά και την ασφάλεια των πολιτών;
Καµµία και αυτό να το ακούσουν όλοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οµόφωνο πόρισµα της Επιτροπής Σωφρονιστικού Κώδικα.
(Κωδωνοκρουσίες)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήθελα να πω και στον
κ. Κουράκη που τον εκτιµώ ιδιαίτερα ότι ακόµη κι αυτές τις ευεργετικές διατάξεις που φέρνουµε για να αποφυλακιστούν οι κρατούµενοι -µε τα 2/5, το 1/3, το 1/5, το 1/10 στις επιτροπές που
βρισκόταν το νοµοσχέδιο- κάποιοι που σήµερα οδύρονται για τα
δικαιώµατα των κρατουµένων δήλωσαν ότι δεν θα τις ψηφίσουν.
Κοιτάξτε στα µάτια τον µέσο κρατούµενο και πείτε του ότι για
τους κοµµατικούς σας σκοπούς θέλετε να µην αποφυλακιστούν
µε όρους και να παραµείνουν υπερσυνωστισµένοι και µετά να
κλαίτε για τα δικαιώµατά τους.
Στις φυλακές µας λειτουργούµε δεκαπέντε σχολεία, τα οποία
συνεχώς ενισχύουµε πολλαπλώς. Μέσα από αυτά κάθε χρόνο
έχουµε επιτυχίες στα πανεπιστήµια. Είδατε φέτος τι επιτυχίες είχαµε από τα παιδιά που κρατούνται στον Αυλώνα.
Έχουµε δεκαπέντε προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ. Ξεκινούν τώρα
δύο προγράµµατα του ΟΚΑΝΑ σε Πάτρα και Κορυδαλλό. Προκηρύξαµε τριάντα εννέα θέσεις ιατρών για να αντιµετωπίσουµε
το χρονίζον πρόβληµα της ιατρικής περίθαλψης στις φυλακές.
Πήραµε κοντά στους εξακόσιους φύλακες από τη Δηµοτική
Αστυνοµία. Έχουµε και λειτουργούµε από κρατούµενους τυπογραφεία, αρτοποιεία, σχολεία αλουµινοκατασκευής, προγράµµατα αλληλοµάθειας. Γιατί τα κρύβουν αυτά κάποιοι;
Θέλω να πω στον κ. Βούτση το εξής: Πού είδε το εκδικητικό
µένος στο νοµοσχέδιο αυτό ο µετριοπαθής κ. Βούτσης; Κάνετε
µια σύγκριση του παλαιού και του νέου νοµοσχεδίου. Διότι µιλούν
συνεχώς µερικοί για άθλιες συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν κρατούµενοι ευρωπαϊκών χωρών που να θέλουν να γυρίσουν στις χώρες
τους. Αντίθετα, πολλοί θέλουν να έρθουν εδώ για να εκτίσουν την
ποινή τους. Δεν λέω εγώ ότι είναι ιδανικές οι φυλακές µας. Πρώτος είπα ότι θέλουµε να κάνουµε πολλές τοµές και βελτιώσεις.
Βήµα-βήµα και µε τη βοήθεια όλων µπορούµε να το κάνουµε.
Επιτέλους, ας µην επενδύουµε στο λαϊκισµό. Κάντε συγκεκριµένες προτάσεις να βελτιώσουµε τη ζωή του µέσου κρατούµενου
και είµαστε εδώ να τις υιοθετήσουµε.
Όχι, όµως, κύριε Δρίτσα, να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ -αν το κατάλαβα
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καλά, αν όχι, διορθώστε µε και θα το πάρω πίσω- χρησιµοποιεί
το όπλο της κριτικής και όχι την κριτική των όπλων.
Προσέξτε. Το να µην κάνουµε κριτική στη χρήση των όπλων
µπορεί να είναι επικίνδυνο και να στέλνει λάθος µηνύµατα σε επικίνδυνους αποδέκτες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον ίδιο τον Μαρξ έχετε παρανοήσει και όχι τον κ. Δρίτσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εδώ είναι ο κ. Δρίτσας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εδώ είναι ο κ. Δρίτσας.
Είπα ότι, αν δεν τον κατάλαβα καλά, να το δούµε στα Πρακτικά.
Δίνουµε λάθος µηνύµατα σε επικίνδυνους αποδέκτες.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς έχετε διαβάσει το κόκκινο
βιβλιαράκι του Μάο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τον έχετε κάνει τον
Μαρξ πατσαβούρα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν και δεν µε έστειλε ο πατέρας µου να σπουδάσω
στην Αµερική, δεν έχω διαβάσει µόνο τον Μάο αλλά έχω διαβάσει
και όλα τα έργα του Τσε Ποτά. Ξέρετε ποιος είναι ο Τσε Ποτά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό για τον πατέρα σας γιατί το
αναφέρετε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Έτσι θέλει και το αναφέρει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι παράσταση Υπουργού
αυτή!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τώρα καταλάβαµε την παράσταση
την δική σας, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο Τσε Ποτά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ο Υπουργός προπαγάνδας του Μάο
Τσε Τουνγκ και έγραψε τα περίφηµα βιβλία του για το πώς αποπροσανατολίζουµε το συνοµιλητή µας ή το λαό. Αν θέλετε, όµως,
µπορώ, αν µου δώσει ο κύριος Πρόεδρος πέντε λεπτά, να σας
κάνω µια ανάπτυξη και τον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, θα προτιµούσα
να µην προχωρήσουµε σε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ είπα ότι δεν πήγα
εγώ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μιας και ξεκινήσατε τις οικογενειακές αναφορές, θα πείτε και για τον πατέρα σας; Μιας και ξεκινήσατε τις οικογενειακές αναφορές, θα πείτε και για το
γενεαλογικό σας δέντρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε τον λόγο. Πώς θα γίνει;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Περίµενα να πείτε κάτι
και εσείς, κυρία συνάδελφε. Δεν σας είπα κάτι κακό. Κάνω αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, δεν
µπορεί να συνεχιστεί…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σήµερα καταλάβαµε για ποιο λόγο
δίνατε παράσταση. Και χθες κάνατε παράσταση, γιατί ήταν οι γονείς των εγκλείστων µέσα. Επιτέλους, έλεος!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κύριε Τζαµτζή; Τι λέτε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τι λέω; Παράσταση δίνατε χθες, γιατί
ήταν…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς για ποιον δίνατε παράσταση;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τώρα καταλαβαίνω γιατί ουρλιάζατε
χθες.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν ντρέπεστε λίγο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς δίνετε παράσταση που
κοντέψατε να βάλετε τα κλάµατα!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Και εσείς και ο Διαµαντόπουλος και
όλοι!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εσείς δεν ντρέπεστε που θεωρείτε
ότι έχουν δικαιώµατα µόνο αυτοί που είναι έγκλειστοι. Αυτοί που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

έχουν δολοφονήσει τροµοκράτες δεν έχουν δικαιώµατα!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος σας το είπε αυτό; Δεν
ντρέπεστε λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπω ότι όλοι
είστε…
Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει.
Παρακαλώ να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μισό λεπτό για να τελειώνουµε, …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: …
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, διακόπτουν συνεχώς
τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ενηµερώνω ότι
κατά την άποψή µου ο ελληνικός λαός…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για να εξηγηθώ, θα
ήθελα να πω ότι δεν έκανα καµµία αναφορά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, µισό
λεπτό µε συγχωρείτε.
Οι εικόνες αυτές δεν νοµίζω ότι είναι αυτές που θέλει να δει η
κοινωνία. Υπάρχουν στιγµές που δεν ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο
και ποιος έχει άδικο. Σηµασία έχει ότι βλέπει ο κόσµος το συνολικό αποτέλεσµα. Εδώ είµαστε για να συζητούµε προβλήµατα
του λαού και να προσπαθούµε να βρίσκουµε λύσεις.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ολοκληρώστε την οµιλία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οφείλω να δώσω µία
εξήγηση. Το είπα αυτό, γιατί µου είπε η κ. Κωνσταντοπούλου ότι
αυτά τα έλεγε ο Μάο, κ.λπ. και έπρεπε να απαντήσω.
Όµως, να κάνω µία διευκρίνιση. Το Νίκο Κωνσταντόπουλο,
είµαι από τους ανθρώπους που τον εκτιµούν πάρα πολύ. Έχω
συνεργαστεί µαζί του. Έχει τιµήσει το νοµικό πολιτισµό της
χώρας και δεν µπορεί κανείς να του προσδώσει ψεγάδι.
Συνεπώς, ήταν λάθος αυτό που νοµίσατε, ότι δηλαδή εγώ είπα
κάτι για το Νίκο Κωνσταντόπουλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνος σας µιλάτε, µόνος σας
απαντάτε στον εαυτό σας. Είναι ξεκάθαρο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Νοµίζω ότι έδωσα µία
εξήγηση.
Κατά τα λοιπά, τι ακούσαµε από αρκετούς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Ακούσαµε ότι το Ποινικό Δίκαιο αυστηροποιείται. Ναι, αυστηροποιείται. Όµως, ως προς ποιους και ως προς ποια
αδικήµατα; Αυστηροποιείται ως προς τους παιδεραστές του κυβερνοχώρου ή τη διαφθορά. Φέραµε εδώ και στις επιτροπές και
τόσες άλλες διατάξεις, πολλές από τις οποίες τις ψήφισαν όλες
οι πτέρυγες. Τσιµουδιά, όµως, για τα δικαιώµατα των παιδιών,
όταν είναι κατηγορούµενοι. Μιλάµε για τα δικαιώµατα των αδυνάµων και τα προσωπικά δεδοµένα, δικαιώµατα τα οποία φέραµε
για πρώτη φορά στη Βουλή και ψηφίστηκαν.
Κατά τα λοιπά, έκθεση ιδεών µε «ξύλινη» γλώσσα! Άκουσα
αναλύσεις για έννοιες ποινής και σωφρονισµού. Μου θύµισε ανάγνωση από εγχειρίδιο Ποινικού Δικαίου για φοιτητές.
Από τη µία πλευρά επικαλείσθε την ανάγκη συµµόρφωσής µας
µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ενώ από την άλλη ισχυρίζεστε
ότι εκχωρούµε την εθνική µας κυριαρχία στους Ευρωπαίους. Μιλάτε µόνο και µόνο για να εντυπωσιάζετε, χωρίς ουσία και χωρίς
σεβασµό στους συγγενείς των κρατουµένων. Αυτό κάνατε εχθές
και όπως πληροφορήθηκα –µπορεί να έχω και λάθος- ήταν µερικοί απ’ αυτούς στα θεωρεία της Βουλής.
Το ίδιο κάνατε και µε την ΕΡΤ, µε τις προτάσεις δυσπιστίας,
µε τις εξεταστικές επιτροπές, µε την αντισυνταγµατικότητα.
Υπάρχει µία προχειρότητα µόνο και µόνο για λόγους εντυπωσιασµού.
Διερωτώµαι –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- τι απογοήτευση θα
νιώθει ο «Γέρος της Δηµοκρατίας» Γεώργιος Παπανδρέου εκεί
που βρίσκεται, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Ηλίας Ηλιού, ο
Φλωράκης, ο Κύρκος και τόσοι άλλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλα, ένα!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν είναι µία παρέα όλοι αυτοί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα ήθελα µε αφορµή
τις παρεµβάσεις που έγιναν, να εξηγήσω πώς το καταλαβαίνω
εγώ.
Έχει δικαίωµα ο Βουλευτής, όταν µιλά ο Υπουργός, να του
υποβάλει ερώτηµα. Η διαδικασία είναι η εξής: Ρωτά ο Βουλευτής
«Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω τον Υπουργό κάτι;». Και
αυτό µπορεί να γίνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν γίνεται ούτε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά τον Κανονισµό
γίνεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Στην Ολοµέλεια, ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Βουλευτής µπορεί
να απευθύνει στο Προεδρείο, όποτε θέλει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μόνο επί προσωπικού µπορεί να ζητήσει, όταν τελειώσει ο οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εδώ, κύριε Πρόεδρε,
έχουµε συνεχείς παρεµβάσεις στην οµιλία του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ είπα ότι απευθύνεται στο Προεδρείο και λέει «Θέλω να υποβάλω ένα ερώτηµα»…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν γίνεται.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Αν ζητήσει άδεια, γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστε µε λίγο.
Απευθύνεται στο Προεδρείο και λέει: «Μπορώ να διακόψω τον
Υπουργό και να τον ρωτήσω κάτι;».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι όσο µιλά ο οµιλητής.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εάν το θέλει ο οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όσο προεδρεύω
εγώ, αν µου ζητήσετε να υποβάλετε ερώτηµα στον Υπουργό, θα
ρωτήσω τον Υπουργό και αν θέλει, θα σας δώσω τον λόγο. Αυτό
λέω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τι λέει το συγκεκριµένο άρθρο, µια που κάνατε αναφορά; Να µας το πουν οι συνεργάτες σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα το δούµε, θα το
δούµε. Προσπαθώ να πω ότι εύλογα αιτήµατα των Βουλευτών
µπορούµε να τα χειριστούµε. Δεν ζούµε κάποιο αδιέξοδο, τουλάχιστον εδώ µέσα.
Προχωρούµε, λοιπόν, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Πληροφορούµαι ότι ο κ. Νεράντζης προεδρεύει σε µία επιτροπή.
Καλώ, λοιπόν, τον κ. Δρίτσα να λάβει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είπατε πολλά αλλά ένα καίριο ερώτηµα που
έχει τεθεί από όλες τις πλευρές της Αντιπολίτευσης στην Αίθουσα αυτή, αποφύγατε και σήµερα να το απαντήσετε για µία
ακόµα φορά. Υπάρχει έτοιµο σχέδιο, µελετηµένο επί πολύ µεγάλο διάστηµα από διακοµµατική επιτροπή της Βουλής και οµόφωνα ψηφισµένο για τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωση
του Σωφρονιστικού Κώδικα;
Υπάρχει σ’ αυτήν τη διαδικασία κάποια δική σας παρέµβαση ή
του Υπουργείου που να θέσει το θέµα, στο οποίο αναφέρεται το
σηµερινό σχέδιο νόµου;
Πραγµατικά, υπάρχει πουθενά επιστηµονική, νοµική τεκµηρίωση και πολύ περισσότερο πολιτική τεκµηρίωση ότι το πρώτιστο για το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας, η πρώτιστη
ανάγκη, είναι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας σε µία κοινωνία υψίστης ανασφάλειας και σε ένα σωφρονιστικό σύστηµα επίσης
απάνθρωπο; Δηλαδή έχετε αφήσει και έχετε αγνοήσει όλες τις
προτεραιότητες που τίθενται από κάθε πλευρά και έρχεστε τώρα
να κάνετε φυλακές υψίστης ασφαλείας –πού;- στις φυλακές Δοµοκού, αν δεν κάνω λάθος. Το έχετε προγραµµατίσει;
Ναι, πράγµατι, δεν θεσµοθετούνται οι φυλακές τύπου Γ’ για
πρώτη φορά. Τώρα έρχονται να περιγραφούν µε αυτό το σχέδιο
νόµου οι όροι εγκλεισµού, το ποιες κατηγορίες και µε ποιόν
τρόπο θα λειτουργεί το σύστηµα των φυλακών τύπου Γ’. Δεν έρχεται, λοιπόν, για πρώτη φορά. Δεν θεσµοθετείται για πρώτη
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φορά. Υπήρχε µια γενική θεσµοθέτηση. Τώρα έρχεται να εξειδικευτεί ως προς τους όρους και τις λειτουργίες.
Το πώς θα είναι αυτές οι φυλακές, θα το περιγράψετε ποτέ;
Το πώς ακριβώς θα είναι, τι σηµαίνει κτηριακά και από άποψη
όρων διαβίωσης η ύψιστη ασφάλεια. Τι ακριβώς θα συµβαίνει και
στις φυλακές και πολύ περισσότερο στα τµήµατα. Θα κάνετε
υπόγεια; Τι θα κάνετε ακριβώς;
Και µη µας λέτε ότι οι έγκλειστοι σε αυτές τις φυλακές, θα
έχουν τα ίδια δικαιώµατα όπως έχουν όλοι οι άλλοι ως προς την
επικοινωνία µε συγγενείς και συνηγόρους, διότι ήδη έχετε εισάγει αυτό το νοµοσχέδιο µε πολύ σκληρούς όρους και σιγά-σιγά
το µαλακώνετε. Κι αυτό τι είναι; Είναι τακτική; Τι ακριβώς είναι;
Η βούληση όµως του Υπουργείου και η δική σας είναι η αρχική
βούληση. Οι αντιδράσεις που σας υποχρεώνουν να υπαναχωρήσετε µέσα από µία αρχική βούληση είναι άλλη τάξης ζήτηµα. Η
βούλησή σας έχει καταγραφεί, να είναι λευκά κελιά, Γκουαντάναµο, στα καθ’ ηµάς. Βεβαίως! Τα λευκά κελιά είναι καταδικασµένα ως επιλογή παγκοσµίως, το Γκουαντάναµο επίσης.
Ε, δεν µπορείτε να κάνετε ακριβώς λευκά κελιά και Γκουαντάναµο στην Ελλάδα! Κάνετε λευκά κελιά και Γκουαντάναµο αλά
ελληνικά στο 2014 σε µια χώρα που επιµένει να διεκδικεί τη δηµοκρατία.
Και προς Θεού, ως προς το επιχείρηµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται τους εγκληµατίες, τους τροµοκράτες και τους κρατούµενους και όχι τα θύµατα, δεν υπάρχει πιο χυδαίο επιχείρηµα
από αυτό!
Εµείς λέµε και ακριβώς αυτό λέει και η επιστήµη και η παράδοση και η ιστορία –και τα είπε πολύ καλά ο κ. Πανούσης- ότι το
σωφρονιστικό σύστηµα είναι παράγοντας, εφόσον λειτουργεί µε
δηµοκρατικούς κανόνες και µε σεβασµό στα δικαιώµατα, καταστολής του εγκλήµατος και όχι το αντίθετο. Δεν είναι η αυστηροποίηση του ποινικού και του σωφρονιστικού συστήµατος ο
παράγοντας καταστολής του εγκλήµατος και σας το είπα από
την πρώτη µου τοποθέτηση επί της αρχής.
Κάντε έναν απολογισµό κι εσείς και οι Αµερικανοί στο Γκουαντάναµο και όποιοι άλλοι. Για κάντε ένα απολογισµό! Όσο έχετε
αυστηροποιήσει τη νοµοθεσία τι αποτελέσµατα είχατε; Μόνοι
σας το λέτε ότι το οργανωµένο έγκληµα έχει ενισχυθεί και ότι ως
προς τις µεθόδους και ως προς τη σκληρότητά του. Μόνοι σας
το λέτε ότι δεν µπορείτε να το ελέγξετε. Μόνοι σας λέτε ότι έχει
ενωθεί η τροµοκρατία µε το ποινικό. Εσείς τα λέτε.
Πού είναι τα αποτελέσµατα αυτής της περίφηµης πολιτικής;
Την κοινωνία απλώς θέλετε να ελέγξετε. Γιατί ξέρετε και στις φυλακές υπάρχουν έγκλειστοι για διάφορα αδικήµατα αλλά υπάρχει και µια κοινωνία γύρω από αυτούς, γονείς συγγενείς, φίλοι,
συνάδελφοι.
Και όλο αυτό επηρεάζει. Δεν είναι ένα στεγανό η φυλακή, όσο
κι αν είναι σιδερόφρακτες οι µπάρες. Δεν υπάρχει στεγανό,
τµήµα της κοινωνίας είναι οι φυλακές.
Και είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση, διότι εχθές λέει,
ήρθαν να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση
συγγενείς υπόδικων κρατουµένων που ενδιαφερόντουσαν για το
αν θα µπορούν να ξαναδούν τα παιδιά τους ή όχι σε κανονικές
διαδικασίες µε βάση το νοµοσχέδιο αυτό.
Είναι τόσο φοβερό, ε; Πρέπει και αυτό να ενταχθεί στο τροµολαγνικό κλίµα. Α, έγινε κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε µέσα στη Βουλή
τους συγγενείς! Σοβαρά, κύριε Υπουργέ; Εσείς έπρεπε να είστε
εγγυητής του δικαιώµατος οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν ένα νοµοσχέδιο που τους αφορά. Από πού κι
ώς πού δηλαδή, τι είδους δηµοκρατία είναι αυτή; Το σχολιάσατε
και σεις, το σχολίασε και ο κ. Τζαµτζής, του δώσατε πάσα και το
σχολίασε. Αφήστε, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνουµε.
Και εγώ σας λέω πόσα λεφτά θα ξοδέψετε για το Δοµοκό και
για τα άλλα τµήµατα; Προχθές σας επισκέφθηκε σύσσωµη η κοινωνία του Πειραιά, για να διεκδικήσει την παραµονή των δικαστηρίων στην πόλη. Γιατί µέσω ΤΑΙΠΕΔ, έχετε κάνει άλλο ένα
σκάνδαλο ως Κυβέρνηση, πουλώντας ένα κτήριο µπιρ παρά και
µε προίκα, ώστε να πάνε τα δικαστήρια του Πειραιά έξω από την
πόλη και να πληρώνει το ελληνικό κράτος ενοίκιο σε αυτόν που
το αγόρασε. Και εγώ θα το έκανα, ευχαρίστως, πολύ ωραία συναλλαγή! Και τους είπατε: «Εγώ δεν έχω χρήµατα για να χρηµα-
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τοδοτήσω την εγκατάσταση του δικαστικού µεγάρου στο κέντρο
του Πειραιά σε χώρο που παρατίθεται στο παλιό κτήριο της
«Ραλλείου», γιατί θα τα δώσω για τον Δοµοκό. Αυτό τους είπατε.
Ε, τι είναι συγκρίσιµο; Μια λειτουργία της δικαιοσύνης που να
απονέµεται µε όρους σοβαρούς και αποτελεσµατικούς ή ένα νοσοκοµείο κρατουµένων, όπως σας είπε η συνάδελφος εχθές, ή
αυτό που πάτε να κάνετε; Τι είναι πιο αποτελεσµατικό εναντίον
της εγκληµατικότητας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είπα τέτοιο πράγµα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έτσι µεταφέρθηκε από όλους τους παράγοντες. Ήταν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο Εµπορικός
Σύλλογος Πειραιά, ο νέος δήµαρχος, ο νέος περιφερειάρχης,
ήταν όλοι αυτοί. Μεταφέρθηκε παντού –και στο δελτίο Τύπου–
ότι δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει ο Υπουργός, το ΤΑΧΔΙΚ, την
εγκατάσταση των νέων δικαστηρίων στο κέντρο του Πειραιά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό ειπώθηκε, κύριε
Δρίτσα, αλλά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου ένα λεπτό ακόµα.
Εγώ, θα σας πω ένα πράγµα, κύριε Υπουργέ: ποιος το ζήτησε
αυτό το σχέδιο νόµου και ποιον εκφράζει ακριβώς, όταν η επιτροπή που έχει φτιάξει αυτό το σχέδιο αναµόρφωσης του Σωφρονιστικού Κώδικα, δεν το συµπεριέλαβε καν;
Και από αυτήν την άποψη τι θα κάνετε τώρα; Θα πηγαίνουµε
ανάλογα µε τα γεγονότα; Για παράδειγµα, εάν ένας που έχει εκπαιδευτική άδεια δεν επιστρέψει ή κάνει ένα έγκληµα, θα καταργήσουµε τις εκπαιδευτικές άδειες; Αυτό είναι το µήνυµα και το
παιχνίδι που παίζετε µε την κοινωνία;
Ναι, είχαµε κάποια γεγονότα. Ναι, τα αξιοποίησαν και τα εκµεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί – και εσείς. Αυτό τι σηµαίνει ότι θα
αποστούµε ενός βασικού σχεδιασµού, επειδή συνέβη ένας
Ξηρός ή ένας Υγρός ή οτιδήποτε; Δεν καταλαβαίνω! Σας λέω και
πάλι για τις εκπαιδευτικές άδειες. Εάν ένας που ασκεί αυτό το
δικαίωµα, το οποίο του δίνει ο νόµος, παρεκτραπεί, θα τις καταργήσουµε τις εκπαιδευτικές άδειες;
Και σας θέτω ένα ακόµα ερώτηµα: Έχετε θεσµοθετήσει τα περίφηµα «βραχιολάκια». Θα τα βάλετε σε εφαρµογή για κάποιες
κατηγορίες ανθρώπων, θα δώσετε µια διέξοδο, αυτήν της ελεγχόµενης αποφυλάκισης;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό προχωράει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα
πολλά τα θέµατα. Ο κύριος Υπουργός µας κατηγορεί για γενικολογίες. Όµως, τα γεγονότα είναι αδυσώπητα. Μεγαλύτερη εγκληµατικότητα και µεγαλύτερη ανασφάλεια θα φέρετε µε τέτοιου
είδους λογικές. Είναι ακριβώς η ακροδεξιά λογική, η βία που φέρνει βία. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε τον αντίλογο στην εγκληµατικότητα και στην παραβατικότητα. Όσο δεν το καταλαβαίνετε,
φέρνετε µεγάλα δεινά και στο σωφρονιστικό σύστηµα και στον
πολιτισµό της χώρας και στη κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας
δέκα φοιτήτριες µέλη της οµάδας ελληνοαµερικανών φοιτητών
ΑΧΕΠΑ.
Σας καλωσορίζουµε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σχετικά µε το θέµα που δηµιουργήθηκε πριν για τη δυνατότητα
διαλογικών συζητήσεων, σας επισηµαίνω το άρθρο 66 του Κανονισµού της Βουλής, για να ενηµερώσετε, κύριε Υψηλάντη, και
τους συναδέλφους που δεν το γνώριζαν. Γενικώς διαλογικές συζητήσεις απαγορεύονται. Διακοπή οµιλητή µπορεί να γίνει, εάν
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το επιτρέψει ο ίδιος ο οµιλητής και αν συγκατατίθεται και ο Πρόεδρος. Μπορεί δηλαδή κάποιος να πει ότι θέλει να διακόψει, γιατί
θέλει µια διευκρίνιση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εδώ, όµως, δεν συµβαίνει αυτό από την κ. Κωνσταντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν σχολιάζω αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εδώ γενικώς από την
αρχή µιλάει όσο θέλει, όπως θέλει, όση ώρα θέλει. Αυτό κάνει
διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι τιµητές των πάντων γενικώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προσπαθώ να πω ότι
υπάρχουν δυνατότητες. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι ο Κανονισµός είναι υπό διαρκή συζήτηση και µεταβολή. Μέσω της Επιτροπής Κανονισµού, µπορεί κανείς να προτείνει και άλλες
αλλαγές.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος που έχουµε µέχρι τις
13.00’ είναι αρκετός, για να µιλήσουν όλοι οι προβλεπόµενοι οµιλητές και να γίνουν και δευτερολογίες, υπό την προϋπόθεση ότι
θα τηρείται ο χρόνος. Για να µη δηµιουργηθούν πάλι εντάσεις
κ.λπ., θα πω το εξής: Εάν κάποιος θέλει να µιλήσει περισσότερο,
θα αφαιρείται ο χρόνος από τη δευτερολογία του. Εάν έχουµε
άνεση χρόνου, µιλούν όσο θέλουν και στη δευτερολογία.
Νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός έχει να µας πει κάτι για τις τροπολογίες Βουλευτών που ενδεχοµένως κάνει δεκτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα θα τις κάνει δεκτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καλό είναι να ακουστεί τώρα, για να το λάβουν υπ’ όψιν τους οι οµιλητές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρέλειψα να το πω,
κύριε Πρόεδρε. Οι δύο βουλευτικές τροπολογίες είναι, βέβαια,
εκπρόθεσµες αλλά τις αποδέχοµαι, γιατί δεν είδα και σοβαρές
αντιρρήσεις από τους συναδέλφους.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν τοποθετηθήκαµε επί των
βουλευτικών τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1556 και ειδικό αριθµό 86/7-7-2014.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Τι αφορά να µας πείτε, το αντικείµενό της.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η πρώτη, αφορά τις
αποφάσεις των διδασκόντων που ελήφθησαν στα λύκεια για τις
απουσίες. Οι διδάσκοντες δηλαδή στα λύκεια, πήραν απόφαση
ότι θα δικαιολογούνται κάποιες απουσίες και δεν θα τιµωρούνται.
Επειδή ο προηγούµενος Υπουργός παρέλειψε να το βάλει και για
τους διδάσκοντες στα άλλα σχολεία, είπαν αυτό να επεκταθεί.
Είναι δηλαδή τυπικό.
Η άλλη τροπολογία, αφορά χορηγήσεις οικονοµικής ενίσχυσης που γίνονται σε αλιευτικά σκάφη, κυρίως νησιών και άλλων
παραθαλάσσιων περιοχών, επειδή είναι ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι µια τροπολογία
που έχει υπογράψει ο κ. Κασσής µε το κ. Πασχαλίδη. Νοµίζω ότι
δεν βλάπτουν αυτές. Είναι χρήµατα που θα εισρεύσουν στη
χώρα. Νοµίζω ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έτσι και αλλιώς νοµίζω ότι έχουν διανεµηθεί, οπότε είναι αντικείµενο συζήτησης. Ο
Υπουργός είπε τη θέση του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι αντικείµενο συζήτησης τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
ο Υπουργός ζητάει τον λόγο, για να πει τη θέση του Υπουργείου
για ορισµένες τροπολογίες Βουλευτών. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε. Η αξιολόγηση είναι δική σας υπόθεση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η µία τροπολογία από
τις δύο, εάν καταλαβαίνω καλά, αυτή δηλαδή του κ. Τζαµτζή,
αναπτύχθηκε χθες και από τον ίδιο τον Βουλευτή, αλλά και από
την παρέµβαση του Υπουργού Παιδείας. Το Τµήµα µε την παρουσία του αρµόδιου Υπουργού έχει έναν τρόπο να αξιολογήσει.
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Η άλλη τροπολογία για τα αλιευτικά, αναπτύχθηκε από το συνάδελφο που την προτείνει επίσης αλλά δεν υπάρχει αρµόδιος
Υπουργός ούτε να την προτείνει ούτε να την αποδεχθεί. Είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να την αποδέχεται επί της ουσίας;
Εµείς είµαστε κοντά σε αυτήν την κατεύθυνση και, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος όταν µίλησε, έχουµε καταθέσει ανάλογες ερωτήσεις για το θέµα. Δεν είµαστε αντίθετοι. Αλλά είναι
δυνατόν να µπαίνει αυτή η τροπολογία σε ένα νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης; Δεν είναι οξύµωρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, ο κ.
Δρίτσας θέτει θέµα συνάφειας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός, τουλάχιστον, να πει ότι την εγκρίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Οπότε την κρατάµε
και επανερχόµαστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι ένα θέµα αλιείας, δεν είναι θέµα
δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να προχωρήσει η
διαδικασία.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Τζαµτζή, θέλετε να µιλήσετε επί της διαδικασίας;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ακριβώς επί της διαδικασίας, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό να ολοκληρώσει ο συνάδελφος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχουµε αντίρρηση επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Τζαµτζή, έχετε τον λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, πρώτα απ’ όλα.
Το µόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι θεωρώ ότι το θέµα της
συνάφειας το οποίο τέθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να µπει στη διαδικασία αυτή.
Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που, κύριε Δρίτσα, έχουµε
πάρει αποφάσεις, έχουµε δεχτεί τροπολογίες για διάφορα θέµατα. Επείγει το θέµα αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αναφέρθηκε στη
δεύτερη τροπολογία, όχι στη δική σας, αν κατάλαβα καλά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι
επείγει το θέµα αυτό, γιατί υπάρχει πρόβληµα. Και γι’ αυτόν τον
λόγο πιστεύω ότι ορθά ο Υπουργός –και τον ευχαριστώ ειλικρινάκάνει δεκτή την τροπολογία για να προχωρήσει η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια, δεν µπορώ παρά να διαµαρτυρηθώ για το γεγονός ότι σε
ένα πολύ περιορισµένο έως ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, κληθήκαµε να τοποθετηθούµε για σαράντα επτά άρθρα, εκ των οποίων
ορισµένα µε δεκαπέντε παραγράφους που καταλαµβάνουν επτά
σελίδες. Και σε αυτό το πλαίσιο όχι µόνο ήρθαν τρεις υπουργικές
τροπολογίες, εκ των οποίων οι δύο εκπρόθεσµες αλλά έρχεται
ο Υπουργός την τελευταία στιγµή, κατά τη συνήθη πρακτική
αυτής της Κυβέρνησης, να δεχθεί βουλευτικές τροπολογίες εκπρόθεσµες Βουλευτών του κόµµατός του.
Νοµίζω ότι, πραγµατικά, είναι ένα προσβλητικό για τη νοηµοσύνη όλων µας παζάρι, το οποίο ευτελίζει την κοινοβουλευτική
διαδικασία. Εγώ θα ήµουν ανειλικρινής, αν σας έλεγα ότι µπορώ
σε αυτό το σηµείο να έχω διαµορφώσει άποψη για προτάσεις οι
οποίες αφορούν από τις άδειες αλιείας µέχρι την αντιµετώπιση
συγκεκριµένων µαθητικών σχολικών προβληµάτων.
Και επειδή έχουµε πολύ πικρή εµπειρία τροπολογιών που εµφανίστηκαν ως δήθεν ανώδυνες και αποδείχθηκαν ντροπιαστικές, σας δηλώνω τη διαµαρτυρία µου για αυτού του είδους την
τακτική, η οποία υποβαθµίζει και το νοµοσχέδιο που συζητούµε
και αποπροσανατολίζει από τα πάρα πολύ σοβαρά θέµατα που
δηµιουργούνται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η εισήγηση του Προεδρείου είναι να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, να
τους ακούσει ο Υπουργός και µετά ο κύριος Υπουργός να επα-
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νέλθει στο θέµα και να τοποθετηθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σχετικά µε το θέµα της
συνάφειας για τις συγκεκριµένες τροπολογίες. Ο Υπουργός εδώ
κατ’ αρχάς εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς, οι
οποίοι έχουν δικαίωµα να δεχθούν και να συνυπογράψουν την
οποιαδήποτε τροπολογία έρχεται.
Εν πάση περιπτώσει, η άρνηση εδώ πέρα να γίνουν δεκτές δύο
τροπολογίες, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι λύνουν άµεσα και πιεστικά προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, καταδεικνύει το αληθινό πρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
επιµένει στατικά να µη λύνονται προβλήµατα του ελληνικού
λαού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα οποία εσείς δηµιουργείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτά εδώ είναι εκείνα
τα οποία οι ίδιοι δεν θέλουν να δουν κατάµατα, κύριε Πρόεδρε,
εκείνα τα οποία οι ίδιοι δεν δέχονται ακόµα και εδώ µέσα στη
Βουλή, ενώ έχουν τη δυνατότητα και να αναγνώσουν και να µελετήσουν τις συγκεκριµένες τροπολογίες και δεν το πράττουν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αφήσουµε το νοµοσχέδιο για
να ασχολούµαστε µε τις τροπολογίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Αυτή είναι η αληθινή εικόνα, αυτή είναι η στατικότητα και θα έλεγα η οπισθοδρόµηση
που εκφράζει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστηκαν όλες οι
απόψεις.
Προχωρούµε στον κ. Νεράντζη και να κληθούν και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν,
να έρθουν στην Αίθουσα.
Ορίστε, κύριε Νεράντζη έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Επανερχόµαστε επί του νοµοσχεδίου, του κυρίως συζητουµένου. Είναι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς, ότι σε αυτήν την Αίθουσα, ο διάλογος δεν διεξάγεται µε
επιχειρήµατα, όπως θα έπρεπε. Τα επιχειρήµατα έρχονται και παρέρχονται εις ώτα µη ακουόντων. Γι’ αυτό και δεν δέχονται αντικρούσεις αξιοπρόσεκτες και στοιχειοθετηµένες. Ο διάλογος
διεξάγεται µε συνθήµατα, µε εµµονές και όχι µε αναµονές.
Τι θέλω να πω; Επικαλούµαι τη δική σας, προσωπική µαρτυρία,
κύριε Πρόεδρε, πως κάνω χρήση του µισού χρόνου που µου δίνεται από τον Κανονισµό, ακριβώς για να τονίσω την ανάγκη να
αποφεύγουµε τις απεραντολογίες και τις επαναλήψεις, οι οποίες
δεν οδηγούν πουθενά. Μου δόθηκε χθες η ευκαιρία να ρωτήσω
αν, όταν ζητάτε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, νοµίζετε ότι είναι
ικανοποιητική η κατάσταση του σωφρονιστικού µας συστήµατος
όπως λειτουργεί σήµερα.
Όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται, όλη αυτή η «Άγρια Δύση»
-για να χρησιµοποιήσω τον τίτλο µιας παλιάς ταινίας- η οποία εµφανίζεται στις φυλακές, είναι ικανοποιητική για ένα κράτος που
θέλει να είναι πολιτισµένο και κράτος δικαίου, µε όλα τα προβλήµατα που έχει; Όλες αυτές οι δολοφονίες, οι αποδράσεις, τα ελικόπτερα µας ικανοποιούν;
Αν µας ικανοποιούν, πολύ καλά κάνετε και ζητάτε απόσυρση
του νοµοσχεδίου. Αν δεν µας ικανοποιούν, τότε πρέπει να το ψηφίσετε επί της αρχής και ίσως να διαφωνήσετε επί των κατ’ ιδίαν
ρυθµίσεων.
Οι κατ’ ιδίαν ρυθµίσεις, οµολογούνται ότι είναι αυστηρότερες
προς ορισµένη κατηγορία. Δεν είναι δεύτερη καταδίκη, όπως
αυτό λέγεται. Λάθος. Είναι σωφρονιστική µεταχείριση, µε βάση
την απαξία της πράξεως, για την οποία έχουν καταδικαστεί. Είναι
µια αυτόθροη, µια παρεπόµενη σωφρονιστική συνέπεια, τόση και
τέτοια –και µάλιστα ηπιότερη- από αυτές που λαµβάνονται έξω.
Πώς το παραγνωρίζετε αυτό; Οι ευαίσθητοι περίσσεψαν σε
αυτόν το χώρο και οι αναίσθητοι είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη,
που έχει το ίδιο σύστηµα; Αυτό είναι λογική των πραγµάτων ή
είναι παραλογισµός;
Κοιτάξτε και µια άλλη παθολογία. Άκουσα –συµπαθή κατά τα
λοιπά- συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ήταν τόσο λάθος και
αποκρουστικό το νοµοσχέδιο που φέρνει ο Υπουργός, ούτως
ώστε αναγκάστηκε να κάνει τόσες πολλές µεταβολές αποδεκτές.
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Δηλαδή, αν ο Υπουργός παραµένει άτεγκτος στο σχέδιο, τότε
σηµαίνει ότι δεν ακούει τη Βουλή, έχει αυταρχικές διαθέσεις και
εποµένως µας περιφρονεί. Αν ο Υπουργός ακούει τη Βουλή, συνδιαλέγεται µε την πλειοψηφία και τη µειοψηφία και προβαίνει σε
αλλαγές –και µάλιστα αρκετές- είτε νοµοτεχνικές είτε ουσιαστικές –και εδώ είχαµε και από τις δύο σε περίσσεια- τότε ο Υπουργός αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος η αρχική κατάθεση. Βγάλτε,
λοιπόν, το συµπέρασµα. Το περίεργο είναι ότι αυτοί που τα είπαν
αυτά υποτονθορύζουν τώρα κάτι άλλα.
Άρα, εγώ νοµίζω ότι πρέπει να γίνει δεκτό το νοµοσχέδιο µε
τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που έγιναν. Η χώρα έχει
ανάγκη από µερικές αυστηρότερες κυρώσεις, χωρίς –το τονίζωνα παραβιάζονται τα δεδοµένα, ούτε του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ούτε των όσων ισχύουν στην Ευρώπη
ούτε των όσων έχει αποφανθεί και αποφαίνεται εξακολουθητικά
η διεθνής και ελληνική νοµολογία.
Κατόπιν αυτού, θεωρώ ότι µόνο θόρυβος γίνεται και το νοµοσχέδιο πρέπει να γίνει δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Νεράντζη και για τη συντοµία του.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ουκ εν τω πολλώ το ευ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Οι αξιολογικές κρίσεις είναι δικιές σας. Εγώ σηµείωσα απλώς αυτό το οποίο µε ενδιαφέρει πρακτικά!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Επειδή κάνετε κι εσείς πολλές τέτοιες
κρίσεις…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Οι κρίσεις του Προέδρου είναι
καλόπιστες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κουτσούκος
έχει τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο πράγµα που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, µε αφορµή
την παρατήρησή σας και την πρότασή σας για τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης, είναι πως νοµίζω ότι αυτή η Αίθουσα έχει
αποδείξει, κύριοι συνάδελφοι, ότι µπορεί να οργανώσει µε έναν
τρόπο που δεν θα προκαλεί ψεύτικες εντάσεις και αντιπαραθέσεις στη συζήτηση.
Εγώ δέχοµαι την πρότασή σας, όπως, εάν υπήρχε η διάθεση
χθες, θα είχε γίνει αποδεκτή και η πρόταση που κατέθεσε ο εισηγητής µας, σύµφωνα µε την οποία οι συνάδελφοι που παραλήφθηκαν εκ παραδροµής από τον κατάλογο των δευτερολογιών, θα
είχαν τη δυνατότητα µεάνεση χρόνου να µιλήσουν.
Να διαφωνούµε επί της ουσίας και µε επιχειρήµατα και όχι επί
της διαδικασίας. Αυτή είναι η τοποθέτησή µου.
Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω -και ας µου επιτρέψει ο κ.
Δρίτσας να αναφερθώ σ’ αυτόν, γιατί αυτός είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα η αναφορά- είναι ότι η ρητορεία της Αντιπολίτευσης
εξακολουθεί να είναι η ίδια εδώ και τριάντα µέρες που έχει ξεκινήσει η συζήτηση του νοµοσχεδίου, ως να µην έχει συµβεί τίποτα. Εδώ έγιναν αλλαγές που άλλαξαν βασικά άρθρα του
νοµοσχεδίου και διασφάλισαν τα δικαιώµατα των κρατουµένων,
γιατί θεωρούµε ότι είµαστε σε µία ευνοµούµενη, δηµοκρατική
πολιτεία η οποία αποφασίζει ειδικά µέτρα γι’ αυτούς που έχουν
τη δύναµη των όπλων, που έχουν τη δύναµη -που πολλές φορές
δεν διαθέτει το οργανωµένο κράτος- να οργανώνουν αποδράσεις, να εκτελούν αθώους και παράλληλα η µεγαλοθυµία –αυτός
είναι ο ρόλος της δηµοκρατίας- τούς διασφαλίζει και τα δικαιώµατά τους.
Είπε χθες ο εισηγητής µας ότι µε τις δικές µας προτάσεις διασφαλίζονται τα δικαιώµατα αυτών που δεν σέβονται τη ζωή των
άλλων. Αυτή είναι η απάντηση της Βουλής…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κανείς δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ο νοµικός κόσµος, οι ενώσεις για τα δικαιώµατα, οι σύµβουλοι του
κράτους και της Κυβέρνησης δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αφού
νοµίζετε ότι υπερασπίζετε τα δικαιώµατα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ούτε οι σωφρονιστικοί ούτε οι
αστυνοµικοί.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πάντως δεν επέτρεψα τη διακοπή,
κύριε Πρόεδρε, ούτε µου ζητήθηκε η άδεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μια και έγινε αναφορά στους συγγενείς των υποδίκων ή των κρατουµένων που παρακολουθούσαν
τη συνεδρίασή µας, µε την αγωνία που έχουν για τους κρατούµενους –δεν ξέρω τι βαθµό συγγένειας µπορεί να έχουν µε διάφορους κρατούµενους…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν ξέρω αν είναι παιδιά τους, κύριε
Δρίτσα. Δεν πήρα τις ταυτότητές τους ούτε το ζήτησα ούτε είναι
η δουλειά µας. Άλλοι κάνουν αυτήν τη δουλειά.
Λέω, λοιπόν, ότι η ίδια η δηµοκρατία το απέδειξε εδώ και το
έδειξε ο κ. Υπουργός ο οποίος εκλήθη, παρά το γεγονός ότι ήταν
εκ του περισσού η αναφορά ότι ισχύουν οι διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα που αφορούν τα δικαιώµατά τους. Εκλήθη και
θεωρώ ότι η τοποθέτησή του ήταν εκ του περισσού αλλά είναι
ερµηνευτική των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Η δηµοκρατία, λοιπόν, µε τη λειτουργία της διασφαλίζει τα δικαιώµατα όλων των
ανθρώπων.
Απ’ αυτήν την άποψη, θεωρώ –θα µου επιτρέψουν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης να το λέω- ότι η ρητορεία του Γκουαντάναµο, του Αλκατράζ και των λευκών κελιών έχει καταπέσει εν
τοις πράγµασι από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και ότι θα
έπρεπε επιτέλους να τοποθετηθούν στο κρίσιµο ερώτηµα στο
οποίο δεν τοποθετούνται, δηλαδή αν χρειαζόµαστε ορισµένα παραπάνω µέτρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι της κατηγορίας των
βαριών εγκληµατιών, που διαθέτουν µέσα και εξοπλισµούς τους
οποίους δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µέσα στη λειτουργία
του γενικού σωφρονιστικού συστήµατος, µε το συνωστισµό στις
φυλακές, µε τα τόσα προβλήµατα έλλειψης προσωπικού κ.ο.κ..
Αυτή είναι η ουσία του θέµατος.
Επίσης, χθες, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
ζήτησε το λόγο επί προσωπικού, διότι εγώ έκανα µία αναφορά
στην τοποθέτησή τους πάνω στην τροµοκρατική επίθεση που
δέχθηκε το ΠΑΣΟΚ τις παραµονές των ευρωεκλογών. Δεν ζήτησα να την καταδικάσουν γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα κοινοβουλευτικό κόµµα που µάλιστα
διεκδικεί να γίνει και κυβέρνηση. Ζήτησα την τοποθέτησή τους
πάνω στην ανακοίνωση της αυτοαποκαλούµενης «οµάδας υπεράσπισης για την οργάνωση της επαναστατικής αυτοάµυνας»,
όπως αποκαλείται, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τις τροπολογίες που έχουν προτείνει
ότι δίνουν άλλοθι εξοµάλυνσης σ’ αυτό το δολοφονικό σχέδιο.
Παρακάτω µας απειλεί έναν-έναν ξεχωριστά. Σ’ αυτό ζήτησα να
τοποθετηθείτε. Ο κ. Δρίτσας απάντησε µε τη θεωρία της κριτικής
των όπλων και του όπλου της κριτικής.
Την κριτική όµως και την τοποθέτηση σε µια ανακοίνωση µιας
τροµοκρατικής οργάνωσης την απέφυγε επιµελώς. Και αυτό δεν
είναι προσωπικό θέµα. Επαναλαµβάνω ότι αφορά τη στάση ενός
κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που διεκδικεί να γίνει
κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, είναι φανερό ότι έρχονται να
αντιµετωπίσουν επείγοντα προβλήµατα, ιδιαίτερα αυτήν, που
έχουν υπογράψει δύο συνάδελφοι εξ επαρχίας, ο κ. Κασσής από
τα Ιωάννινα και ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας από την
Καβάλα, γιατί δικαιούνται οι αλιείς αυτά τα χρήµατα και τους τα
παρακρατούν αν χρωστούν κάπου αλλού. Προφανώς οφείλει ο
κύριος Υπουργός που την κάνει αποδεκτή, να µας διευκρινίσει
ότι έχει συνεννοηθεί µε τον αρµόδιο Υπουργό µια και δεν µπορεί
να παρευρεθεί.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του κ. Λοβέρδου, για την οποία
χθες έγινε µεγάλη συζήτηση κατά πόσο µε έναν τρόπο που είναι
αντιδεοντολογικός –και θα συµφωνούσα µια και έχει το χαρακτήρα της εκπρόθεσµης- έρχεται να αντιµετωπίσει επείγοντα ζητήµατα µε µια διάθεση να κρατήσουµε οµήρους τους φοιτητές,
θα καλούσα τους συναδέλφους που έχουν ενστάσεις να πάνε
στις εκλογικές τους περιφέρειες, να ρωτήσουν τους ανθρώπους
που αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους στις σχολές που πέτυχαν και να τους πουν αν θέλουν να κάνουµε αυτές τις ρυθµίσεις για να έχουν τη δυνατότητα της µετεγγραφής.
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Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενηµερώνω και το ξέρετε
πολύ καλά, το επαναλαµβάνετε κάθε τρεις και λίγο στην επιχειρηµατολογία σας ότι πάρα πολλοί συµπολίτες µας, λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν διαθέτουν τα χρήµατα που απαιτούνται για
να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στην Κοµοτηνή, στα
Γιάννενα, στην Πάτρα, αν είναι από τη βόρεια Ελλάδα.
Έρχεται η Κυβέρνηση και τους δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν µετεγγραφές σε ένα επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει το 10%,
άρα δεν θα αναστατώσει –γιατί καταλαβαίνω και τις εντάσεις των
πανεπιστηµιακών- τη λειτουργία των τµηµάτων και των σχολών
αλλά θα διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πιο
αδύναµοι και οι πιο φτωχοί. Ωστόσο βλέπω αντιρρήσεις επί της
διαδικασίας και όχι τοποθετήσεις επί της ουσίας. Θα µε ενδιέφερε,
λοιπόν, να ακούσω την τοποθέτηση επί της ουσίας των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτήν τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ξεκινήσω µε το εξής. Θα έπρεπε να είµαι
πολύ πριν στη θέση προκειµένου να τοποθετηθώ ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, αλλά δυστυχώς ήµουν σε επιτροπή. Και
µου δίνεται για µια άλλη φορά η ευκαιρία να πω ότι αυτό που γίνεται στην ελληνική Βουλή είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται σε καµµία άλλη ευρωπαϊκή Βουλή, δεν γίνεται στους διεθνείς
οργανισµούς.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είµασταν µαζί στην κοινοβουλευτική
συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης, γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι όταν υπάρχει ολοµέλεια του Σώµατος, δεν λειτουργούν
οι επιτροπές και αυτό δεν συµβαίνει µόνο στα Θερινά Τµήµατα
ούτε συµβαίνει όταν υπάρχει πολύ µεγάλος φόρτος κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι πάγια τακτική. Πρέπει να αποφασίσουµε
ότι οι επιτροπές δεν είναι πάρεργο αλλά είναι βασικό κοµµάτι της
κοινοβουλευτικής δουλειάς και ίσως να είναι το σηµαντικότερο,
γιατί εκεί γίνεται η δουλειά πριν έρθει στην Ολοµέλεια. Πάντως
να συνεχίσουµε να δουλεύουµε έτσι, δεν γίνεται.
Επίσης, για µια ακόµη φορά βρισκόµαστε την τελευταία στιγµή
µπροστά σε έναν όγκο τροπολογιών, οι πλείστες εκ των οποίων
είναι άσχετες µε το νοµοσχέδιο και το Υπουργείο το οποίο συζητάµε. Αυτό είναι µία πάγια τακτική της Κυβέρνησης. Αυτό συµβαίνει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια που είµαι εγώ εδώ
πέρα. Το έχουµε πει ως Δηµοκρατική Αριστερά πάρα πολλές
φορές αλλά δεν βλέπω να ιδρώνει το αυτί κανενός.
Επίσης, υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες θα µπορούσαν να
είναι από µόνες τους ένα νοµοσχέδιο ολόκληρο και ξεχωριστό.
Και αναρωτιέµαι, γιατί δεν έρχεται κανονικά στην αρµόδια επιτροπή να συζητηθεί συντεταγµένα και να µπορέσουµε να εκφραστούµε.
Θέλω να ξεκινήσω, µε την τροπολογία που έχει καταθέσει η
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Μιλώντας
και χθες, κύριε Υπουργέ, σας ζήτησα να την κάνετε δεκτή και
αυτό γιατί εσείς ο ίδιος είχατε δεσµευτεί στις 29 του Μάη σε επίκαιρη ερώτηση που είχε κάνει ο Βουλευτής µας, ο κ. Τσούκαλης.
Μιλώ βέβαια –θα το θυµάστε- για την αξιοποίηση δεσµευµένων
καταθέσεων που απορρέουν από εκκρεµείς υποθέσεις οικονοµικού εγκλήµατος.
Ενώ είχατε πει ότι θα την φέρνατε κανονικά τον Ιούνιο, προφανώς για κάποιους λόγους δεν τη φέρατε. Αυτή η κωλυσιεργία
όµως, δίνει το δικαίωµα στον οποιονδήποτε να λέει ότι αληθεύουν
οι ψίθυροι ότι αντιδρούν οι τράπεζες και δεν επιθυµείτε να έρθετε
σε ρήξη µαζί τους. Πείτε µου γιατί δεν την κάνετε δεκτή.
Θα ήθελα να εξηγηθώ και να καταλάβει και το Τµήµα περί
τίνος πρόκειται. Πρόκειται για µια πρόταση που είναι µέρος της
συνολικότερης πρότασής µας για την πάταξη της διαφθοράς.
Κατ’ αρχάς είχε γίνει δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα Εσόδων
όπως και από τη κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και
αυτό που εκκρεµούσε, ήταν να έρθει προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτό είχε γίνει από τον προκάτοχό σας,
τον κ. Ρουπακιώτη. Έκτοτε δεν έχουµε καµµία ενηµέρωση.
Πρόκειται για χρήµατα τα οποία θα µπορούσαν να είναι άµεσα
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εισπρακτέα από το ελληνικό δηµόσιο και υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή είναι εκτός προϋπολογισµού, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την
άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Πρόκειται για χρήµατα τα οποία έχουν δεσµευθεί, γιατί προέρχονται από κατηγορούµενους ή υπόπτους για παραβίαση
νόµων που έχουν να κάνουν µε το «πόθεν έσχες» και το ξέπλυµα
µαύρου χρήµατος, φοροδιαφυγή, λαθρεµπόριο κ.λπ.. Αναφέρω
ενδεικτικά ορισµένα ποσά, τα οποία θα µπορούσαν ήδη να έχουν
εισπραχθεί και να έχουν εισρεύσει στα δηµόσια ταµεία. Διακόσια
εκατοµµύρια από την υπόθεση Λαυρεντιάδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέτε για το ενέχυρο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ακριβώς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα έρθει.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Πότε θα έρθει;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα έρθει σύντοµα.
Εντός του Ιουλίου.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Είχατε πει ότι θα το φέρνατε µέσα
στον Ιούνιο µε το αντιρατσιστικό. Τα έχουµε κουβεντιάσει τόσες
φορές µε το αντιρατσιστικό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχετε δίκιο. Έχουν
πέσει πολλά νοµοσχέδια. Έτοιµο είναι. Εντός του Ιουλίου θα κατατεθεί.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Το θυµίζω, κύριε Υπουργέ, επειδή
έκλεισε η Βουλή πιο νωρίς, λέγοντας ότι δεν υπάρχει νοµοθετικό
έργο. Αλλά αφού θα το φέρετε, εντάξει. Σταµατώ εδώ και περιµένω αλλά δεν ξεχνώ.
Επίσης, φαντάζοµαι ότι θα µου δώσετε σήµερα την απάντηση
για το CPT και γιατί δεν επιτρέπεται να δηµοσιοποιούνται οι εκθέσεις που αφορούν στην Ελλάδα.
Περνάω σε κάποιες άλλες τροπολογίες.
Υπάρχει τροπολογία που αφορά στη δυνατότητα µετεγγραφής
φοιτητών σε πανεπιστήµια της πόλης στην οποία κατοικούν όταν
προέρχονται από οικογένειες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα. Νοµίζω
ότι σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν θα µπορούσε κάποιος να έχει
αντίρρηση ειδικά σε καιρό κρίσης και όταν οι οικογένειες, πραγµατικά, µαστίζονται από την ανεργία και τη φτώχεια. Νοµίζω ότι
είναι ένα πάρα πολύ θετικό µέτρο. Βέβαια, υπάρχει οικονοµικό
πλαφόν το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχει και ένα πλαφόν το οποίο αφορά στη δυνατότητα µετεγγραφών ως ποσοστό
επί των φοιτητών οι οποίοι φοιτούν στα τµήµατα. Ακόµα και αυτό
είναι λογικό µε την έννοια ότι τα πανεπιστηµιακά τµήµατα δεν
έχουν ούτε την υποδοµή, αλλά ούτε και τη χωρική δυνατότητα
για πάρα πολλές µετεγγραφές.
Βέβαια εδώ θα µπορούσαµε να δούµε σε ένα µελλοντικό
χρόνο, αφού το σχεδιάσουµε, αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες
του εξωτερικού, στη Γαλλία και τη Γερµανία, που αφορά στην κινητικότητα µεταξύ των πανεπιστηµίων µε πολύ συγκεκριµένα κριτήρια βέβαια.
Όσον αφορά την τροπολογία που έχει κατατεθεί από Βουλευτές ως προς το ίδιο θέµα και αφορά πολύτεκνους και τρίτεκνους,
χωρίς όµως να λαµβάνεται υπ’ όψιν το κριτήριο της διαβίωσης,
της φορολογικής δήλωσης, νοµίζω ότι δυστυχώς δεν µπορεί να
γίνει δεκτή γιατί βασικό κριτήριο δεν είναι το πλήθος των παιδιών
αλλά το κατά πόσο µπορεί µια οικογένεια να συντηρήσει ένα
παιδί σε µια άλλη πόλη προκειµένου να περατώσει τις σπουδές
του.
Επίσης, έχουµε µια άλλη τροπολογία που αφορά στη Λυρική
Σκηνή και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σαφώς σε αυτήν
τοποθετούµεθα υπέρ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όµως,
γιατί είναι κλασικό παράδειγµα κακής νοµοθέτησης. Φυσικά εδώ
δεν αφορά µόνο στο αρµόδιο Υπουργείο αλλά αφορά και σε
όλους εµάς, που κανείς δεν παρατήρησε αυτό το συγκεκριµένο
νοµοτεχνικό λάθος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.

848

Επιτρέψτε µου ένα σχόλιο, για να µην πάει χαµένη η επισήµανση που έκανε η κ. Γιαννακάκη. Όντως το Συµβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο πολλοί από εδώ µέσα έχουµε εµπειρία, έχει το
εξής σύστηµα. Αρχίζουν οι επιτροπές το πρωί στις 08.30’ µέχρι
τις 10.00’ και µετά αρχίζει η Ολοµέλεια. Διακόπτει στη συνέχεια
η Ολοµέλεια για κάποιο διάστηµα, έχουµε ξανά επιτροπές και
µετά πάλι Ολοµέλεια, οπότε υπάρχει µια ζώνη επιτροπών και µια
ζώνη Ολοµέλειας.
Προσωπικά το θεωρώ πολύ θετικό το παράδειγµα αυτό, αλλά
βεβαίως πρέπει να συζητηθεί εκτενώς, διότι έχει ορισµένες προϋποθέσεις. Πρώτον, αρχίζει η δουλειά στις 08.30’ και δεύτερον
οι οµιλίες είναι πάρα πολύ σύντοµες, της τάξης των τριών έως
πέντε λεπτών πλην των εισηγητών και είναι γενικά µια λειτουργία
Κοινοβουλίου, που δεν στηρίζεται στην αναλυτική -ας πούµε- έκθεση απόψεων αλλά στις θέσεις: «Υποστηρίζω αυτό γι’ αυτόν τον
λόγο, καταψηφίζω εκείνο γι’ αυτόν τον λόγο».
Όσοι, λοιπόν, συµµετέχετε στην Επιτροπή Κανονισµού ή ενδιαφέρεστε, θα µπορούσε να προταθεί, να µελετηθεί αυτή και
ενδεχοµένως κι άλλες εµπειρίες, διότι υπάρχει θέµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Ψυχάρη, επ’
αυτού θέλετε κάτι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Όπως πολύ σωστά είπατε όµως, τηρείται ο χρόνος. Ο χρόνος
ουδέποτε τηρείται εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Το ίδιο συνέβη και
στον ΟΑΣΕ. Εάν τηρείται ο χρόνος και συντοµεύουν οι συνεδριάσεις και υπάρχει η δυνατότητα πιο σωστής λειτουργίας. Αυτό
όµως -µε όλο το σεβασµό και δεν αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά -είναι ευθύνη του Προεδρείου. Συµφωνώ µαζί σας πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ας µην κάνουµε
αυτήν τη συζήτηση τώρα. Επειδή µίλησε η κ. Γιαννακάκη γι’ αυτό
και για να µην πάει χαµένη η παρατήρησή της, έδωσα εγώ αυτήν
τη διευκρίνιση και από κει και πέρα όποιος ενδιαφέρεται ας απευθυνθεί στην Επιτροπή για τον Κανονισµό της Βουλής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε,
που το έχουµε θέσει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο πολιτισµένης χώρας που να λειτουργεί κατά τον τρόπο που
λειτουργεί η Βουλή, τουλάχιστον επί διακυβέρνησης Σαµαρά,
που να νοµοθετεί δηλαδή κατ’ αυτόν τον τρόπο και την ίδια ώρα
να προγραµµατίζει συνεδριάσεις επιτροπών.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, γίνεται µία πολύ σοβαρή συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και αφορά την
αρχή διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν θα συνεχίσουµε
τώρα συζήτηση επ’ αυτού.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εκεί οφείλαµε να είµαστε αλλά
είµαστε εδώ.
Θέλω να σας πω ότι η τήρηση του χρόνου είναι και συνάρτηση
του εάν η Κυβέρνηση σέβεται αυτό που το Σύνταγµα και ο Κανονισµός ορίζουν, δηλαδή ότι τα νοµοσχέδια είναι συνεκτικά και
δεν περιέχουν άσχετες διατάξεις. Όταν φέρνει η Κυβέρνηση νοµοσχέδιο µε σαράντα επτά άρθρα εκ των οποίων το κάθε ένα
είναι άσχετο µε τα υπόλοιπα, τότε µοιραία είναι αδύνατο να
υπάρξει και ενιαία ανάπτυξη.
Άρα, να το βλέπουµε και λίγο συνολικά και να συνεκτιµάµε ότι
έχει µία σηµασία για τα άρθρα και για τις διατάξεις να τοποθετούνται. Εδώ έχουν υπάρξει άρθρα για τα οποία δεν έχει πει τίποτα ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν το θέµα ήταν
απλό να λυθεί εδώ µε µία συζήτηση…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δώστε µου
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Ψυχάρη,
δεν θα δώσουµε συνέχεια στο θέµα. Εάν ήταν να λυθεί, θα είχε
λυθεί.
Εγώ έκανα µια επισήµανση και επισηµαίνω και τώρα και στην
κ. Κωνσταντοπούλου. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, απ’ ό,τι γνω-
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ρίζω, συµµετέχει στην Επιτροπή Κανονισµού, οπότε ας τεθεί µε
ένταση το θέµα αυτό και, αν επέλθει συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων, να προχωρήσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Δεν είναι θέµα Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, προχωρούµε
στις δευτερολογίες. Όποιοι εκ των κυρίων αγορητών θέλουν να
δευτερολογήσουν έχουν τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όλοι, υποθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υψηλάντη, θέλετε να πάρετε τον λόγο; Να ακολουθήσουµε τη σειρά την κανονική, δηλαδή όπως ήταν οι αγορεύσεις οι αρχικές;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Είθισται ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας να µιλάει τελευταίος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν είθισται. Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, γιατί να µιλάει τελευταίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, αφήστε στο Προεδρείο µια πρωτοβουλία, αφήστε έναν
χώρο πρωτοβουλίας. Εγώ θεωρώ θεµιτό το αίτηµα του κ. Υψηλάντη.
Ο κ. Πανούσης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προτάσεις-τροπολογίες της τελευταίας στιγµής που µπορούµε να διασώσουµε κάποια πράγµατα, κύριε Υπουργέ.
Πρώτον, να υπάρξει µια µεταβατική διάταξη γι’ αυτούς που θα
µπουν τώρα σύµφωνα µε το νόµο η επαναξιολόγηση θα γίνει σε
ένα χρόνο. Δηλαδή, γι’ αυτούς που µε διάταξη του εισαγγελέα
εφετών θα µπουν τώρα, να υπάρχει µεταβατική διάταξη και η
επαναξιολόγηση να γίνει σε ένα χρόνο, γιατί µπορεί µέσα στη
βιασύνη της εφαρµογής να γίνουν λάθη.
Η δεύτερη πρόταση µας είναι, ο κανονισµός λειτουργίας φυλακών Γ’ τύπου να έχει τουλάχιστον τη γνώµη της ειδικής επιτροπής της Βουλής. Ο κ. Κουτσούµπας είναι εδώ, πολλά µέλη
είναι εδώ. Έχουµε κάνει πολύ καλή δουλειά, να ακούσετε τη
γνώµη µας τουλάχιστον.
Η τρίτη τροπολογία είναι ότι σε κάθε περίπτωση και επ’ ευκαιρία των φυλακών Γ’ τύπου µας χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, ένα
επιστηµονικό παρατηρητήριο αξιολόγησης και κατάταξης. Και
να µην υπήρχαν φυλακές Γ’ τύπου, όταν έχεις υπερπληθυσµό
πρέπει να ξέρεις ποιον θέτεις σε ποια φυλακή ή σε ποιο θάλαµο.
Άρα, λοιπόν, χρειάζεται ή ένα παρατηρητήριο, όπως ήταν ο
παλιός ν. 1851 ή ένα σώµα εµπειρογνωµόνων που θα γνωµοδοτεί
στον εισαγγελέα εφετών πριν πάρει την απόφαση περί της επικινδυνότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Θα ήθελε κάποιος άλλος αγορητής να δευτερολογήσει;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με την κοινοβουλευτική σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, το Προεδρείο είπε ότι θα δώσει τον λόγο στον κ. Υψηλάντη, τελευταίο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, γιατί; Εγώ ζητώ να µιλήσω
µετά τον κ. Υψηλάντη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει δικαίωµα το
Προεδρείο να το κάνει. Υπάρχει ένα εθιµικό δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει –και λάθος να έκανα- δεν µπορώ να ανακαλέσω την
απόφασή µου. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δραµατικό. Εάν δεν θέλετε τον λόγο, θα τον δώσω στον κ. Υψηλάντη και κλείνει ο κύκλος των αγορητών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ζητήσω µετά τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν θα σας τον
δώσω, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, δώστε µου τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ειλικρινά, νοµίζω ότι χάνουµε τη
σοβαρότητά µας, όταν προσποιούµαστε ότι µπορούµε στα σοβαρά να τοποθετηθούµε για σαράντα επτά άρθρα και τρεις τροπολογίες –εγώ θα µιλήσω για το χθεσινό χρόνο- σε δώδεκα
λεπτά.
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Αυτό σηµαίνει, 14,4 δευτερόλεπτα για το κάθε άρθρο και τροπολογία, δηλαδή 14,4 δευτερόλεπτα και για το άρθρο 1, που περιέχει δεκαπέντε παραγράφους, κάποιες από τις οποίες
υπερβαίνουν τις δύο σελίδες και καθορίζουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο αποστέρησης όχι µόνο της ελευθερίας αλλά και θεµελιωδών
δικαιωµάτων του κρατουµένου. Σε αυτές, σύµφωνα µε το χρόνο
που αποφάσισε το Προεδρείο, αναλογεί χρόνος µικρότερος του
ενός δευτερολέπτου. Σε τέτοια γελοιοποίηση δεν µας επιτρέπεται,
έχοντας το βάρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να αχθούµε.
Γι’ αυτό, στη φερόµενη ως επί των άρθρων δευτερολογία µου
έχοντας απόλυτη συναίσθηση της σοβαρότητας, της νοσηρότητας, της επικινδυνότητας του νοµοθετήµατος και έχοντας ακόµη
απόλυτη συναίσθηση ότι εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες διακόσια δωδεκάλεπτα θέλετε να µένουν σιωπηροί οι άνθρωποι
τους οποίους πετάτε σε αυτά τα λευκά κελιά –τόσο είναι το µίνιµουµ σιωπής και µη εξέτασης των αιτηµάτων τους- σας λέω, λοιπόν, κύριοι της αµαρτωλής συγκυβέρνησης, ότι φέρετε ακέραιη
την ευθύνη του εκτρώµατος που δηµιουργείτε, φέρετε ακέραιη
την ευθύνη της ζωής και της ψυχικής και σωµατικής υγείας των
κρατουµένων, φέρετε ακέραιη την ευθύνη της αξιοπρέπειας κρατουµένων και εργαζοµένων στη φυλακή, φέρετε ακέραιη την ευθύνη των πληγµάτων στη δηµοκρατία, στη διάκριση των
εξουσιών, στις βασικές αρχές του ανθρωπισµού, στο τεκµήριο
αθωότητας, στη δίκαιη δίκη, στο δικαίωµα υπεράσπισης, στη θεσµική αποστολή του συνηγόρου υπεράσπισης, στην ισονοµία,
στην προσδοκία επανένταξης.
Κύριοι του ΠΑΣΟΚ, εσείς µπορείτε να περιφέρετε µόνοι σας
τη δόξα ότι επιχειρείτε να καλλωπίσετε αυτό το έκτρωµα και να
παραπλανήσετε την κοινωνία για τις πραγµατικές σας προθέσεις
που είναι να κάνετε τη ζωή στις φυλακές περισσότερο αβίωτη
από ότι ήδη είναι.
Μπορείτε µόνοι σας, λοιπόν, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να πανηγυρίζετε ότι αντιπολιτευόµενοι τον εαυτό σας και τους κυβερνητικούς
σας συνεταίρους, επιτύχατε δήθεν βελτιώσεις τόσο βελτιωτικές,
ώστε µας πηγαίνουν πάνω από µισό αιώνα πίσω, θέτοντας σε αµφισβήτηση και διαπραγµάτευση τα κεκτηµένα και υπερνοµοθετικά
κατοχυρωµένα ανθρώπινα δικαιώµατα, ακόµα και τα πιο ιερά.
Κύριε Υπουργέ, µια και µιλήσατε για το δικαίωµα στη ζωή,
αυτό είναι το κατ’ εξοχήν δικαίωµα που θέτετε σε διακύβευση µε
αυτό το πλαίσιο που δηµιουργείτε, µε την οπλοχρησία χωρίς
έλεγχο και χωρίς πλαίσιο, µε παρεκκλίσεις από το νοµοθετικό
πλαίσιο κλιµάκωσης της οπλοχρησίας, µε τη δηµιουργία ανασφάλειας στον κάθε κρατούµενο για τη σωµατική του ακεραιότητα
και την ίδια του τη ζωή.
Αναφερόµενοι σε όσα αναπτύξαµε στην επιτροπή επί των άρθρων -αφού στο Τµήµα δεν έγινε ουσιαστική επί των άρθρων συζήτηση ούτε ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει σε αυτό το πλαίσιοεπικαλούµενοι και όσα οι φορείς µετ’ επιτάσεως ανέπτυξαν, απογυµνώνοντάς σας από επιχειρήµατα, σας δηλώνω ότι αποδειχθήκατε ειδικοί στις ειδικές διαδικασίες, ειδικοί της εξαίρεσης,
ειδικοί της εκτροπής, ειδικοί στην παρέκκλιση από τις εγγυήσεις
του κράτους δικαίου. Το «εκτός αν» που βάζετε ως διατύπωση,
είναι η παραίτησή σας από αυτό που το κράτος δικαίου ονοµάζει
θεσµικές εγγυήσεις για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.
Τελικά, τίποτα δεν εγγυάστε. Έχετε πλήρη την ευθύνη. Εµείς
από πλευράς µας, έχουµε απόλυτη συναίσθηση του τι βάλλεται
και τι προσβάλλεται. Δεν πρόκειται να σας δώσουµε πιστοποιητικά αντιτροµοκρατικών φρονηµάτων, τα οποία ζητάτε, γιατί
αυτά είναι ενδεικτικά της δικής σας αντιδραστικής αντίληψης,
της δικής σας ακροδεξιάς διολίσθησης.
Εκείνο, όµως, που πρόκειται να κάνουµε -και µε αυτό κλείνωείναι να καταργήσουµε πάραυτα, αµέσως µόλις αναλάβουµε τη
διακυβέρνηση αυτού του τόπου, αυτό το όνειδος που εσείς σήµερα, σε Τµήµα Διακοπής Εργασιών άρον-άρον και παραγνωρίζοντας την κατακραυγή που έχετε ξεσηκώσει, δηµιουργείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την
καλή συνεργασία που είχαµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνεται
σήµερα η συζήτηση, για ένα νοµοσχέδιο στο οποίο τουλάχιστον
εµείς είχαµε το χρόνο και είχαµε, αν θέλετε, και τη διάθεση να
προσφέρουµε εδώ λύσεις, προτάσεις, τροποποιήσεις, ώστε να
µπορέσουµε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο, σύµφωνα µε τις
αρχές που πρέπει να διέπουν ένα σύστηµα φυλακών υψίστης
ασφαλείας.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, το να γίνεται δηλαδή αυτή η
εξισορρόπηση δικαιωµάτων, το να επιτυγχάνεται αυτή η στάθµιση δικαιωµάτων, το να µπορεί εδώ µέσα στη Βουλή, πέρα από
τις αντιξοότητες ή πέρα από τις κραυγές, να αρθρώνεται µια πειστική πολιτική πρόταση, προκειµένου να διασφαλίζονται µε
τρόπο επαρκή και αποτελεσµατικό, αυτά τα οποία είχε ως σκοπό
ο νοµοθέτης της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που
δεν είναι άλλο από το να επιτυγχάνεται η ασφάλεια στα συγκεκριµένα καταστήµατα κράτησης και από την άλλη µεριά, να προστατεύονται τα δικαιώµατα των κρατουµένων, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Εποµένως, νοµίζω ότι το διάστηµα που έχει διανυθεί µεταξύ
τόσο του Υπουργείου που κατέβασε ένα αρχικό κείµενο, όσο και
ηµών που είχαµε µια συγκεκριµένη αρχική τοποθέτηση, είναι ένα
διάστηµα το οποίο καταδεικνύει ότι ο κοινοβουλευτισµός δεν
είναι µόνο αντιπαράθεση, δεν είναι µόνο πλειοψηφίες και µειοψηφίες, είναι κυρίως σύνθεση απόψεων. Αν αυτό µπορεί να βγει από
τη σηµερινή µας συζήτηση, είναι πάρα πολύ σηµαντικό ως µήνυµα προς την ελληνική κοινωνία.
Άκουσα µε προσοχή τη σηµερινή οµιλία του Υπουργού και
θεωρώ ότι ήταν µια πολύ θετική οµιλία, η οποία ήταν ουσιαστικά
το αποκρυστάλλωµα αυτού που πρέπει να περάσει ως µήνυµα.
Τι ήταν αυτό;
Το µήνυµα ήταν, αφ’ ενός ότι δεν θίγονται τα δικαιώµατα των
κρατουµένων σε σχέση µε προαυλισµό, εκπαίδευση και ευεργετικό τρόπο έκτισης της ποινής στα συγκεκριµένα καταστήµατα
κράτησης –όπως, βεβαίως, δεν περιλαµβάνεται καµµία τέτοια
διάταξη στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- και αφ’ ετέρου ότι η αντίληψη της ελληνικής πολιτείας πως δεν τιµωρεί, κατοχυρώνεται
ρητώς µέσα από τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Και γίνεται αυτό µέσα από ένα διάλογο παραγωγικό, µέσα από
τις συνεδριάσεις της επιτροπής και του Τµήµατος οι οποίες δεν
ήταν λίγες. Ήταν τρεις µέρες. Είναι η τρίτη µέρα σήµερα που συζητούµε στο Τµήµα και ήταν ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα που
συζητήσαµε την επιτροπή.
Επίσης, θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει και ένας αντίλογος. Ξέρετε, αυτή η ισοπέδωση ότι πάµε σε κατασταλτικά µέτρα ή η αυστηροποίηση του
Ποινικού Κώδικα, είναι µια λογική, η οποία τουλάχιστον εµάς µας
βρίσκει απέναντι. Εµείς είµαστε περήφανοι, µε το να αυστηροποιούµε διατάξεις σύµφωνα µε το Διεθνές Δίκαιο σχετικά µε την
αναγκαστική εξαφάνιση, δηλαδή την εξαφάνιση που διαπράττεται από συγκεκριµένους επίσηµους φορείς του κράτους ή απέναντι στη σεξουαλική θυµατοποίηση των παιδιών. Προφανώς, και
πρέπει η ελληνική πολιτεία να θωρακίζει έτι περισσότερο την
προστασία των παιδιών, την προστασία των πολιτών ως ατόµων
που κινούνται στη διεθνή σφαίρα και προφανώς απέναντι σε
αυτά, αυτά τα οποία ψηφίσαµε ήταν πολύ θετικά.
Ακόµη, ήταν πολύ θετικές οι διατάξεις που έχουν έρθει για τη
διαφθορά. Δηµιουργούν ένα πλέγµα το οποίο δεν υπήρχε στο
προηγούµενο νοµικό καθεστώς, στην προηγούµενη έννοµη τάξη.
Εποµένως, δεν µπορώ να καταλάβω τη διαφωνία πάνω σε αυτά.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή στη συζήτηση για τη σεξουαλική
θυµατοποίηση των παιδιών, το κατά πόσο έπρεπε ή όχι να ποινικοιούνται τα ταξίδια µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση των
παιδιών. Δεν έµεινε σε αυτό η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ορθώς δεν
έµεινε σε αυτό, γιατί πρέπει να ποινικοποιείται οποιαδήποτε διαδικασία χρηµατοδότησης της βαριάς, µαύρης, σκοτεινής βιοµηχανίας της σεξουαλικής θυµατοποίησης των παιδιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό.
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Να µπω στις τροπολογίες. Δόθηκαν δύο επαρκείς –θεωρώαναλύσεις από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας. Αναλύθηκε επαρκώς και αναπτύχθηκε ενώπιον του Τµήµατος ότι ουσιαστικά πρόκειται για δύο τροπολογίες, οι οποίες ναι µεν δεν
έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, όµως είναι απαραίτητο να περάσουν, προκειµένου να ρυθµιστούν επείγουσες καταστάσεις. Εποµένως, θεωρώ ότι ούτε υποκρύπτουν κάτι ούτε θα ήταν και
θετικό το να µπουν στη λογική της πολιτικής ή µικροπολιτικής
αντιπαράθεσης.
Και βεβαίως, είναι πολύ σηµαντική η τροπολογία που έχει κατατεθεί από Βουλευτές σχετικά µε το ακατάσχετο της επιχορήγησης, της επιδότησης εξοπλισµού στα αλιευτικά σκάφη. Είναι
µια πραγµατικότητα, που αντιµετωπίζουν πάρα πολλοί αλιείς στη
χώρα µας και είναι πολύ θετική τόσο η κατεύθυνση όσο και η
συγκεκριµένη ρύθµιση της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι εµείς θα υπερψηφίσουµε και τις συγκεκριµένες τροπολογίες, τις οποίες θεωρούµε απόλυτα θετικές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Υψηλάντη, να πω το εξής. Βλέπω ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος των οµιλητών. Δεν βλέπω Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Αν κάποιος επιθυµεί να δευτερολογήσει, πρέπει να είναι εδώ.
Μετά θα περάσουµε στις δευτερολογίες Βουλευτών. Διαβάζω –
για την καλή συνεννόηση- ότι έχουν ζητήσει να δευτερολογήσουν
η κ. Κατριβάνου, η κ. Σταµπουλή, ο κ. Διαµαντόπουλος. Ο κ. Δαβάκης θα έχει προτασσόµενη δευτερολογία και θα µιλήσει µετά
τους κοινοβουλευτικούς.
Άρα απ’ ό,τι βλέπω, τα πήγαµε καλά από άποψη διαδικασίας
και χρόνου. Αν µας µείνει χρόνος, µπορούµε να πούµε µερικά ευχάριστα πράγµατα ή να διακόψουµε τη συνεδρίαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας διακόψουµε καλύτερα και ας
αφήσουµε τα ευχάριστα!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν υπάρχουν ευχάριστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχουν ευχάριστα. Κατανοώ ότι η συζήτηση είναι βαριά από άποψη ουσίας
και περιεχοµένου για το θέµα που συζητούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να µην επικροτήσω την αισιοδοξία την οποία εκπέµπετε στον ελληνικό λαό από αυτό το Βήµα,
σε αντίθεση µε τους εκπροσώπους του κόµµατός σας, οι οποίοι
θέλουν και επιδιώκουν τη µαυρίλα. Και φαίνεται ότι αυτή η διαφοροποίηση µέσα στους κόλπους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αυτόν ειδικά τον καιρό, είναι ιδιαιτέρως έντονη.
Εύχοµαι βεβαίως να µην έχουµε και κακές εξελίξεις. Αυτό
όµως δεν αφορά εµάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εννοείτε, κύριε Υψηλάντη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εµάς αφορούν σήµερα
αυτά τα οποία έχουν ειπωθεί σε αυτήν την Αίθουσα σχετικά µε
το νοµοσχέδιο και µε τις θέσεις τις οποίες λάβαµε και οι εισηγητές και οι αγορητές και οι συνάδελφοι Βουλευτές.
Ακούστηκαν πράγµατα περί διολίσθησης και απανθρωπιάς,
απίθανα πράγµατα. Θέλω να τα επισηµάνω. Δεν υπάρχει πιο λαϊκίστικη θέση από αυτή την οποία εκφράστηκε σε αυτή τη Βουλή
σχετικά µε το ότι υπάρχει κυβέρνηση στον κόσµο που θα απαλείψει, θα εξαφανίσει το έγκληµα. Ειπώθηκε εχθές ότι όταν έρθει
και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν θα υπάρχει έγκληµα στην
Ελλάδα.
Σε ποιο καθεστώς και σε ποιο κράτος στον κόσµο ολόκληρο
δεν θα υπάρχει έγκληµα; Και ποιος ήταν αυτός ο µάγος, ο οποίος
έχει εξαφανίσει ως διά µαγείας τους εγκληµατίες σε όποια
πλευρά της γης;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Εµείς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Εσείς, κυρία συνάδελφε -κύριε Πρόεδρε, απευθύνοµαι δι’ υµών στη συνάδελφοθα ανοίξετε τον ασκό του Αιόλου, διότι πραγµατικά αυτό που θέλετε και επιδιώκετε δεν είναι το κράτος δικαίου, αλλά και στον
τοµέα αυτόν να µην υπάρξουν λύσεις θετικές τις οποίες προβλέπει η ίδια η ελληνική νοµοθεσία και ερχόµαστε σήµερα να οριοθετήσουµε και να διευκρινίσουµε µε συγκεκριµένες διατάξεις, µε
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τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, µε τις διορθώσεις και τις παρεµβάσεις που ο κύριος Υπουργός, κατά τρόπο δηµοκρατικότατο, επέλεξε και δέχθηκε µε τις τροπολογίες και τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες εισήγαγε.
Ειπώθηκε επίσης ότι η κρίση, από τη µία πλευρά φέρνει την
εγκληµατικότητα και, από την άλλη, δεν υπάρχει αύξηση της εγκληµατικότητας στη χώρα µας αυτή την περίοδο. Επιλέξτε ποια
επιτέλους θέση υποστηρίζετε, τη µία ή την άλλη; Έχουµε ή δεν
έχουµε εγκληµατικότητα; Θέλουµε να κυνηγήσουµε να βάλουµε
κάποια πράγµατα στη θέση τους ή όχι;
Είπατε ότι θέλετε να χειραγωγήσουµε τον ελληνικό λαό, µε την
έννοια ότι θέλουµε να έχουµε υποχείριά µας τους συγγενείς,
τους φίλους κ.λπ. των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί
και βρίσκονται σήµερα στις φυλακές. Πραγµατικά αυτό δεν έχετε
δικαίωµα να το λέτε. Είναι ψευδέστατο. Είναι αναληθές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω σε ένα λεπτό.
Θέλω να πω ότι η προσέγγιση αυτή έρχεται όχι να αντιµετωπίσει αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά να δηµιουργήσει ψευδαισθήσεις
στον ελληνικό λαό.
Η κυρία συνάδελφος εδώ κατέθεσε µία ανυπόγραφη επιστολή
στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, µία επιστολή την οποία
υπογράφουν -και καλά- γονείς, συγγενείς και αλληλέγγυοι φυλακισµένων, ένα µανιφέστο σαν αυτά τα οποία σκορπούν στις
εφηµερίδες κατά καιρούς διάφοροι, που λέει ότι το υπό ψήφιση
σχέδιο νόµου καταργεί την αρχή της ισονοµίας και της αναλογικότητας µεταξύ των κρατουµένων.
Είναι ιδίας βαρύτητας τα εγκλήµατα των τροµοκρατών µε
αυτών που έχουν σκοτώσει ή έχουν βιάσει ή µε αυτόν που έχει
κάνει ένα απλό οικονοµικό έγκληµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχετε βάλει τον βιασµό σε αυτά;
Τι λέτε τώρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ίδια η κατηγορία αυτή µε όλους αυτούς, όπως ισχυρίζονται εδώ οι φίλοι και οι αλληλέγγυοι φυλακισµένων ποιων άραγε;
Ήταν αυτοί στους οποίους, όπως ειπώθηκε προηγουµένως, δώσατε εσείς άδεια και βρίσκονταν εχθές στη Βουλή και παρακολουθούσαν και δίνατε την παράστασή σας ότι εµείς -και καλάθέλουµε τη χειραγώγηση για µία ακόµη φορά του τηλεοπτικού κοινού, παίζοντας µε την ψευδαίσθηση των πολιτών για την παρεχόµενη σε αυτούς ασφάλεια; Αυτά τα πράγµατα υιοθετείτε άραγε;
Αυτά θέλετε να επιδώσετε στην ελληνική κοινωνία; Αυτά θέλετε να εφαρµόσετε, αν και όποτε γίνετε κυβέρνηση; Εγώ θεωρώ
ότι ποτέ δεν θα επιτευχθεί αυτό, διότι ήδη ο ελληνικός λαός έχει
καταλάβει ποια είναι η δική σας επικινδυνότητα και όχι η επικινδυνότητα των ανθρώπων αυτών που πράγµατι βρίσκονται στις
φυλακές.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε και θέλουµε να υπάρχει
ασφάλεια και µέσα στις φυλακές µε τις διατάξεις που ψηφίζονται, αλλά και έξω από αυτές, ασφάλεια στον ελληνικό λαό. Αυτό
θα παραχθεί και θα προσφερθεί από αυτή την Κυβέρνηση και µε
αυτό το νοµοσχέδιο και µε τις όποιες βελτιώσεις στην πορεία
από την πράξη θα έχουµε.
Για αυτόν τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας τη δευτερολογία µου, η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο στο σύνολό του, κατ’ άρθρον και στις τροπολογίες οι οποίες έχουν
υιοθετηθεί από πλευράς της Κυβερνήσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υψηλάντη, θα
µου επιτρέψετε ένα σχόλιο.
Αφού σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, διότι είναι στήριγµα προς το Προεδρείο η θετική αναφορά, πρέπει να σας πω
ότι αυτό που κάνω, το κάνω συνειδητά. Από εκεί και πέρα διατηρώ την κοµµατική µου ιδιότητα και αν είµαι λίγο πιο αυστηρός
στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, το κάνω, διότι πιστεύω βαθιά –
και αυτό δεν το λέω ως Αντιπρόεδρος, αλλά νοµίζω ότι πρέπει
να λεχθεί- ότι κάποια στιγµή θα είναι πλειοψηφία και θέλω στη
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Βουλή να διαµορφωθούν τέτοιοι όροι που, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
πλειοψηφία, να µπορούµε και τότε να µιλάµε ήρεµα, ουσιαστικά
και οργανωµένα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου
επιτρέπετε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Η συνεισφορά σας,
όµως, εδώ –και επιτρέψτε µου να κάνω αυτήν την παρέµβαση,
για το πρόσωπο όχι του κ. Δραγασάκη αλλά αυτού που εκφράζετε από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής– είναι ότι µε τις
θέσεις σας εδώ µέσα στηρίζετε τον κοινοβουλευτισµό και την
αληθινή δηµοκρατία, στηρίζετε τον διάλογο και όχι τον µονόλογο, που κάποιοι θέλουν να υιοθετήσουν και τους δικούς τους
νόµους, όπως τους συµφέρει και όποτε θέλουν.
Γι’ αυτό πραγµατικά σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά θερµά
ως ένας από αυτούς τους Βουλευτές που σήµερα, σε αυτή την
περίοδο, την κρίσιµη για τη χώρα, έχουν τη δική τους πορεία και
τα δικά τους βάρη, για να προχωρήσει η χώρα µας εκεί που πρέπει, στον σωστό δρόµο και στην ανάκαµψη και την ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εγώ ευχαριστώ
θερµά, διότι η αναγνώριση είναι κάτι σπάνιο στη ζωή µας.
Προχωρούµε στη συζήτησή µας. Τον λόγο έχει ο κ. Δαβάκης
για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανοχή την οποία δείχνετε σχετικά µε τη διαδικασία.
Θα ήθελα επ’ ολίγον να αναφερθώ στην τροπολογία που χθες
το βράδυ κατέθεσε ο κ. Λοβέρδος, σχετικά µε τις µετεγγραφές,
µια τροπολογία η οποία –νοµίζω ότι όλες οι πλευρές των πτερύγων το αποδέχονται– συστοιχίζεται µε την οικονοµική κατάσταση
που βιώνει σήµερα η ελληνική οικογένεια και δίνει µια ελπιδοφόρα προοπτική στο µέλλον των σπουδών των παιδιών της.
Νοµίζω ότι είναι ένα συµπλήρωµα αυτή η τροπολογία στον
προηγούµενο νόµο του απελθόντος Υπουργού, του κ. Αρβανιτόπουλου, στον ν. 4264/2011, στο άρθρο 53, ένα συµπλήρωµα που
επανατοποθετεί το οικονοµικό κριτήριο, γεγονός που απαλύνει
κατά τούτο ένα µεγάλο µέρος των οικογενειών των οποίων πέρασαν τα παιδιά σε περιφερειακά πανεπιστήµια και, δυστυχώς,
εξαιτίας αυτού του ζητήµατος, δεν µπορούσαν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους.
Αυτό που θα ήθελα να καταθέσω –και αν είναι δυνατόν να γίνει
δεκτό από την Κυβέρνηση– είναι ότι πρέπει να διευρυνθεί ο χρονικός ορίζοντας, δηλαδή, να µην αποτελούν κριτήριο µόνο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρεται στην
τροπολογία, στο τµήµα αυτό, αλλά τουλάχιστον να αποτελέσει
χρονικό ορίζοντα παρελθόντος και στο προηγούµενο έτος. Δηλαδή, αυτοί που πέρασαν και πέρυσι να τύχουν αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης.
Επίσης να υπάρξει µια διεύρυνση του κριτηρίου ασθενειών και
αναπηρίας, όπως αυτές περιγράφονται στην τροπολογία και στο
προηγούµενο άρθρο, και να συµπεριλάβει και άλλες βαριές και
ανίατες ασθένειες, οι οποίες είναι πραγµατικότητα σήµερα στις
περιπτώσεις που έρχεται αυτή η τροπολογία να ρυθµίσει, όπως
καρκίνος κ.λπ., κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην τροπολογία.
Αυτό ήθελα να πω.
Θεωρώ ότι τέτοιου είδους κινήσεις –επαναλαµβάνω- συστοιχίζονται µε το λαϊκό αίσθηµα, µε την ανάγκη του κόσµου για τη
σπουδή. Δεν χρειάζεται να σας πω τι γίνεται από πλευράς καταγγελιών, αγωνίας της ελληνικής οικογένειας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, όσον αφορά αυτήν την κατάσταση. Πιστεύω ότι
κατά τούτο είναι κάτι το οποίο ρυθµίζει.
Θα ήθελα, όµως, να γίνει δεκτός και ο χρονικός ορίζοντας, δηλαδή να επανέλθουµε κατά ένα έτος –όχι µόνο 2013-2014, αλλά
και 2012-2013- και να αυξηθούν οι περιπτώσεις των ασθενειών,
τουλάχιστον για βαριές και ανίατες ασθένειες, όπως είναι διάφορα είδη καρκίνων και άλλα πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Προχωρούµε στις δευτερολογίες των οµιλητών.
Ο κ. Τζαµτζής έχει τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
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ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ειπώθηκαν πολλά. Όµως, ειπώθηκαν και πράγµατα τα οποία
ξεφεύγουν από κάποια όρια. Κάποιοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά έχουν ξεφύγει και πολλές φορές αναρωτιούνται γιατί τους κατηγορούµε γι’ αυτά τα οποία λένε.
Εγώ, ειλικρινά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχω τα Πρακτικά της
οµιλίας του κ. Διαµαντόπουλου, γιατί δεν ήµουν στην Αίθουσα
την ώρα που µίλησε. Λέει επί λέξει «Μάρτυρες πήγαν Βουλευτίνα
και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σ’ έναν άνθρωπο που είχε 97% αναπηρία µε προβλήµατα υγείας, πολλά από τα οποία προκλήθηκαν
µέσα στη φυλακή. Γιατί; Διότι ο εννοούµενος ως τροµοκράτης
από το Σύνταγµα και από τον νόµο διάλεξε την ένοπλη πάλη».
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Διαβάστε το όλο, κύριε Τζαµτζή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και τα παρακάτω. Και τα παρακάτω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μη δηµιουργείτε εντυπώσεις.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σας παρακαλώ!
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Και τα παρακάτω!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σιγά πια! Σιγά!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κ.
Διαµαντόπουλο το εξής: Θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος, ο Ξηρός,
τον οποίο πήγαν να υπερασπιστούν, δεν είναι τροµοκράτης; Ο
Ξηρός είναι τροµοκράτης σύµφωνα µε τον νόµο; Πείτε το ευθέως. Ο Ξηρός, ο οποίος έχει δολοφονήσει και η 17η Νοέµβρη
που έχει κάνει τόσες δολοφονίες, δεν είναι δολοφόνοι; Είναι σύµφωνα µε τον νόµο τροµοκράτες και απλώς έχουν διαλέξει την
ένοπλη πάλη; Αυτή είναι η λογική σας;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι το αντικείµενο της συζήτησης;
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Βεβαίως, προσπαθήσατε στη συνέχεια να το διασκεδάσετε. Δεν µπορείτε να διασκεδάσετε το αίµα
όλων αυτών των ανθρώπων που χύθηκε, το αίµα που έχυσαν οι
τροµοκράτες. Δεν έχετε δικαίωµα να πηγαίνετε ως υπερασπιστές. Και αφήστε όλα τα υπόλοιπα, τα κροκοδείλια δάκρυα που
χύνετε, όταν λέτε «θα πάµε σε οποιονδήποτε». Σε κανέναν άλλο
δεν είδαµε να πηγαίνετε ως υπερασπιστές, να τον υπερασπιστείτε. Σε κανέναν απολύτως! Μόνο σε συγκεκριµένους, όπως
στον Ξηρό, που αιµατοκύλισε τη χώρα.
Αυτή είναι η θέση σας και, βεβαίως, αυτό πρέπει να το ξέρει ο
ελληνικός λαός. Δεν βάζετε µυαλό. Είστε της λογικής των «γουναράδικων». Είστε της λογικής να στηρίζετε τροµοκράτες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας δίνω τον λόγο
επί προσωπικού. Πάντως, θα έχετε τον λόγο να µιλήσετε µε την
άνεσή σας για όποιο θέµα θέλετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα έχω τον λόγο να µιλήσω µε την άνεσή µου, αλλά πρέπει να απαντήσω στην επίθεση
και τη διαστρέβλωση.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει ένα πρόβληµα µε τα ελληνικά, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, σε διάφορους Βουλευτές και Βουλευτίνες. Ειδικά
µε τον κ. Τζαµτζή έχει παρατηρηθεί αυτό, διότι αν δεν υπάρχει
πρόβληµα µε τα ελληνικά του, υπάρχει θέµα «µονταζιέρας».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μιλάει το Χάρβαρντ τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το προσωπικό –λέεισυνίσταται στη διαστρέβλωση των απόψεών σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εξηγείστε, λοιπόν,
σε τι συνίσταται.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Τα Πρακτικά είναι, κύριε Πρόεδρε. Αν
δεν ξέρει τι λέει ο κ. Διαµαντόπουλος, λυπάµαι πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Τζαµτζή. Μα, µιλήσατε τώρα! Έχει το δικαίωµα. Ασκεί το
δικαίωµά του ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Τζαµτζή, όταν µπλέκετε µε τα πίτουρα, θα σας φάνε οι κότες! Καθίστε εκεί και ακούστε τώρα.
Άκουσον-άκουσον, λέει «τροµοκράτες σύµφωνα µε τον νόµο;».
Προφανώς, διότι, κύριε Τζαµτζή, αν έχουµε µια ελεύθερη έννοια
του τι εστί τροµοκράτης, κι εσείς για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού των Ελλήνων είστε ο απόλυτος τροµοκράτης, µε τα
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µέτρα που παίρνετε για τη λιτότητα, µε τις ζωές που καταστρέφετε και µε όλα αυτά που κάνετε.
Άρα εµείς, διαβάζοντας τον νόµο και το Σύνταγµα, βλέπουµε
τι ορίζει περί του τι εστί τροµοκράτης. Εκεί µέσα, σύµφωνα µε
τον νόµο και το Σύνταγµα, ορίζεται ο τροµοκράτης. Πού είναι το
πρόβληµα;
Όσο για µια, επίσης, διαστρέβλωση που γίνεται, δεν θα διαβάσατε τα Πρακτικά. Αυτό που επικαλεστήκατε για οµιλία µου εδώ
µέσα ήταν καταφανέστατα µια πρόβλεψη. Και δυστυχώς «γδέρνετε» κόσµο µε τα χαράτσια σας. Δυστυχώς η ακροδεξιά αντίληψή
σας και η ρητορεία, η ανοµία, στην οποία είχε περιέλθει όλο αυτό
που είχατε υποκινήσει µε την ακροδεξιά ατζέντα – και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός– έστειλε και τον Φύσσα στο νεκροταφείο.
Οπότε, τιµητής δεν θα γίνει κανείς κανενός. Εγώ στην οµιλία
µου είπα επακριβώς ότι υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα όλων,
δικαιώµατα συγκεκριµένα, από τα εργατικά µέχρι τα ανθρώπινα,
µέχρι των κρατουµένων.
Άρα αυτήν την επίθεση και τη λασπολογία σάς την επιστρέφω.
Ο κόσµος άκουσε. Ο κόσµος µας είδε. Και σας άκουσε και εσάς.
Από εκεί και πέρα, µη το συνεχίζετε, διότι έχετε τη συνήθεια να
µηρυκάζετε και µηρυκάζετε τοξικά.
Εγώ επειδή προχθές είχα επισκεφθεί τον Γράµµο και το χόρτο
εκεί είναι παχύ, θα σας πρότεινα να το επισκεφθείτε –είναι και
πολύ υγιεινό- για να συνεχίζετε να µηρυκάζετε µε την ησυχία
σας!
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κύριε Τζαµτζή,
δεν έχετε τον λόγο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Διαµαντόπουλος
δεν δίνει καµµία απάντηση σε αυτά που είπα. Λέει άλλα και εκτίθεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, δεν θα απαντήσετε εσείς στον κ. Διαµαντόπουλο.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Συνεχίζει να εκτίθεται. Είναι υπερασπιστής τροµοκρατών. Και, βεβαίως, θέλει να το αποκρύψει
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Διαµαντόπουλος, κατά τον Κανονισµό, ζήτησε τον λόγο, για να εξηγήσει σε τι
συνίσταται το προσωπικό. Το Προεδρείο εκτιµά ότι δεν υπάρχει
προσωπικό. Υπάρχει µια πολιτική αντιπαράθεση, µε το κλίµα που
επικρατεί και στην Αίθουσα.
Άρα, κύριε Διαµαντόπουλε, όταν πάρετε τον λόγο θα έχετε την
ευχέρεια να ανασκευάσετε, να υπερασπιστείτε τις απόψεις σας
και να εκθέσετε ό,τι θέσεις θέλετε.
Εγώ τώρα παραδίδω στον κ. Μαρκογιαννάκη τη συνέχεια, η
οποία συνίσταται στις δευτερολογίες των οµιλητών. Μετά ο Προεδρεύων µπορεί να κρίνει αν θα γίνει η διακοπή, όπως αναγγείλαµε, ή ό,τι άλλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι αναγγείλατε ακριβώς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να διακόψουµε για
την ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία, στις 13.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Κατριβάνου για τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Λοιπόν, για να βάλουµε λίγο τα
πράγµατα στη θέση τους, όπως είναι, θα πούµε ότι δεν πήγαµε
µάρτυρες εγώ και ο κ. Κουράκης του κ. Ξηρού, δεν πήγαµε για
να τον υπερασπιστούµε για οτιδήποτε εγκλήµατα έχει κάνει.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εµείς καταδικάζουµε τα εγκλήµατα, ό,τι
πολιτικά κίνητρα και να έχει. Βάζουµε τελεία και δεν το αµφισβητούµε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Πήγαµε µάρτυρες για το δικαίωµά του να εκτίσει την ποινή του
κατ’ οίκον για τους εξής λόγους: Γιατί είναι µια εµβληµατική περίσταση. Είναι εµβληµατική, γιατί έχουµε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συγκεκριµένα για το γεγονός ότι ο Ξηρός
µπήκε µε 68% αναπηρία και τώρα έχει 93% αναπηρία. Δηλαδή
όσο είναι µέσα η κατάστασή του επιδεινώνεται συνεχώς. Και το
νοσοκοµείο των φυλακών επειδή είναι αναρρωτήριο και έτσι
όπως είναι οι συνθήκες, δεν µπορεί να του παρέχει αυτά που
χρειάζεται για να µην πεθάνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι βασικό δικαίωµα οποιουδήποτε ανθρώπου να µην πεθάνει τη φυλακή, επειδή υπάρχει αδυναµία να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Γι’ αυτό πήγαµε, γιατί είναι εµβληµατική
περίπτωση, για λόγους ιδεολογικούς, για λόγους συµβολικούς
και ουσιαστικούς, λόγω του ότι εκπροσωπεί ό,τι εκπροσωπεί η
περίσταση.
Λοιπόν, εµείς λέµε ότι δεν είναι η τροµοκρατία που υπερασπιζόµαστε. Υπερασπιζόµαστε τη δηµοκρατία και εκεί θα σας θέλαµε µαζί. Θα σας θέλαµε µαζί οπουδήποτε χρειαστεί ένα τέτοιο
πράγµα για οποιονδήποτε άρρωστο, είτε είναι από τη Χρυσή
Αυγή είτε είναι βιαστής είτε είναι οποιοσδήποτε, που έχει αυτά
τα χαρακτηριστικά, δηλαδή 93% αναπηρία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το ΙΚΑ…
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Επειδή αναφέρεστε στο ΙΚΑ, θα σας
πω ότι είναι γνωµοδότηση του ΙΚΑ. Έχουµε καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι συριζαϊκή απόφαση αυτή. Εντάξει;
Αυτό ας το σεβαστούµε και ας είµαστε, λοιπόν, µαζί όλοι στην
προάσπιση ενός κράτους δικαίου που δεν τιµωρεί και δεν εκδικείται µε αυτόν τον τρόπο, όπως κάνετε µε αυτές τις αποφάσεις
και µε αυτά τα νοµοσχέδια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ξέρουν να κάνουν
καλά τη δουλειά τους οι δικαστές. Δεν χρειάζονται µάρτυρες
Βουλευτές.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Συνεχίζω λοιπόν. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο ακούστηκε ότι «είναι συριζαϊσµοί και ιδεολογίες», «θέλουµε να τους βγάλουµε έξω και λοιπά».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τι είναι συριζαϊσµός;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Όλοι οι φορείς ήταν ενάντια. Όλοι
οι Βουλευτές, πλην οι της Κυβέρνησης, ήταν ενάντια. Οι σωφρονιστικοί µίλησαν για κολαστήρια και για αναχρονισµό. Οι αστυνοµικοί είπαν να απεµπλακούν. Δηλαδή, όλοι οι φορείς που θα
το υλοποιήσουν ήταν ενάντια σε αυτό το νοµοσχέδιο, διότι δηµιουργείτε ζώνες εκτός νόµου, που δεν ισχύει ο Σωφρονιστικός
Κώδικας.
Αυτή είναι η ασφάλεια του δικαίου, στην οποία είστε ενάντια
εσείς και γι’ αυτό δεν µας φτάνουν ρητές, προφορικές δεσµεύσεις του Υπουργού ότι θα υπάρχουν –ας πούµε- δυνατότητες για
δουλειά ή δυνατότητες για επικοινωνία ή όλα αυτά τα δικαιώµατα
που είναι µέσα στο σύστηµα δικαίου. Κάνετε µια τοµή ενάντια
στην ασφάλεια, στη δηµοκρατία και στο σύστηµα δικαίου.
Προχωρώ, λοιπόν. Έχουµε πει εµείς και ο κ. Τσουκαλάς ότι ζητάµε πραγµατικά ασφάλεια. Οι σωφρονιστικοί, λοιπόν, έχουν πει
επίσης, ότι ασφάλεια αυτήν τη στιγµή είναι για µέσα στις φυλακές, είναι για τους εργαζόµενους και είναι και για τους ανθρώπους που κρατούνται. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί δεν
υπάρχουν συνθήκες ανθρώπινες ούτε για τους µεν ούτε για τους
δε, αλλά υπάρχει ένας φοβερός κύκλος βίας. Και δείτε και τη δολοφονία του σωφρονιστικού και δείτε και µετά τη δολοφονία
µετά από βασανισµό του Καρέλι. Εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια.
Αποδράσεις µε ελικόπτερο έχουν γίνει και στον Καναδά, έχουν
γίνει και στη Γαλλία. Εσείς παίρνετε ένα γεγονός και το κάνετε
«σηµαία». Και ο κ. Τσουκαλάς και όλοι έχουµε πει: «Ενισχύστε
τις φρουρές». Θέλετε ασφάλεια στις φυλακές; Δώστε αλεξίσφαιρο στους εξωτερικούς φρουρούς. Δώστε τους γιλέκα, µην
τους αφήνετε εκτεθειµένους. Αντί να έχετε πλεξιγκλάς βάλτε
αλεξίσφαιρο σε όλο τον περίαυλο της φυλακής. Λάβετε τέτοια
µέτρα ασφάλειας, εάν θέλετε ασφάλεια από αυτήν τη µεριά. Και
αν θέλετε πραγµατική ασφάλεια για την κοινωνία, κάντε τα προγράµµατα που σας ζητάµε.
Αυτή τη στιγµή έχουµε τηλεφωνήµατα από τα Τρίκαλα. Στα
Τρίκαλα δεν δίνονται άδειες και δεν υπάρχει κοινωνική υπηρεσία.
Έχουµε τον Κορυδαλλό, που µόλις επισκεφθήκαµε. Στον Κορυδαλλό, λοιπόν, δεν δίνονται άδειες. Υπάρχουν άπειρα προβλήµατα. Ξέρουµε ότι ένας γονιός, για να µπορέσει να επιβιώσει το
παιδί του µέσα στη φυλακή, χρειάζεται µηνιαίως να του δίνει 300
µε 400 ευρώ, γιατί δεν υπάρχει χαρτί, δεν υπάρχουν είδη υγιεινής, δεν υπάρχει τρόπος επιβίωσης. Σκεφθείτε, λοιπόν, µετά το
επίπεδο της διαφθοράς που θα έλθει, όταν αυτή τη στιγµή δεν
το έχουµε.
Λοιπόν, αυτή είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια πραγµατική είναι
µόνο όταν υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες για όλους µέσα στη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (ΠΡΩΙ)

φυλακή, για τους κρατούµενους και για τους σωφρονιστικούς
και όταν η λογική της φυλακής δεν εξοντώνει και δεν εκδικείται,
αλλά λέει ότι τους ανθρώπους εγώ θα τους δω όχι σαν τελειωµένους και σαν εγκληµατίες και µόνο, αλλά θα τους δω ανθρώπους
µε προοπτική και µε προοπτική επανένταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και αυτό δεν το κάνετε σε κανένα επίπεδο. Ούτε στο επίπεδο
της υγείας των ανθρώπων που κρατούνται, που έχετε ευθύνη,
κύριε Υπουργέ, ούτε στο να αποδώσετε ευθύνη για το τι έγινε µε
τον Καρέλι ούτε στο να αποδώσετε ευθύνη τι έγινε µε τα τέιζερ
που µπήκαν µέσα στα Γρεβενά. Για το τελευταίο, εδώ και ενάµιση
χρόνο, δεν µας έχετε δώσει καµία απάντηση.
Αυτή είναι η ασφάλεια της κοινωνίας, του κράτους δικαίου και
της δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, και δεν µας έχετε απαντήσει
ποτέ. Εάν ακούγατε πραγµατικά αυτά που λέµε, που τα είπαν
όλοι, θα φέρνατε τον Σωφρονιστικό Κώδικα τώρα, αντί γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, στη συζήτηση είχαµε την ευκαιρία αυτές τις
µέρες να αποτυπώσουµε τις απόψεις µας επί του νοµοσχεδίου,
και επί της αρχής και επί των άρθρων. Εν τέλει όµως, µένει κατά
την άποψή µου η εξής εντύπωση: Ήταν ένα νοµοσχέδιο το οποίο
δεν είχε κανέναν λόγο να έλθει σε Θερινό Τµήµα, µπορούσε να
γίνει διεξοδικότερα µε την Ολοµέλεια σε πλήρη σύνθεση, για να
µπορέσουν να µπουν κάποιες διαδικασίες σε λεπτοµερέστερη
επεξεργασία, να ακούσουµε περισσότερες απόψεις, να διαµορφώσουµε ακόµη καλύτερα.
Η χρησιµότητα που βλέπω στο να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο
αυτή τη στιγµή είναι η εξακολούθηση από πλευράς Κυβέρνησης
του σήριαλ «Νόµος και Τάξις». Θέλει να γνωστοποιήσει ότι δήθεν
είναι εδώ και πατάσσει κάτι.
Τι πατάσσει; Μια εγκληµατικότητα η οποία µαθηµατικά καταγεγραµµένη σε νούµερα δεν αυξάνει. Έδωσε την ευκαιρία στο
ΠΑΣΟΚ να φορέσει τον κουρελιασµένο µανδύα του φιλελευθερισµού και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που
τον έχει αφήσει εν πολλοίς και µένει απλώς µια κατ’ επίφαση επίκληση. Όµως, σε όλη αυτήν τη διαδικασία και απ’ όλη αυτήν την
κουβέντα φάνηκε και το πραγµατικό πρόσωπο όλων.
Ο κατά τα άλλα ευγενέστατος –και δεν το λέω µε καµµία ειρωνεία- και µειλίχιος εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας υπέπεσε
σε συγκεκριµένα πολιτικά ατοπήµατα. Του τα επισήµανα. Συνέχισε, όµως, στον ίδιο τόνο και µε τον ίδιο τρόπο, φθάνοντας σε
ένα σηµείο να συµπληρώσει το παζλ. Είναι καταγεγραµµένο στα
Πρακτικά, εάν πάλι µε αµφισβητήσει. Το έχουµε µαζί, για να το
δούµε. Το άκουσαν όλοι.
Έθεσε, λοιπόν, τον ΣΥΡΙΖΑ ως επικίνδυνο. Είπε πως ο κίνδυνος
της κοινωνίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι αυτοί που είναι µέσα στις
φυλακές! Αυτή είναι η διολίσθησή τους. Ο κατά τα άλλα µειλίχιος
κ. Υψηλάντης δεν µπορεί να κρύψει, µέσα απ’ αυτά την ευγένεια,
την ακροδεξιά ρητορεία που κρύβεται από πίσω και διαχέεται
όλες αυτές τις µέρες γύρω από το τι θεωρεί πρότυπο, τον εγκλεισµό και τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Υπάρχουν χίλια δυο
άλλα που τα επεσήµανα. Είχαµε, όµως, και αυτό.
Ως κατακλείδα, ως επιστέγασµα όλων αυτών ήταν –άκουσον,
άκουσον- η επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατέκριναν –λέει- διότι
γονείς υποδίκων –κανείς δεν έχει καταδικαστεί- ήρθαν στη Βουλή
να ακούσουν τη συζήτηση για ένα νοµοσχέδιο, που πιθανόν να
τους στερήσει και την επικοινωνία µε τα παιδιά τους. Πρόκειται
για παιδιά είκοσι, είκοσι δύο χρονών. Θα τους βάλουν σε µια κατάσταση, απ’ όπου µπορεί να βγουν θηρία. Είµαι σχετικά νέος,
αλλά υπάρχουν βέβαια και νεότεροι που έχουν αποκτήσει παιδιά.
Εσείς που έχετε και µια ηλικία, δεν έχετε παιδιά; Δεν είστε άνθρωποι; Έχει ένα όριο η πολιτική εκµετάλλευση και αυτό που κάνετε ξεπερνάει τα όρια. Είναι ανεπίτρεπτο. Είναι γονείς. Όποιο
γονιό και να ρωτήσεις, ό,τι και να έχει κάνει το παιδί του θα σου
πει ότι είναι το καλύτερο ή θα σου πει ότι έσφαλε. Δεν αναλογίζεστε την αγωνία αυτών των ανθρώπων; Πραγµατικά αναρωτιέ-
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µαι αν είστε άνθρωποι ή αν είστε ροµπότ πολιτικαντισµού, αφού
βάζετε στην κορωνίδα των απόψεων και του αξιακού σας φορτίου µόνο το να βγείτε ξανά Κυβέρνηση, για να υπηρετήσετε τα
συγκεκριµένα συµφέροντα, όπως αποδεικνύεται και θα φανεί και
το απόγευµα και τις επόµενες µέρες µε το ξεπούληµα της ΔΕΗ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εξηγήστε σε
ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε, ποιο είναι το προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα δίνετε τον λόγο µε άνεση,
κύριε Πρόεδρε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Μπορώ µέσα σε ένα
λεπτό να σας πω σε τι συνίσταται.
Πρώτον, αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου για ακροδεξιά ρητορεία ο κύριος συνάδελφος και, δεύτερον, ότι δεν είµαι πατέρας,
ώστε να αναλογιστώ αυτά τα οποία υποστηρίζω εδώ µέσα.
Οφείλω να δώσω µια επίσηµη απάντηση από το Βήµα αυτό,
διότι κατηγορήθηκα για δύο πράγµατα, τα οποία πιστεύω ότι δεν
µε εκφράζουν ούτε εκπροσωπώ εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, τελείωσε. Το αναπτύξατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, πείτε
ό,τι θέλετε. Έχετε δύο λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ελεύθερα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όσον αφορά το πρώτο,
κύριε συνάδελφε, και εγώ σας τιµώ και δεν ακολουθώ ορισµένα
πράγµατα, τα οποία γράφονται και λέγονται για το πρόσωπό σας.
Αντιθέτως έχω άλλη άποψη, πολύ θετική. Μάλιστα, είστε και µαχητικός. Μαχητικότατος! Όµως, οι θέσεις οι οποίες υποστηρίζετε,
οι θέσεις, κύριε Πρόεδρε, που υποστηρίζει ο συνάδελφος, είναι
σαφώς ακραίες και µάλιστα ακραίες από τον χώρο της Αριστεράς. Τις εκφράζει, όταν µιλάει για την πάλη που θα πρέπει να
γίνει, για να ανατραπούν κάποια πράγµατα κ.ο.κ.. Έχει, όµως, δικαίωµα να τα λέει, πράγµατα που τον χαρακτηρίζουν.
Εγώ προσωπικά ουδέποτε υποστήριξα την επαναφορά της θανατικής ποινής, ώστε να µου αποδίδει και προσωπική µοµφή.
Εγώ πουθενά δεν υποστήριξα ότι πρέπει να παραβιάσουµε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα ή τους κανονισµούς, οι οποίοι υπάρχουν
στη χώρα αυτή σχετικά µε τη λειτουργία των φυλακών µας.
Αυτό το οποίο ξεκάθαρα υποστηρίξαµε, µε βάση συγκεκριµένες διατάξεις, είναι ότι πρέπει και αυτή η χώρα λόγω κάποιων
πραγµάτων να αποκτήσουν και φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Ουδέποτε παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώµατα και ουδέποτε θα υποστήριζα ότι µπορούν να παραβιαστούν ανθρώπινα
δικαιώµατα. Αντιθέτως, είµαι από αυτούς που λένε ότι όπου
υπάρχει τέτοιο πράγµα πρέπει να τιµωρείται και να καταδιώκεται
από ένα κράτος δικαίου. Και αυτό νοµίζω ότι κάνει και αυτή η Κυβέρνηση εκεί που πρέπει. Ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία όπου
συµβαίνουν κάποια πράγµατα τα οποία δεν συνάδουν µε τη λειτουργία κάποιων ανθρώπων.
Τέλος, θα περίµενα από τους κυρίους αυτούς που υποστηρίζετε να µη στέλνουν µία καθ’ υπόδειξη επιστολή. Καταγγέλλω
από αυτό το Βήµα στον ελληνικό λαό ότι αυτή η επιστολή έχει
συνταχθεί από τους ίδιους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να
καταδείξουν τι;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Με πολλή φαντασία!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όχι από τους γονείς,
οι οποίοι θα ερχόντουσαν εδώ και σε εµάς να πουν ότι κάποιοι
συγκεκριµένοι φυλακισµένοι έχουν συγκεκριµένα προβλήµατα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σηκώνουµε τα χέρια ψηλά!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Έρχονται εδώ µε ένα
χαρτί λευκό, το παραδίδουν στη Βουλή και στα Πρακτικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …όπου µας κατηγορούν ότι και καλά θέλουµε εµείς να χειραγωγήσουµε το τηλεο-
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πτικό κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καταθέστε το
για τα Πρακτικά αυτό και τελειώσαµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Απευθυνόµαστε στον
ελληνικό λαό και θέλουµε ακριβώς τη λειτουργία του κράτους
δικαίου σε όλα τα επίπεδα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …από τους εγκληµατούντες µέχρι και τον πολίτη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελείωσε ο χρόνος σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …ο οποίος έχει δικαίωµα να µην ανέχεται την εγκληµατική λειτουργία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υψηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …ορισµένων προσωπικοτήτων στον χώρο µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, τελειώνει οσονούπω η συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να τηρηθούν χαµηλοί τόνοι. Δεν υπάρχει λόγος οξύτητας.
Αλλά θα ήθελα, πριν δώσω τον λόγο στην κ. Σταµπουλή, να πω
δύο πράγµατα, διότι και ο Προεδρεύων ασφαλώς έχει τη δυνατότητα επί προσωπικού να εκφράσει την άποψή του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι από την Έδρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Από χθες το
απόγευµα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι από την Έδρα! Κατεβαίνετε
κάτω και το αναπτύσσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): …από κάποιους
συναδέλφους, εντός και εκτός Αιθούσης, χαρακτηρίζοµαι ως
χουντικός, ως χουντικός εισαγγελέας και τα σχετικά.
Η αµαρτία µου, κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ποια ήταν; Όπως
τόσοι χιλιάδες Έλληνες και εκατοντάδες –αν όχι χιλιάδες- δικαστές και εισαγγελείς είχαν συµµετάσχει σε διαγωνισµούς κατά
τη διάρκεια της χουντικής επταετίας, είχαν επιτύχει, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είχαν επιτελέσει τα καθήκοντά τους κατά
τρόπον άψογο. Σε αυτούς δεν µπορεί να καταλογίσει κανείς τίποτα. Ένας από αυτούς είµαι και εγώ. Απλά, επειδή εγώ δεν είχα
πού την κεφαλήν κλίναι, σε τελευταία ανάλυση δεν προερχόµουν
από µεγαλοαστική οικογένεια δικηγορική, επέλεξα τον δρόµο
της δικαιοσύνης. Κανείς δεν µπορεί να µου καταλογίσει τίποτα,
κανείς δεν µου καταλόγισε τίποτα.
Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους συναδέλφους να µην
επαναλάβουν αυτόν τον χαρακτηρισµό µέσα στην Αίθουσα αλλά
και έξω από την Αίθουσα. Εάν είναι εκτός Αιθούσης από εδώ και
πέρα θα λάβω τα µέτρα µου. Μέσα δεν µπορώ να κάνω τίποτα,
διότι κατοχυρώνονται πίσω από κάποιες διατάξεις του Συντάγµατος. Ως εδώ, λοιπόν, και µην παρέκει.
Εάν έχουν κάτι συγκεκριµένο να πουν, ότι κατά τη διάρκεια της
δεκαετούς περίπου υπηρεσίας µου στη δικαιοσύνη έκανα το οτιδήποτε το οποίο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντιδηµοκρατικό, ασφαλώς δέχοµαι και την κριτική και οτιδήποτε. Όχι
όµως έτσι.
Τον λόγο έχει η κ. Σταµπουλή, η οποία κι αυτή βλέπω από τα
Πρακτικά ότι χρησιµοποίησε τον χαρακτηρισµό.
Ορίστε, κυρία Σταµπουλή, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Θα αποφύγω την κριτική στην πολιτεία σας ως Προέδρου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί θα την
αποφύγετε;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: …και τη συστηµατική σας άρνηση
να δίνετε τον λόγο επί προσωπικού στην κ. Κατριβάνου και σε
µένα πάνω από µία φορά.
Επανέρχοµαι στο άλλο ένα σόου που έδωσε εδώ µέσα ο εισηγητής της Πλειοψηφίας µε αντιτροµοκρατικές κορώνες, µε σύγχρονη –γιατί δεν µπορεί να το υπερασπιστεί το νοµοσχέδιο πιααναφορά σε φόνους και βιασµούς, µπλεγµένες µε την αναλογικότητα των ποινών, που φαίνεται ότι για τη συγκυβέρνηση ισχύει
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ανάλογα µε το πόσο καλός ή κακός είναι αυτός που την επικαλείται.
Ακριβώς κι εµείς αυτό λέµε: ότι ένοχοι φόνων µε ρατσιστικό
κίνητρο, όπως ας πούµε οι δολοφόνοι του Σατζάκ Λουχµάν, δεν
προορίζονται για τις φυλακές τύπου Γ’, ενώ προορίζονται δράστες, ας πούµε, φθοράς ξένης περιουσίας, επειδή τις συνόδεψαν
µε ένα µανιφέστο που µπορεί να περιέχει ακόµη και κριτική της
επικαιρότητας ίδια µε αυτήν που συζητιέται σε κάθε καφενείο
της χώρας, όχι τίποτα ιδιαίτερο.
Φυσικά είναι γελοίο να καλείται ο οιοσδήποτε να αποκηρύξει
αυτήν την όποια πανθοµολογούµενη έως και κοινότοπη κριτική
µε κριτήριο το ποιος άλλος λέει κάτι παρόµοιο.
Το άλλο σκέλος του σόου περιλάµβανε πολλή συµπόνια, όχι
από τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, από άλλον συνάδελφο. Συµπόνια που απευθύνεται στα φτωχά παιδιά που ο «κακός» ΣΥΡΙΖΑ
δεν τα αφήνει να σπουδάσουν. Το λένε αυτό συνάδελφοι της
συγκυβέρνησης χωρίς ίχνος ντροπής, οι οποίοι έχουν ψηφίσει
κάθε νόµο, διάταγµα, πακέτο, «τούβλο» που έχει φτωχοποιήσει
µεγάλο µέρος του πληθυσµού, ώστε να µην µπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του.
Έχουν ψηφίσει, επίσης, το ξεπούληµα -ας πούµε- της Αγροτικής
Τράπεζας και των επιχειρήσεών της στην «κακή» ΑΤΕ, που έχει
σαν αποτέλεσµα το να µην δουλεύει φέτος η Βιοµηχανία Ζάχαρης
ούτε στις Σέρρες ούτε στην Ορεστιάδα. Αυτό είναι ένα θέµα που
καίει και µε το οποίο θα ασχοληθούµε τώρα, µαζί µε τον αρµόδιο
Υπουργό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα να σώσουµε οτιδήποτε ή
αν πρόκειται για προειληµµένη απόφαση, για προγραφή.
Όλοι αυτοί, λοιπόν, ψηφίζουν αυτά τα µέτρα και φτωχοποιούν
µεγάλο µέρος του πληθυσµού, ώστε να µην µπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, προσπαθούν και ξαναπροσπαθούν να περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, ώστε να αγοράζουν πτυχία οι
έχοντες, αλλά όχι οι µη έχοντες και να υπάρχει και ένα προηγούµενο και µία πρόφαση για να µπουν δίδακτρα και στα δηµόσια
πανεπιστήµια. Αυτοί ψήφισαν την «ΑΘΗΝΑ», που µείωσε κατά 1/3
τους εισακτέους στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι στέλνουν στη µετανάστευση όσα
παιδιά καταφέρουν να πάρουν πτυχίο, µεταπτυχιακό και διδακτορικό καµµιά φορά, γιατί δεν πρόκειται να βολευτούν σε κάποια
θέση ειδικού συµβούλου, έρχονται σαν τις µετανοούσες Μαγδαληνές, κολυµπώντας στην υποκρισία τους σε µια τόσο ελεεινή
όσο και προφανή άγρα εκλογικής πελατείας, να «µπαλώνουν» µε
τροπολογίες τις καταστροφές που οι ίδιοι ψήφισαν.
Αυτό έχουµε καταδικάσει και δεν το έχουµε καταδικάσει µόνο
εµείς, αλλά το έχει κατανοήσει και ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό και
ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζεται ακριβώς σε αυτές τις νεαρές ηλικίες και
ακριβώς σε αυτές τις φτωχές και υποβαθµισµένες περιοχές του
λεκανοπέδιου χαρακτηριστικά, αλλά και της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι, που καταλαβαίνουν τι παίζεται εναντίον τους και που γίνονται όλο και περισσότεροι, θα στείλουν την Κυβέρνησή σας
εκεί που της αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ζητήσει για τη δευτερολογία του ο κ. Δρίτσας.
Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω τέσσερα-πέντε σχόλια, µιας και κλείνει εδώ η
συζήτηση που κράτησε τρεις συνεδριάσεις χάρις στην επιµονή
µας και απεδείχθη ότι ήταν και λίγες. Ο τακτικισµός είναι µέσα
στην πολιτική. Αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και εκπλήττοµαι από το ότι η Νέα Δηµοκρατία, αυτή η παράταξη του εθνικού συµφέροντος και της εθνικοφροσύνης -τελευταία και το
ΠΑΣΟΚ- συστηµατικά, παραδοσιακά, χρησιµοποιεί τον πιο επικίνδυνο τακτικισµό χωρίς όρια.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά τις µέρες των εκλογών του 2012 πώς
οδηγήσατε, µε όσα λέγατε, ανθρώπους να βγάλουν συνάλλαγµα
δεκάδων δισεκατοµµυρίων έξω από τη χώρα. Και αυτό, ενώ είναι
η µεγαλύτερη επικινδυνότητα, ενώ αγγίζει τα όρια πραγµατικά
του εγκλήµατος, θεωρείται λογικό. Με την ίδια ευκολία κραδαίνετε έγγραφα λέγοντας ότι αυτά δεν τα συνέταξαν οι γονείς
αλλά τα συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ και κραδαίνετε επιχειρήµατα, γιατί
κάποιος υπερασπίστηκε συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώ-
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µατα και τον ανθρωπισµό του 20ου και 21ου αιώνα του διαφωτισµού, γιατί –λέει- ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόµµα που υποθάλπει την τροµοκρατία. Δεν σκέφτεστε τι τεράστιο έγκληµα συντελείτε µε
αυτόν τον τακτικισµό σας, που δήθεν σας ωφελεί κιόλας.
Βεβαίως, έχετε ένα όφελος, γιατί όταν φοβίζετε την κοινωνία,
στις φοβισµένες συνειδήσεις µπορείτε και επιβιώνετε, αλλά ως
πότε; Δεν παραµένουν πάντα φοβισµένες οι κοινωνίες.
Αυτό το νοµοσχέδιο ακριβώς εκεί απευθύνεται, στο να φοβίσει, όχι στο να λύσει, διότι την εγκληµατικότητα θα την ενισχύσετε, θα την αναβαθµίσετε και µέσα στις φυλακές. Θα κάνετε πιο
σκληρή την τακτική του οργανωµένου εγκλήµατος και αυτό είναι
που σας φωνάζουµε. Αφήστε τους τακτικισµούς, σεβαστείτε την
επιστήµη, τις παραδόσεις, τις κατακτήσεις αιώνων, αφήστε την
ακροδεξιά κατρακύλα σας -γιατί περί αυτού πρόκειται- χάριν κοντόθωρων σκοπιµοτήτων της συγκυρίας και της εξαθλίωσης που
έχετε προκαλέσει µε την πολιτική σας και αρθείτε στο ύψος των
περιστάσεων. Δεν µπορείτε, βέβαια, να το κάνετε και γι’ αυτό
πρέπει να φύγετε.
Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Τα λέει η Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο
της πολιτείας. Υπενθυµίζει η ΕΕΔΑ µε ιδιαίτερη ανησυχία τις επανειληµµένες καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου για τις σωρευµένες
χρόνιες παθογένειες του ελληνικού σωφρονιστικού συστήµατος
και επιπλέον επισηµαίνει ότι το προς ψήφιση σχέδιο νόµου όχι
µόνο δεν συνάδει µε τις θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές ενός
κράτους δικαίου, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται
στη συµβατική υποχρέωση της χώρας για συµµόρφωση προς
αυτές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακριβώς αυτήν τη «φωνή» έστειλε όλος ο νοµικός κόσµος και
όλος ο κόσµος που σκέφτεται για την υπεράσπιση των δηµοκρατικών κατακτήσεων στην Ελλάδα και όχι για τη φαλκίδευσή τους.
Σας είπαµε εµείς, σας το είπαν και άλλες πτέρυγες της Βουλής
ότι αυτό το σχέδιο νόµου δεν εκπληρώνει κανέναν από τους σύγχρονους σκοπούς σωφρονισµού. Δεν εντάσσεται στο διακοµµατικά εγκεκριµένο σχέδιο αλλαγής του Σωφρονιστικού Κώδικα.
Είναι τιµωρητικό. Στερεί δικαιώµατα και ελευθερίες χωρίς κέρδος,
χωρίς όφελος. Γιατί το κάνετε; Έχετε ως µόνο «όπλο» το να πείτε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µε τους τροµοκράτες -αν είναι δυνατόν- και
µέσα σ’ αυτό να φέρετε µια σειρά από εκπρόθεσµες τροπολογίες,
υπουργικές και βουλευτικές. Δεν είχατε λίγο χρόνο, λίγη επιµέλεια; Είµαστε σε µία περίοδο όπου δεν λειτουργεί η Ολοµέλεια
της Βουλής, αλλά λειτουργούν τα Τµήµατα και δεν υπάρχει υπερδραστηριότητα. Όλα εκπρόθεσµα έπρεπε να έλθουν, την τελευταία στιγµή, για πράγµατα τα οποία ξέρετε; Για να µας πείτε τι;
Ότι θα κάνετε µία πέµπτη αλλαγή στο σύστηµα µετεγγραφών για
να έλθει εδώ µια µερίδα Βουλευτών για να ψηφοθηρήσει πάνω
στις ανάγκες της πληγωµένης ελληνικής οικογένειας και της δυναστευόµενης από την πολιτική σας ελληνικής οικογένειας.
Εµείς σας λέµε το εξής: Κάντε ένα σύστηµα ορθολογικό, ενισχύστε το, ώστε να δίνει λύση στις ανάγκες των παιδιών και των
οικογενειών που µπορούν να τύχουν του ευεργετήµατος της µετεγγραφής µε σταθερούς και λογικούς όρους, χωρίς συνέπειες
για τα περιφερειακά πανεπιστήµια -γιατί τότε ανακυκλώνουµε το
αδιέξοδο- και όλα αυτά µε ενίσχυση της στέγασης, της σίτισης,
της βιβλιοθήκης και όλων των άλλων βοηθηµάτων για να µπορούν ο φοιτητής και η οικογένειά του να αντεπεξέλθουν.
Αντί γι’ αυτά, εσείς καµώνεστε ότι δήθεν φέρατε µία τροπολογία για να είστε κοντά στις ανάγκες του λαού. Μα, ποιον κοροϊδεύετε; «Μαυρογιαλούρικες» είναι αυτές οι λογικές και
συµπαθάτε µε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει µια δηµοκρατική, διαφορετική διέξοδο και απέναντι σ’ αυτό λέτε ότι «πήγε στον Ξηρό,
έφερε τους γονείς». Φτήνια! Είναι επικίνδυνη αυτή η φτήνια.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το Αρσάκειο, δώσατε κάποιες
εξηγήσεις. Όµως, πρέπει να µας πείτε για το κτήριο του Αρσακείου τι γίνεται, πέρα από το αν είστε αρµόδιος ή συναρµόδιος

855

Υπουργός κ.λπ., ποιες είναι οι χρήσεις. Ανησυχούµε λίγο, γιατί
αυτός είναι ένας χώρος υψηλής αισθητικής, ιδιαίτερα οι εσωτερικοί χώροι. Θα έλεγε κανείς είναι χώρος πολιτισµού, παιδείας
και τέχνης και το Θέατρο Τέχνης και τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι.
Αν οι εξελίξεις ανέδειξαν το πρόβληµα να µένουν ανοίκιαστα
καταστήµατα, προφανώς αν µπορεί να βρεθεί λύση ώστε να µη
χάνονται έσοδα, δεν θα είχαµε αντίρρηση. Όµως, µέχρι πού πάει
αυτή η προσαρµογή στις σύγχρονες εξελίξεις, όπως λέει η εισηγητική έκθεση; Δηλαδή, τι θα εγκατασταθεί εκεί; Μέχρι πού θα
διευρυνθούν οι χρήσεις των χώρων; Δεν µπορεί όλο αυτό το κτήριο να µην υπακούει και σε µια αισθητική και σε µια άποψη για
τον πολιτισµό. Είναι αδύνατον.
Νοµίζω ότι είναι ακριβώς όλα αυτά τα ζητήµατα που µε τον
έναν ή µε τον άλλον τρόπο αναδείχθηκαν σε αυτό το τριήµερο
της συζήτησης. Δεν απαντήθηκαν.
Τελειώνω επαναφέροντας το καίριο ερώτηµα: Την αναµόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα, σύµφωνα µε τη διακοµµατικά
εγκεκριµένη εισηγητική πρόταση, θα την φέρετε και πότε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επαναλαµβάνω
διευκρινίζοντας αυτό το οποίο τόνισα κατά την κυρίως οµιλία µου
για το θέµα της φρούρησης -της περιµετρικής και της
εξωτερικής- ότι θα γίνει πολύ σύντοµα και όλες οι απόψεις των
εισηγητών που ακούστηκαν και σε συνεργασία που θα έχουµε
θα ληφθούν υπ’ όψιν και ελπίζω πριν από τη λειτουργία της
φυλακής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, «το ελπίζετε».
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά το
Αρσάκειο, που είπε ο κ. Δρίτσας, όπως το διατυπώσαµε, θα έχει
γνώµη η διοικητική ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Φαντάζοµαι ότι οι χρήσεις δεν θα είναι κάτι που θα απάδουν ούτε
προς τον χώρο ούτε προς τη λειτουργία του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Για τον βασανισµό µέχρι θανάτου του Καρέλι, βεβαίως και έχει
κινηθεί η ποινική διαδικασία. Πάρα πολλοί από τους φύλακες
βρίσκονται σήµερα προσωρινώς κρατούµενοι και άλλοι είναι µε
περιοριστικούς όρους. Θα περιµένουµε να πορίσµατα της
δικαιοσύνης.
Και για να κλείσω, θέλω να πω κάτι στην κ. Κωνσταντοπούλου,
η οποία όταν έφευγα κάτι είπε να πω για τον πατέρα µου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Για τα Γρεβενά δεν µας είπατε. Περιµένουµε ενάµιση χρόνο!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, φαίνεται ότι διαβάζετε πολύ «HOTDOC» και Βαξεβάνη,
αν µη τι άλλο. Όµως, θα τα πούµε άλλη φορά αυτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς κάνατε οικογενειακές αναφορές.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο πατέρας µου
έχει πεθάνει πριν δώδεκα χρόνια. Πολέµησε στον Γράµµο και στο
Βίτσι υπερασπιζόµενος το δηµοκρατικό πολίτευµα και
τραυµατίστηκε για να είµαστε όλοι σήµερα ελεύθεροι, να
απολαµβάνουµε τα αγαθά τηςδ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, για τα Γρεβενά και
για τα ΕΚΑΜ δεν µας είπατε. Μας είπατε µόνο για τον Καρέλι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ποιον λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί του αιτήµατός µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιο αίτηµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε µε
πρώτα τι έχω να πω.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Πού βρίσκεται το θέµα, κύριε
Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Δεν θα απαντήσει ο κύριος Υπουργός;
Να εκλάβουµε τη σιωπή σας ως απάντηση, κύριε Υπουργέ;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλει να απαντήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κύριος
Υπουργός απήντησε ό,τι ήθελε να απαντήσει.
Οποιοδήποτε αίτηµα έχετε να υποβάλετε και σε σχέση µε την
ονοµαστική ψηφοφορία, να το κάνετε διά του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Να εκλάβουµε τη σιωπή σας ως
απάντηση, κύριε Υπουργέ;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε τον
λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Διότι δεν το δικαιούστε. Απλά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε υποβάλει ένα αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αν θέλετε κάποιο αίτηµα, να υποβάλει ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος
–εδώ είναι- είµαι όλος αυτιά να τον ακούσω. Εσείς είστε απλά εισηγητής. Καλύψατε και τη δευτερολογία σας. Τελείωσε.
Κηρύσσεται περαιωµένη, λοιπόν, η συζήτηση επί των άρθρων
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, επί των άρθρων κι επί του συνόλου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα διακόψουµε τώρα µέχρι τις 13.00’. Όταν θα γίνει και η ονοµαστική ψηφοφορία, τότε θα αναγνωστεί και ο κατάλογος των
συναδέλφων που έχουν υπογράψει για να είναι εδώ εν τω µεταξύ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σηµαντικό
γιατί…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα θέλαµε να θυµίσουµε κάτι. Η πρότασή µας για ονοµαστική ψηφοφορία είναι επί της αρχής και επί
των άρθρων. Κατετέθη στην πρώτη συνεδρίαση µε σκοπό να
αποσαφηνίσουµε σήµερα επί ποίων άρθρων. Χρειάζεται, λοιπόν,
να αναφερθεί ακριβώς αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μάλιστα. Μπορείτε να το κάνετε συµπληρωµατικά, αν θέλετε, µέχρι την επανέναρξη της συζήτησης. Θα παρακαλέσω να δοθεί ένα
διευκρινιστικό έγγραφο, όπου να λέτε για ποια άρθρα ζητάτε την
ονοµαστική ψηφοφορία.
Παρακαλώ, όµως, κύριε Δρίτσα, να γίνει σύντοµα αυτό, γιατί
πρέπει να δοθεί και στην υπηρεσία για να ετοιµάσει το σχέδιο.
Διακόπτουµε, λοιπόν, για την ώρα 13.00’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, θέλω την προσοχή σας.
Σε αυτό το σηµείο διακόπτουµε την κανονική διαδικασία και
θα προχωρήσουµε στη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας µε
πιλοτική εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Μετά το πέρας της ονοµαστικής ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, θα προχωρήσουµε στη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου
του νοµοσχεδίου µετά την αίτηση που έχει υποβληθεί από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε τη συνήθη διαδικασία.
Θα σας διαβάσω τώρα κάποιες οδηγίες, κύριοι συνάδελφοι,
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που πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας για τον τρόπο λειτουργίας
του ηλεκτρονικού συστήµατος. Κάποιος µπορεί να ξέρει. Οι περισσότεροι όµως δεν ξέρουµε. Παρακαλώ, λοιπόν, να ακούσουµε.
Η διαδικασία πάντα ξεκινά µε την ανακοίνωση του Προέδρου
και στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα «ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ». Με το που θα εµφανιστεί το µήνυµα «ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», τοποθετούµε την κάρτα στον καρταναγνώστη.
Αν η εισαγωγή είναι επιτυχής, αναγράφεται στην οθόνη το ονοµατεπώνυµο (ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ) και ανάβει µόνιµα το κίτρινο ενδεικτικό λαµπάκι δεξιά («ΣΥΜ»).
Άρα θα βάλουµε την κάρτα και εφόσον βγει το όνοµα του καθενός από εµάς που έχει εισαγάγει την κάρτα και έχει ανάψει η
ένδειξη «ΣΥΜ» πάνε όλα καλά.
Αν το πάτηµα, λοιπόν, είναι επιτυχές, αναβοσβήνουν τα λαµπάκια «ΠΑΡΩΝ», «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». Επιλέγουµε την ψήφο µας, η
οποία αναγράφεται στην οθόνη.
Σε περίπτωση λάθους, όσο διαρκεί η διαδικασία ψηφοφορίας,
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της ψήφου. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία της ψηφοφορίας, στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα «ΛΗΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ». Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγής της ψήφου ούτε και κατά τη διάρκεια επαναληπτικής
ψηφοφορίας.
Θα διεξαχθεί, λοιπόν, ονοµαστική ψηφοφορία επί του νοµοσχεδίου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72, παράγραφος 4 και 5 του Κανονισµού της Βουλής.
Καλούνται επί της διαδικασίας οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Δηµήτριος Γάκης από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Διευκρινίζεται ότι είναι πιλοτική ψηφοφορία, καλύτερα θα
έλεγα δοκιµαστική ψηφοφορία, διότι το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα είναι εκείνο το οποίο θα βγει µετά την ονοµαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί µε τον κλασικό τρόπο.
Θα γίνουν δύο ψηφοφορίες. Στη µία θα έχουµε ένα λεπτό στη
διάθεσή µας για να ψηφίσουµε και στην επαναληπτική, για όσους
δεν ψήφισαν, θα έχουµε τριάντα δευτερόλεπτα.
Παρακαλώ να αρχίσει η ψηφοφορία.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η διαδικασία της πιλοτικής ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα και έχω την τιµή
να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 84 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 49
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 35
Βουλευτές.
Αυτό το αποτέλεσµα έβγαλε το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που δοκιµάστηκε πιλοτικά. Τώρα, θα προχωρήσουµε
στην ονοµαστική ψηφοφορία, όπως κάναµε µέχρι σήµερα.
Κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για πέντε (5’)
λεπτά, διότι, εξαιτίας ενός διευκρινιστικού εγγράφου που κατετέθη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει οι υπηρεσίες να διορθώσουν τα
σχετικά έγγραφα που είχαν ετοιµάσει.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ρυθµίσεις Ποινικού
και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» έχει υποβληθεί
αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, επί
των άρθρων και επί του συνόλου από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Παρών.
Ο κ. Νίκος Βούτσης. Παρών.
Η κ. Θεανώ Φωτίου. Απούσα.
Η κ. Αφροδίτη Σταµπουλή. Παρούσα.
Η κ. Μάνια Παπαδηµητρίου. Απούσα.
Ο κ. Τάσος Κουράκης. Απών.
Η κ. Βασιλική Κατριβάνου. Παρούσα.
Η κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου. Παρούσα.
Συνεπληρώθη ο αριθµός των πέντε Βουλευτών. Συνεπώς
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµό υπογραφόντων την αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ κατετέθη αί-
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τηση διευκρινιστική των άρθρων για τα οποία επιθυµείται να γίνει
ονοµαστική ψηφοφορία.
Η κατατεθείσα αίτηση έχει ως εξής:
«Η κατατεθείσα αίτηση για τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε τίτλο «Ρυθµίσεις
Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» ως
προς τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων
διευκρινίζεται ότι αφορά τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (παλαιό 9), 9
(παλαιό 10), 10 (παλαιό 11), 13 (παλαιό 14), 14 (παλαιό 15), 16
(παλαιό 17), 17 (παλαιό 18), 18 (παλαιό 19), 19 (παλαιό 20), 22
(παλαιό 23), 38 (παλαιό 39), 39 (παλαιό 40), 41 (παλαιό 42) και
42 (παλαιό 43)», ως έχουν, σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση όπως την
ανέγνωσα, µετά τις από τις 3/7/2014 νοµοτεχνικές βελτιώσεις
που κατατέθησαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων».
Η προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την διευκρινιστική αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ευαγγελία Αµανατίδου. Παρούσα.
Χαραλαµπίδου Δέσποινα. Παρούσα.
Θεανώ Φωτίου. Απούσα.
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Παρούσα.
Δηµήτριος Γάκης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων και για την αρχική και για τη διευκρινιστική αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Συνεπώς διακόπτουµε το συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι επί του συνόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα συνεφώνησε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα υπάρξει ψηφοφορία και επί του
συνόλου στο τέλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου. Θα δείτε ότι θα καλυφθείτε πλήρως.
Προτείνω κάθε συνάδελφος ο οποίος θα ακούει το όνοµά του
να λέει «ναι» ή «όχι» επί της αρχής. Εν συνεχεία, από τα άρθρα
τα οποία τίθενται σε ονοµαστική ψηφοφορία θα είναι «ναι σε
όλα» ή «όχι σε όλα» και επί του συνόλου «ναι» ή «όχι».
Τώρα για τα άλλα άρθρα τα οποία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επί του συνόλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτρέψτε µου,
κύριοι συνάδελφοι.
Για τα άλλα άρθρα για τα οποία δεν έχει τεθεί θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα γίνει εκφώνηση στη συνέχεια, όπου ο καθένας θα λέει τι ψηφίζει. Θα γίνει εκφώνηση και συνολικά θα
πούµε ποια ψηφίζονται.
Καλούνται οι επί του καταλόγου ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από
τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Δηµήτριος Γάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ψηφοφορία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να κάνουµε απόλυτη ησυχία και η εκφώνηση των ονοµάτων να έχει όχι ταχύ
ρυθµό, ούτως ώστε να µην υπάρχουν παράπονα ότι κάτι δεν
πήγε καλά.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
Μέχρις ότου οι ψηφολέκτες κάνουν την καταµέτρηση των
ψήφων, θα εκφωνήσω τα άρθρα και τις τροπολογίες επί των
οποίων δεν έχει τεθεί θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς
άρθρο 29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 31 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 41 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1538 και ειδικό αριθµό 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1538 και ειδικό αριθµό 79 έγινε δεκτή
ως έχει και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1549 και ειδικό αριθµό 82, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1549 και ειδικό αριθµό 82 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1550 και ειδικό αριθµό 83, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1550 και ειδικό αριθµό 83 έγινε δεκτή,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1534 και ειδικό αριθµό 78 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1534 και ειδικό αριθµό 78 έγινε δεκτή
ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1556 και ειδικό αριθµό 86 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1556 και ειδικό αριθµό 86 έγινε δεκτή
ως έχει οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρον.
Κυρίες και κύριοι έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το
αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί της αρχής ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48
Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού
Δικαίου και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 3 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
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Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 7 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 59 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 11 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 14 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 15 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 17 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 18 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 19 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 20 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 23 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 56 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43 ψήφισαν συνολικά 100 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 44 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του συνόλου...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κανονικά δεν µπορεί να γίνει στο
σύνολο τώρα. Στο σύνολο γίνεται άλλη στιγµή όταν έχει τροπολογίες. Είναι άκυρη η ψηφοφορία επί του συνόλου, να το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί του συνόλου του σχεδίου νόµου ψήφισαν 100 Βουλευτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η ψηφοφορία επί του συνόλου
είναι άκυρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η ψηφοφορία επί του συνόλου
είναι άκυρη. Δεν µπορεί να γίνει. Γίνεται άλλη στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού θέσατε
θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, πώς είναι άκυρη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όποτε θέλετε ακυρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Μα, από τον ΣΥΡΙΖΑ υποβλήθηκε το αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επαναλαµβάνω,
κύριοι συνάδελφοι.
Επί του συνόλου του σχεδίου νόµου ψήφισαν 100 Βουλευτές.
Υπέρ του συνόλου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Κατά του συνόλου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (ΠΡΩΙ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού
Δικαίου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε
µόνη συζήτηση, επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο
και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες
διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται επίσης οι µεταγωγές που γίνονται προς τα καταστήµατα Γ’ τύπου ή στα αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος µεταγωγής κρατουµένου για ουσιαστικούς λόγους για δεύτερη συνεχόµενη φορά,
µπορεί αυτός να προσφύγει κατά της απόφασης της Κ.Ε.Μ. στο
Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, το οποίο συνεδριάζει ως Συµβούλιο, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης.»
3. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ενήλικοι κρατούµενοι: α) που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138, 187Α Ποινικού Κώδικα
σε συνολική ποινή κάθειρξης άνω των δώδεκα ετών ή β) που
έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήµατα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α’ Ποινικού Κώδικα σε συνολική ποινή κάθειρξης άνω των δεκαπέντε ετών,
εφόσον αυτά τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού
Κώδικα ή γ) που κατηγορούνται για τα εγκλήµατα των άρθρων
της περίπτωσης α’ και κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κατά τα
αναφερόµενα κατωτέρω, κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης
Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου. Ενήλικοι κρατούµενοι,
για οποιοδήποτε άλλο κακούργηµα, που κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, για την ασφάλεια
της χώρας και τη δηµόσια τάξη, καθώς και για την τάξη και την
ασφάλεια στα καταστήµατα κράτησης Α’ ή Β’ τύπου, και α) έχουν
καταδικαστεί για εγκλήµατα για τα οποία επιβλήθηκε ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δώδεκα ετών ή κατηγορούνται για εγκλήµατα που επισύρουν ποινή ισόβιας ή
πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών ή β) έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για το έγκληµα του άρθρου 174 Ποινικού Κώδικα ή γ) έχουν τελέσει τα εξής περιοριστικά
αναφερόµενα πειθαρχικά παραπτώµατα: γα) βίαιη απόδραση περισσότερων κρατουµένων µε ενωµένες δυνάµεις, γβ) άσκηση
βίας κατά µελών του προσωπικού του καταστήµατος, γγ) εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή αιχµηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειµένων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως όπλα και
γδ) απόδραση κρατουµένου, κρατούνται οµοίως σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου. Τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης αυτής
της κατηγορίας τελούν υπό τον έλεγχο του αρµόδιου δικαστικού
λειτουργού και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης µέσα σε αυτά.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2776/ 1999 προστίθεται η φράση:
«, µε εξαίρεση τους υποδίκους που κρατούνται σε κατάστηµα
κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ’ τύπου.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2776/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Τα γενικά καταστήµατα κράτησης διακρίνονται σε Α’, Β’ και
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Γ’ τύπου. Στα καταστήµατα Α' τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι
κρατούµενοι για χρέη, οι κρατούµενοι για εγκλήµατα κατά των
περιουσιακών δικαιωµάτων, πλην του εγκλήµατος της εκβίασης,
οι κρατούµενοι για το έγκληµα της υπεξαίρεσης, καθώς και οι
κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης. Στα Β’ τύπου κρατούνται, µε την
επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οι υπόλοιποι κρατούµενοι.
Στα Γ’ τύπου, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κρατούνται αποκλειστικά κατάδικοι ή υπόδικοι, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 11. Η κράτηση καταδίκων των περιπτώσεων α’ και β’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του
άρθρου 11 σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή
τµήµατα Γ’ τύπου, γίνεται µε παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, µε βάση την καταδικαστική απόφαση. Η µεταγωγή
και περαιτέρω κράτηση των λοιπών καταδίκων ή των υποδίκων
της παραγράφου 6 του άρθρου 11 σε καταστήµατα κράτησης Γ’
τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου, εφόσον κριθούν ιδιαίτερα επικίνδυνοι, γίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου έκτισης της ποινής. Σε αυτόν
διαβιβάζονται από την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων σχετικά αιτήµατα µε αντίγραφα των ατοµικών φακέλων των κρατουµένων,
που τηρούνται στο κατάστηµα κράτησης όπου εκτίουν την ποινή
τους. Μαζί µε τους ατοµικούς φακέλους διαβιβάζεται και κάθε
άλλο σχετικό µε την κράτησή τους στοιχείο. Ο Εισαγγελέας για
την εκτίµηση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του κρατουµένου
συνεκτιµά τα εξής στοιχεία, που µπορεί να συντρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά: α) τη βαρύτητα του εγκλήµατος για το οποίο
κρατείται ή του πειθαρχικού παραπτώµατος που τέλεσε, β) την
πιθανότητα τέλεσης νέων εγκληµάτων ή πειθαρχικών παραπτωµάτων, γ) την ύπαρξη υποδικίας ή καταδικαστικής απόφασης για
άλλα κακουργήµατα, δ) την ύπαρξη στοιχείων για την περαιτέρω
εγκληµατική δραστηριότητα του κρατουµένου, από άλλες συναρµόδιες για τον έλεγχο του εγκλήµατος αρχές και ε) την προσωπικότητα του καταδίκου ή υποδίκου. Σε περίπτωση
κατεπείγοντος, όταν απειλείται η διασάλευση της τάξης και
ασφάλειας του καταστήµατος ή για λόγους που συνδέονται µε
την ασφάλεια της χώρας ή τη δηµόσια τάξη, η διάταξη για τη µεταγωγή και περαιτέρω κράτηση σε κατάστηµα Γ’ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ’ τύπου εκδίδεται, χωρίς διαβίβαση σχετικού
αιτήµατος, από τον ίδιο ως άνω Εισαγγελέα Εφετών του τόπου
έκτισης της ποινής και εκτελείται αµέσως. Η διατασσόµενη κράτηση σε κατάστηµα Γ’ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ’ τύπου έχει
αρχική διάρκεια δύο ετών και µπορεί να παρατείνεται µε τον ίδιο
τρόπο και για άλλες περιόδους, διάρκειας δύο ετών η καθεµία,
εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Ειδικά, για τους κρατουµένους: α)
για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήµατα των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α’ Ποινικού Κώδικα,
εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα, η διατασσόµενη κράτηση
έχει αρχική διάρκεια τεσσάρων ετών και µπορεί να παρατείνεται
µε τον ίδιο τρόπο και για άλλες περιόδους, διάρκειας δύο ετών
η καθεµία, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ιδιαίτερης επικινδυνότητας κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. Για τη συµπλήρωση
των ανωτέρω χρονικών διαστηµάτων, ως εκτιθείσα ποινή θεωρείται αυτή που εκτίθηκε πραγµατικά, χωρίς ευεργετικό υπολογισµό. Κατά των ως άνω εκδιδοµένων διατάξεων χωρεί
προσφυγή ενώπιον του οικείου Δικαστικού Συµβουλίου, εντός είκοσι ηµερών από την κοινοποίησή τους. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εφαρµογή της διάταξης, το δε Συµβούλιο
αποφαίνεται εντός τριάντα ηµερών. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, ο Εισαγγελέας µπορεί να εκδώσει νέα διάταξη για την εισαγωγή του κρατουµένου σε κατάστηµα
κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελές τµήµα Γ’ τύπου, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, κατά της οποίας χωρεί προσφυγή µε τις
ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τα κατά τα ανωτέρω βουλεύµατα
και διατάξεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο οποίος έχει δικαίωµα
άσκησης προσφυγής εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας.»
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6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2776/ 1999 προστίθεται η φράση:
«, µε εξαίρεση τους περιορισµούς που προβλέπονται από τον
παρόντα νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό των καταστηµάτων
κράτησης Γ’ τύπου ή των αυτοτελών τµηµάτων Γ’ τύπου στα
λοιπά καταστήµατα.»
7. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2776/ 1999,
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µετά από γνώµη του Κ.Ε.Σ.Φ. καθορίζονται τα επιτρεπόµενα είδη που µπορούν να πωλούνται σε κρατουµένους από τα πρατήρια-καντίνες και κυλικεία των
καταστηµάτων κράτησης, το ποσοστό κέρδους που περιέρχεται
στο Ταµείο Κέρδους Σιγαρέττων και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και την ενίσχυση των απόρων και ο τρόπος διάθεσής του.»
8. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε χωριστό τµήµα των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου
µπορεί να κρατούνται µε σκοπό την εργασία, χωρίς επικοινωνία
µε τους λοιπούς κρατουµένους, κρατούµενοι που µετάγονται
από καταστήµατα Β’ τύπου, για τους οποίους δεν εφαρµόζονται
οι ισχύουσες για τα καταστήµατα Γ’ τύπου διατάξεις, αλλά αυτές
του καταστήµατος κράτησης από το οποίο µετάγονται.»
9. Α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2776/ 1999
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τις επισκέψεις συγγενών των κρατουµένων σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου,
επιτρέπονται αυτές σε συγγενείς µέχρι τρίτου βαθµού µε τους
όρους του προηγουµένου εδαφίου.»
Β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 2776/ 1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης Γ’
τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου µπορεί να τίθενται εξαιρέσεις από την παραπάνω ρύθµιση µε τον εσωτερικό κανονισµό
του καταστήµατος.»
10. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 2776/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης
Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου, η παραβίαση των
όρων επικοινωνίας και των υποχρεώσεων, που τίθενται µε τα
ανωτέρω εδάφια, λαµβάνεται υπόψη για την κρίση της ιδιαίτερης
επικινδυνότητας του κρατούµενου.»
11. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή
σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου δεν χορηγούνται άδειες.»
12. Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης άλλου, πλην
του Γ’ τύπου για τα εγκλήµατα: α) των άρθρων 134, 135, 135Α,
138 και 187Α Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήµατα των άρθρων
299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α’,
εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα, άδειες χορηγούνται δύο
έτη πριν τη συµπλήρωση: α) είκοσι ετών πραγµατικής έκτισης
της ποινής, προκειµένου για ποινή ισόβιας κάθειρξης και β) των
3/5 πραγµατικής έκτισης της ποινής, προκειµένου για ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης.»
13. Ο ως άνω θεσµός δεν εφαρµόζεται στους κρατουµένους
σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’
τύπου. Στους κρατουµένους σε καταστήµατα κράτησης άλλου
πλην του Γ’ τύπου: α) για τα εγκλήµατα των άρθρων 134, 135,
135Α, 138 και 187Α Ποινικού Κώδικα ή β) για τα εγκλήµατα των
άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α’ Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού
Κώδικα, άδεια ηµιελεύθερης διαβίωσης χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις συµπλήρωσης των ορίων λήψης τακτικών αδειών από
τους εν λόγω κρατούµενους.
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14. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν.
2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κρατούµενοι σε καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου ή σε αυτοτελή τµήµατα Γ’ τύπου δεν µετάγονται για πειθαρχικούς λόγους σε καταστήµατα κράτησης άλλου τύπου.»
15. Στο άρθρο 72 του ν. 2776/1999 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η µεταγωγή κρατουµένων από κατάστηµα κράτησης Γ’ τύπου
ή αυτοτελές τµήµα Γ’ τύπου επιτρέπεται για δικονοµικούς λόγους ή για λόγους υγείας. Για την ασφαλή µεταγωγή του κρατουµένου ενηµερώνεται αµέσως η αρµόδια αστυνοµική
υπηρεσία.»
Άρθρο 2
1. Η εξωτερική και περιµετρική φύλαξη των Καταστηµάτων
Κράτησης Γ’ τύπου αποτελεί αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 (Α’
112). Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται ειδικές περιφερειακές
Υπηρεσίες µε τον τίτλο «Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου», που ακολουθείται από το τοπωνύµιο της έδρας του αντίστοιχου Καταστήµατος Κράτησης. Η
ίδια υπηρεσία αναλαµβάνει τη φύλαξη των θυρωρείων-εισόδων
των ανωτέρω καταστηµάτων.
2. Η Υπηρεσία της προηγούµενης παραγράφου υπάγεται διοικητικά στην οικεία Αστυνοµική Διεύθυνση και εδρεύει εξωτερικά του οικείου Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου. Η τοπική της
αρµοδιότητα εκτείνεται περιµετρικά του Καταστήµατος Κράτησης και σε ακτίνα που καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εξωτερικής και περιµετρικής φύλαξης του οικείου
Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου, τη φύλαξη εισόδων και εξόδων του καταστήµατος, τον έλεγχο εισερχοµένων προσώπων και
πραγµάτων, την ασφαλή µεταγωγή και φρούρηση των κρατουµένων, τη φρούρηση των νοσηλευοµένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυτών προς
ανάκριση, εµφάνιση σε δικαστήριο ή ιατρική εξέταση, καθώς και
την παροχή συνδροµής στη Διεύθυνση του Καταστήµατος Κράτησης σε περιπτώσεις εκδήλωσης απείθειας, στάσης ή αντίστασης κρατουµένων σε νόµιµη διαταγή και ιδίως στη διαταγή
επιστροφής και εγκλεισµού στα κελιά ή τους θαλάµους κράτησης. Η συνδροµή παρέχεται κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος του εισαγγελέα ή του αναπληρωτή του και σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις κατόπιν προφορικού αιτήµατος του διευθυντή ή του
αναπληρωτή του ή του Αρχιφύλακα του Καταστήµατος Κράτησης.
4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας
εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου
50 του ν. 2721/1999, ενώ τηρούνται και οι διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 3169/2003 (Α’ 189) που αφορούν στην κλιµάκωση της
χρήσης του πυροβόλου όπλου, εκτός αν η τήρηση των διατάξεων αυτών είναι µάταιη υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωµατικής βλάβης.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Οικονοµικών, κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας καταρτίζεται -και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις- ο Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου, µε τον
οποίο ρυθµίζονται θέµατα, που αφορούν στην εσωτερική διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση της Ελληνικής Αστυνοµίας µε
αστυνοµικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εν γένει στη
λειτουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας του Καταστήµατος Κράτησης Γ’ τύπου συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των οργάνων. Με απόφαση του
ίδιου Υπουργού, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, ρυθµίζονται θέµατα επιχειρησιακής
τακτικής και δράσης στην εξωτερική και περιφερειακή ζώνη προστασίας, θέµατα εκπαίδευσης και εξοπλισµού του προσωπικού,
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καθώς και θέµατα µεταγωγής και φρούρησης κρατουµένων. Η
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου χαρακτηρίζεται ως απόρρητη και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Ο κανονισµός ασφαλείας των καταστηµάτων κράτησης Γ’
τύπου καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
5 του άρθρου 65 του ν. 2776/1999.»

δικαστικού συµβουλίου ή δικαστηρίου, τα οποία εξετάζουν και
αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή µη των προβλεπόµενων στις προηγούµενες παραγράφους ευεργετηµάτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ή άλλων νόµων, που
προβλέπουν ευνοϊκά µέτρα ή µέτρα επιείκειας, δεν θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Στον κατάδικο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 299 Ποινικού Κώδικα, εφόσον
αυτό τελείται στο πλαίσιο του άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα δεν
χορηγείται υπό όρο απόλυση, αν αυτός δεν έχει παραµείνει στο
σωφρονιστικό κατάστηµα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον είκοσι ετών.

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πολιτική αγωγή για την αποζηµίωση και την αποκατάσταση από το έγκληµα και για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης µπορεί να ασκηθεί στο
ποινικό δικαστήριο από τους δικαιουµένους σύµφωνα µε τον
Αστικό Κώδικα, εφαρµόζεται δε αναλόγως η παράγραφος 3 του
άρθρου 340.»

Άρθρο 4
1. Η παρ. 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόλυση υπό όρο κατά την παράγραφο 1 σηµειώνεται
στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται µόνο µια φορά
και επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις συντρέχουσες στην
έκτιση ποινές, για τις οποίες µπορεί να καθοριστεί συνολική
ποινή κατ’ άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας για πράξη που
τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης της ποινής, για την οποία
χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο, δεν επιφέρει την ανάκληση της
απόλυσης.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Σε υπαίτιο οποιασδήποτε εγκληµατικής πράξης, εκτός
από αυτές του άρθρου 187Α Ποινικού Κώδικα, για τον οποίο,
πριν από την αµετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι µε δική του
πρωτοβουλία συντέλεσε µε παροχή πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση τροµοκρατικής οργάνωσης ή κατέστησε δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης
τροµοκρατικής πράξης ή την ανακάλυψη και σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τροµοκρατίας του άρθρου 187A
Ποινικού Κώδικα, αναγνωρίζεται ελαφρυντική περίσταση. Σε περίπτωση που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση της τροµοκρατικής οργάνωσης ή την πρόληψη διάπραξης τροµοκρατικής
πράξης ή τη σύλληψη των φυγόδικων ή φυγόποινων για τις πράξεις αυτές είναι αναγκαία η προσωρινή αποφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συµβούλιο πληµµελειοδικών µπορεί µε
βούλευµα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής
δίωξης του ανωτέρω και την για ορισµένο χρόνο προσωρινή του
απόλυση από τη φυλακή, προκειµένου να επαληθευθούν οι ανωτέρω πληροφορίες. Αν, µετά την κατά τα ανωτέρω αναστολή της
ποινικής δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι
δοθείσες από αυτόν πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή ότι δεν
επρόκειτο για τροµοκρατική οργάνωση ή για τροµοκρατικές
πράξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, το σχετικό βούλευµα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η φυλάκιση του υπαιτίου και η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ’ αυτού συνεχίζεται,
εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής άλλης ευνοϊκής διάταξης. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες, συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα, η οποία
αποστέλλεται στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών, προκειµένου να
λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυρα τηρείται σε
ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση της αρµόδιας αρχής, η οποία προέβη µε βάση τις
ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση της τροµοκρατικής οργάνωσης, την πρόληψη τροµοκρατικής πράξης ή στη σύλληψη
φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τροµοκρατίας. Των ανωτέρω εκθέσεων λαµβάνουν γνώση µόνο τα µέλη του αρµόδιου

Άρθρο 7
1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 200Α
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης το γενετικό υλικό καταστρέφεται αµέσως, ενώ τα γενετικά αποτυπώµατα του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται σε ειδικό αρχείο
γενετικών τύπων που συνιστάται και λειτουργεί στη Διεύθυνση
Εγκληµατολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εποπτευόµενο από τον εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, µέχρι την έκδοση αµετάκλητου
απαλλακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3, εκτός αν η σύγκρισή τους µε αταυτοποίητα όµοια
αποτυπώµατα, που τηρούνται στο ίδιο αρχείο, αποβεί θετική,
οπότε η τήρησή τους παρατείνεται µέχρι την αµετάκλητη
αθώωση των προσώπων που αφορούν οι οικείες υποθέσεις.»
2. Στο άρθρο 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όλα τα κρατικά και πανεπιστηµιακά εργαστήρια, που διεξάγουν αναλύσεις DNA στο πλαίσιο πραγµατογνωµοσύνης κατόπιν παραγγελιών δικαστικών ή ανακριτικών αρχών, κοινοποιούν
τα πορίσµατα των αναλύσεών τους στο ειδικό αρχείο δεδοµένων
γενετικών τύπων της παραγράφου 2.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 282 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για την προσωρινή
κράτηση δεν εφαρµόζονται για κατηγορούµενο µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, πιστοποιηµένο από
αρµόδιο όργανο της περίπτωσης α’ του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, ανεξαρτήτως της αποδιδόµενης σε αυτόν πράξης, µε εξαίρεση τα κακουργήµατα των άρθρων 134 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013. Στις περιπτώσεις αυτές,
εκτός των άλλων περιοριστικών όρων, µπορεί να επιβληθεί στον
κατηγορούµενο και ο κατ’ οίκον περιορισµός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκοµείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
557 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, κατόπιν αιτήσεώς του.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώµη του, υποχρεούται να
ακούσει τον κατηγορούµενο και τον συνήγορό του.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 358 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Μετά την εξέταση κάθε µάρτυρα ο εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να αναφέρουν εναντίον του ή εναντίον της
µαρτυρίας του ο,τιδήποτε µπορεί να καθορίσει ακριβέστερα την
αξιοπιστία του και που συντείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας.
Μπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε
τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά µέσα που εξετάστη-
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καν. Οι κατά τα ως άνω δηλώσεις και εξηγήσεις µπορούν να γίνουν, κατά την κρίση του προέδρου, συνολικά κατά οµάδες ή συναφείς ενότητες των σχετικών αποδεικτικών µέσων που
εξετάστηκαν.»
Άρθρο 9
Η παρ. 1 του άρθρου 364 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο ακροατήριο διαβάζονται οι εκθέσεις των ανακριτικών
υπαλλήλων, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά
τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας και δεν αµφισβητήθηκε
η γνησιότητά τους. Η ανάγνωση των εγγράφων αυτών στο ακροατήριο γίνεται µόνο ως προς τα ουσιώδη και σηµαντικά, κατά την
κρίση του προέδρου, σηµεία τους. Κατά της σχετικής διάταξης
του προέδρου µπορεί να ασκηθεί αµέσως προσφυγή σε ολόκληρο το Δικαστήριο. Αν χρειάζεται κάποιος από τους µάρτυρες
ή τους κατηγορουµένους να αναγνωρίσει ένα έγγραφο ή πειστήριο, ο πρόεδρος το επιδεικνύει σε αυτόν.»
Άρθρο 10
Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 473 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στο ειδικό αυτό βιβλίο καταχωρούνται καθαρογραµµένες και
οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, που, όπως απαγγέλθηκαν, προσβάλλονται µε έφεση, εφόσον το ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης
αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώρηση
αυτή, η οποία γίνεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της
απόφασης.»
Άρθρο 11
Απόλυση κρατουµένων υπό όρο
1. Κρατούµενοι οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη,
απολύονται µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών του
τόπου έκτισης της ποινής, η οποία υπόκειται σε ανάκληση, χωρίς
τη συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόµενα
του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει ή εκτίουν µε οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέµπτα της ποινής. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται αν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο από τον εισαγγελέα και
µέχρι, στην περίπτωση αυτή, να καταστεί αµετάκλητη η σχετική
απόφαση.
2. Εξαιρούνται από τη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου όσοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 187, 187Α, 299, 322, 323Α, 324, 336, 339, 342,
348Α, 349, 351, 351Α και 380 παράγραφοι 1β και 2 του Ποινικού
Κώδικα.
3. Όσοι απολύονται, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως της παραγράφου 1, αν υποπέσουν, µέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστούν
αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ή
περιορισµού µεγαλύτερη του έτους, εκτίουν αθροιστικά και το
υπόλοιπο της ποινής για την οποία έχουν απολυθεί υπό όρο.
4. Στους απολυόµενους, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε
την ίδια διάταξή του, µπορεί να επιβάλει: α) την υποχρέωσή τους
να εµφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στις αστυνοµικές αρχές του τόπου όπου διαµένουν, β) τη µη αποµάκρυνσή
τους, χωρίς έγγραφη άδειά του, από τον ως άνω τόπο, γ) οποιονδήποτε άλλον όρο, από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ποινικού Κώδικα, κρίνει σκόπιµο.
Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω
όρων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του την προσωπικότητα,
καθώς και τις ατοµικές, οικογενειακές και επαγγελµατικές ανάγκες του απολυόµενου. Σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί, ο εισαγγελέας
πληµµελειοδικών διατάσσει την ανάκληση της απόλυσης.
5. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης υποβάλλουν,

µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
στον εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής τους φακέλους
των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
6. Απολύσεις, που γίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος,
ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης τόσο στις αρµόδιες υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, όπου καταχωρούνται στα οικεία δελτία των απολυθέντων όσο και στον
Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
7. Η υπό όρο απόλυση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, δεν κωλύεται από τη µη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηµατικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.
8. Κάθε αµφισβήτηση, ως προς την εφαρµογή των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, λύεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στους κατάδικους που αποκτούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1:
α) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και σε χρονικό διάστηµα έως τις 31 Δεκεµβρίου 2014 και β) µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου µετά από άσκηση ενδίκου µέσου και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4043/2012 (Α’ 25) εφαρµόζονται και στους κρατούµενους που εκτίουν ποινή στερητική
της ελευθερίας και πληρούν τις τασσόµενες µε αυτό προϋποθέσεις κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Το ίδιο
ισχύει και για τους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις
αυτές: α) µέχρι τις 30.6.2015 και β) µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ύστερα από άσκηση ένδικου µέσου και εφόσον η
έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά τη δηµοσίευσή του.
11. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης άνω των δέκα ετών για εγκλήµατα που προβλέπονται
στο ν. 3459/2006 (Α’ 103), απολύονται υφ’ όρον, αν έχουν συµπληρώσει το ένα τρίτο πραγµατικής έκτισης της ποινής που τους
επιβλήθηκε. Την απόλυση διατάσσει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής.
Άρθρο 12
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 19 του ν.
4242/2014 (Α’50) εφαρµόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις αυτές: α) µέχρι τις 31.12.2014 και εφόσον η πάθησή τους προκύπτει από ιατρικά πιστοποιητικά
δηµοσίου θεραπευτικού ιδρύµατος, που τηρούνται στο φάκελο
του κατάδικου και έχουν εκδοθεί έως τις 31 Μαΐου 2014 και β)
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ύστερα από άσκηση
ένδικου µέσου και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει
κατά τη δηµοσίευσή του και πληρούν τις τασσόµενες µε αυτόν
προϋποθέσεις κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατάδικους, οι οποίοι πάσχουν από
κάθε πάθηση που το διαπιστωµένο από υγειονοµική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 67% και άνω.
Άρθρο 13
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 44/2002 (Α’44) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η προµήθεια από την
ελεύθερη αγορά, η εισαγωγή και κατασκευή συσκευών ή συστηµάτων απενεργοποίησης ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών, χωρίς
άλλες προϋποθέσεις και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.»
Άρθρο 14
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στο προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
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των, που υπηρετεί στα καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου, την εξωτερική και περιµετρική φρούρηση των οποίων αναλαµβάνει η Ελληνική Αστυνοµία, ανατίθενται, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων
στην παράγραφο 1, άλλα καθήκοντα, όπως επιφυλακής µε ή
χωρίς όπλο, οργάνωσης οµάδων περιπολιών εντός της νεκρής
ζώνης, επέµβασης και ελέγχων εντός του καταστήµατος και
άλλες αρµοδιότητες σχετικά µε την εσωτερική ασφάλεια του καταστήµατος. Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή του Τµήµατος Εξωτερικής Φρούρησης ή του νόµιµου αναπληρωτή του, κατόπιν αιτήµατος του Διευθυντή του οικείου καταστήµατος κράτησης. Η διάταξη της παραγράφου 9
του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α’ 137) εφαρµόζεται και στο
προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
που υπηρετεί στα καταστήµατα κράτησης Γ’ τύπου.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής
Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις κατέχουν υπηρεσιακό οπλισµό, δύνανται να φέρουν αυτόν και εκτός υπηρεσίας, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και επιτρέπεται, µε τις
ίδιες προϋποθέσεις και ύστερα από άδεια, να κατέχουν και να
φέρουν και ιδιωτικό ατοµικό οπλισµό. Η άδεια αγοράς του ιδιωτικού ατοµικού οπλισµού εκδίδεται από την αστυνοµική αρχή του
τόπου όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ύστερα από εισήγηση του
Αρχιφύλακα Α’ ή του αναπληρωτή του και µε σύµφωνη γνώµη
του οικείου Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης,
η οποία χορηγείται εφόσον ο υπάλληλος έχει µονιµοποιηθεί. Η
αγορά, η συντήρηση και η εκπαίδευση στη χρήση του ιδιωτικού
ατοµικού οπλισµού βαρύνει τον υπάλληλο. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα όργανα που είναι αρµόδια
για τη χορήγηση των αδειών κατοχής ιδιωτικού οπλισµού και
οπλοφορίας του παραπάνω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»

1. Οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου εκτίουν ποινή για τα εγκλήµατα: α) των άρθρων 134, 135,
135Α, 138 και 187Α του Ποινικού Κώδικα ή β) των άρθρων 299,
380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εγκλήµατα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληµατική οργάνωση), µετάγονται, µε παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε
κατάστηµα Γ’ τύπου εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του
εσωτερικού κανονισµού του.
2. Οι κατάδικοι, που κατά το χρόνο µεταγωγής τους έχουν εκτίσει σε άλλο κατάστηµα τµήµα ποινής µικρότερο των τεσσάρων
ετών, κρατούνται στο κατάστηµα Γ’ τύπου µέχρι τη συµπλήρωση
τετραετίας. Μετά την πάροδο της τετραετίας η κράτησή τους
στο κατάστηµα Γ’ τύπου µπορεί να παρατείνεται, λόγω ιδιαίτερης
επικινδυνότητας αυτών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ν. 2776/1999, για χρονική διάρκεια δύο ετών κάθε
φορά.
3. Για τη συνέχιση της κράτησης στο κατάστηµα Γ’ τύπου για
χρονική διάρκεια δύο ετών των καταδίκων, των οποίων η κράτηση σε άλλο κατάστηµα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, αποφαίνεται, εντός
διµήνου από τη µεταγωγή τους στο κατάστηµα Γ’ τύπου, ο Εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του ν.
2776/1999 (Α’291). Μετά την πάροδο της διετίας η κράτησή τους
στο κατάστηµα Γ’ τύπου µπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριζόµενα στην ίδια διάταξη, για χρονική διάρκεια δύο ετών κάθε
φορά.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 δεν εφαρµόζονται στους καταδίκους στους οποίους έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον τρεις εκπαιδευτικές άδειες και δεν έχουν παραβιαστεί οι όροι τους, εκτός
αν προκύψουν νεότερα στοιχεία ιδιαίτερης επικινδυνότητας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από γνώµη του Κ.Ε.Σ.Φ. και
του Συµβουλίου Φυλακής Γ’ τύπου, δηµοσιεύεται εντός δύο
µηνών ο νέος εσωτερικός κανονισµός των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου.

Άρθρο 15

Αιτήσεις κρατουµένων για τη µεταγωγή τους, που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών για τους λόγους που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και γ’ του άρθρου 72 του ν.
2776/1999 και εκκρεµούν προς εξέταση κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, τίθενται στο αρχείο. Για τη δυνατότητα προσφυγής
στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών δεν συνυπολογίζονται απορριφθείσες αιτήσεις µεταγωγής µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Α’164) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση των αδειών των προηγούµενων παραγράφων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και επιπλέον να κατέχει τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης ειδικότητας συναφούς προς την άσκηση
των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Το προσωπικό
των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, το
οποίο θα φέρει όπλο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5, απαιτείται να έχει εκπληρώσει
και τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελµατικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση των
ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.»
Άρθρο 16
Στην παρ. 4β του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (Α’104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τις άνω θέσεις Διευθυντών µπορούν να καταλάβουν και συνταξιούχοι του δηµοσίου τοµέα, χωρίς του περιορισµούς του
ορίου ηλικίας. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται µε την
ως άνω υπουργική απόφαση.»
Άρθρο 17

Άρθρο 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989 (Α’ 8)
Άρθρο 19
1. Η παρ. 1 του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 3900/2010 (Α’213) και το άρθρο
45 παρ. 1 του ν. 4055/2012 (Α’51), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα ένδικα βοηθήµατα ή
µέσα µπορούν να απορρίπτονται είτε µε απόφαση Συµβούλου
ή Παρέδρου οριζόµενου από τον Πρόεδρο του αρµόδιου Τµήµατος, η οποία λαµβάνεται χωρίς δηµόσια συνεδρίαση, είτε µε
απόφαση δικαστικού σχηµατισµού που συγκροτείται από τον
Πρόεδρο και απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του, τον εισηγητή της υπόθεσης και έναν σύµβουλο, η οποία λαµβάνεται σε συµβούλιο. Οι πάρεδροι συµµετέχουν στο σχηµατισµό αυτό µε αποφασιστική ψήφο. Την κατά τα ανωτέρω
εκδίκαση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου µπορεί να προτείνει στον
Πρόεδρο και ο ορισθείς κατά το άρθρο 20 ως εισηγητής, αν κρίνει ότι αυτό είναι προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιµο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται
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ως εξής:
«2. Η απόφαση που ελήφθη κατά την προηγούµενη παράγραφο κοινοποιείται σε αυτόν που άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή
µέσο. Ο τελευταίος µπορεί, µε αίτησή του, που κατατίθεται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση, και πάντως όχι µετά την πάροδο δεκαοχτώ (18)
µηνών, να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο,
καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο το τριπλάσιο από
το κατά περίπτωση προβλεπόµενο. Στις περιπτώσεις αυτές, η
απόφαση που ελήφθη κατά τα ανωτέρω παύει να ισχύει και ο
Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση για συζήτηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 20 και επόµενα του παρόντος.»
3. Στο άρθρο 34Α του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί αναρµοδίως µπορούν να παραπέµπονται στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο µε πράξη του
Προέδρου του Τµήµατος είτε µε τη διαδικασία της παραγράφου
1. Με την ίδια πράξη παραπέµπεται και η τυχόν εκκρεµής αίτηση
αναστολής.»
Άρθρο 20
Στο άρθρο 34Β του π.δ. 18/1989, που προστέθηκε µε το άρθρο
45 του ν. 4055/2012, απαλείφεται ο τίτλος και αντικαθίσταται η
παράγραφος 1 ως εξής:
«1. Εάν, µετά την τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 20, 21
και 23, ο εισηγητής κρίνει ότι ένδικο µέσο ή βοήθηµα, για το
οποίο έχει προσκοµιστεί συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς
τον δικηγόρο που το υπογράφει, έχει ασκηθεί παραδεκτώς και
είναι προδήλως βάσιµο, µπορεί να προτείνει στον Πρόεδρο την
εκδίκασή του κατά την παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου. Εφόσον το ένδικο αυτό µέσο ή βοήθηµα γίνει δεκτό κατά
την εν λόγω διαδικασία, επιδικάζεται δικαστική δαπάνη για τη
σύνταξη του δικογράφου. Η απόφαση ισχύει και παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της από την έκδοση της, κατά την επόµενη
παράγραφο, διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου και υπόκειται
έκτοτε σε τριτανακοπή, αν είναι ακυρωτική.»
Άρθρο 21
Το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 36
1. Το ένδικο µέσο που ασκείται στο Συµβούλιο της Επικρατείας
απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν µέσα σε ένα µήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης δεν καταβληθεί
παράβολο. Το παράβολο ορίζεται, όταν πρόκειται για αίτηση
ακυρώσεως, έφεση, υπαλληλική προσφυγή, τριτανακοπή ή αίτηση αναιρέσεως σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης σε εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, όταν πρόκειται για αναστολή εκτελέσεως,
αίτηση ερµηνείας και αίτηση διόρθωσης σε εκατό (100) ευρώ και
όταν πρόκειται για αίτηση αναιρέσεως, πλην εκείνων που αφορούν διαφορές κοινωνικής ασφάλισης, σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ. Ειδικώς, σε περίπτωση αιτήσεως αναστολής κατά
πράξεων που εντάσσονται στη διαδικασία αναθέσεως διοικητικών συµβάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων β’, γ’ και δ’ του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α’173). Από την
υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το Δηµόσιο
και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων του τρίτου εδαφίου της
προηγουµένης παραγράφου, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γνώµη της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα
ποσά των παραβόλων.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του προηγούµενου
άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς το παράβολο.
4. Αν το ένδικο µέσο γίνει δεκτό ή υποβληθεί παραίτηση ή κα-

ταργηθεί η δίκη για οποιονδήποτε άλλο λόγο το παράβολο αποδίδεται. Αν το ένδικο µέσο απορριφθεί, το παράβολο καταπίπτει
υπέρ του Δηµοσίου. Το Συµβούλιο εκτιµώντας τις περιστάσεις,
µπορεί να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόµα και αν
απορρίπτεται το ένδικο µέσο. Επί προφανώς απαραδέκτου ή
αβασίµου ενδίκου µέσου, µπορεί να απαγγείλει ως και τον εικοσαπλασιασµό του παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή το πρόσθετο ποσό που επιβάλλεται εισπράττεται βάσει της
αποφάσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που καταλαµβάνονται από το τρίτο εδάφιο της
πρώτης παραγράφου.»
Άρθρο 22
Στο άρθρο 50 του π.δ. 18/1989 προστίθενται παράγραφοι 3α,
3β, 3γ και 3δ ως εξής:
«3α. Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής
πράξης που προσβλήθηκε µε αίτηση ακυρώσεως λόγω πληµµέλειας που µπορεί να καλυφθεί εκ των υστέρων και εφόσον κρίνει,
ενόψει της φύσης της πληµµέλειας, και της επίδρασής της στο
περιεχόµενο της προσβαλλόµενης πράξης, ότι η ακύρωση της
πράξης δεν είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και για τη διασφάλιση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης
ενέργειας του αιτούντος, µπορεί, κατ’ εκτίµηση και των εννόµων
συµφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση,
η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει
από την αρµόδια υπηρεσία είτε να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πληµµέλεια είτε να εκπληρώσει την οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική
εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
ένα µήνα ούτε µεγαλύτερη από τρείς µήνες. Κανένα στοιχείο
δεν λαµβάνεται υπόψη αν προσκοµισθεί µετά την πάροδο της
προθεσµίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εντός δεκαπενθηµέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να
καταθέσουν υπόµνηµα µε τους ισχυρισµούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή προσκόµισε.
Σε περίπτωση εφαρµογής των οριζόµενων στα προηγούµενα
εδάφια, η δηµοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης,
κατά το µέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δηµοσίευση της
οριστικής απόφασης.
3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά
διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις πραγµατικές καταστάσεις που έχουν δηµιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρµογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουµένων, καθώς
και το δηµόσιο συµφέρον, µπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσµατα
της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο
του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δηµοσίευσης της απόφασης.
3γ. Η διαπίστωση παρανοµίας της κανονιστικής πράξης κατά
τον παρεµπίπτοντα έλεγχό της, για λόγους αναγόµενους στην
αρµοδιότητα του εκδόντος την απόφαση οργάνου και σε παράβαση ουσιώδους τύπου είναι δυνατόν να µην οδηγήσει σε ακύρωση ατοµικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του
δικαστηρίου, έχει παρέλθει µακρό, ανάλογα µε τις περιστάσεις,
χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης που ελέγχεται παρεµπιπτόντως και οι συνέπειες της παρανοµίας της σε βάρος της ατοµικής πράξης µπορεί να κλονίσουν
την ασφάλεια του δικαίου.
3δ. Η εφαρµογή των παραγράφων 3α, 3β, και 3γ δεν θίγει τις
αποζηµιωτικές αξιώσεις.»
Άρθρο 23
Η παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στερείται του δικαιώµατος ανακοπής ο τρίτος, στον οποίο κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως µε σηµείωση
της δικασίµου, είκοσι (20) πλήρεις ηµέρες πριν από αυτήν, καθώς
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και οποιοσδήποτε άσκησε παρέµβαση κατά τη συζήτηση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 24
Η παρ. 1 του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 83 του
ν. 4139/2013
(Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον
ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης ή παράλειψης. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η
πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς, εκτός
από την περίπτωση της απόρριψης αυτής ως εκπρόθεσµης και
τις περιπτώσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 28 παρ.
3, 139Α και 277 παρ. 1 του παρόντος Κώδικα. Η προσφυγή αυτή
ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσµατα της
άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης της πρώτης.»
Άρθρο 25
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως το άρθρο αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3659/2008 (Α’
77), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αντικείµενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το αµφισβητούµενο µε την έφεση ποσό.»
Άρθρο 26
Στην παρ. 1 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«Αν ο διάδικος δεν τήρησε την παραπάνω υποχρέωσή του και
το Δηµόσιο παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της προσφυγής και δεν αντιλέγει, αίρεται το κατά τα ανωτέρω απαράδεκτο και το Δικαστήριο προχωρεί κανονικά στην
εκδίκαση της προσφυγής.»
Άρθρο 27
Η παρ. 1 του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 51 του ν.
4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δικαστήριο, µε απόφαση που λαµβάνεται σε συµβούλιο,
και σε υποθέσεις αρµοδιότητας µονοµελούς δικαστηρίου ο οριζόµενος δικαστής, µε απόφασή του µπορεί να απορρίπτει ένδικα
βοηθήµατα και µέσα που είναι προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα
και να παραπέµπει, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου
12 παράγραφος 2, στο αρµόδιο δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες
έχουν εισαχθεί σε αυτό αναρµοδίως. Με την ίδια απόφαση απορρίπτεται ή παραπέµπεται κατά περίπτωση και η τυχόν εκκρεµής
αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.»
Άρθρο 28
Στην παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) ανακληθεί ή ακυρωθεί η προσβαλλόµενη διοικητική πράξη
από τη Διοίκηση.»
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Άρθρο 29
Στο άρθρο 199 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Αντιρρήσεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης δικάζονται
από το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο. Αρµόδιο κατά τόπο
είναι το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον µετά την
επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς το δικαστήριο του τόπου έκδοσης
της απόφασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.»
Άρθρο 30
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο διάδικος µπορεί να απαλλαγεί από την προκαταβολή του
τέλους του δικαστικού ενσήµου και του παραβόλου, αν αποδεικνύεται ότι η προκαταβολή αυτή δηµιουργεί κίνδυνο περιορισµού των απαραίτητων µέσων για τη διατροφή του ίδιου και της
οικογένειάς του ( ευεργέτηµα πενίας).»
2. Στο άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:
«5α. Η απαλλαγή µπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου κατά την παράγραφο 5 οργάνου, εφόσον
αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της είτε δεν συνέτρεχαν
εξαρχής είτε έπαυσαν να συντρέχουν αργότερα είτε µεταβλήθηκαν. Αν οι διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν την
απαλλαγή µε αναληθείς δηλώσεις και στοιχεία, το κατά την παράγραφο 5 όργανο επιβάλλει σε καθέναν από αυτούς χρηµατική
ποινή από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ, που περιέρχονται στο Δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο, χωρίς να αποκλείεται ούτε
η υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα ποσά από τα οποία είχαν
απαλλαγεί ούτε η ποινική τους δίωξη.»
Άρθρο 31
Μετά το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 276Α ως εξής:
«Άρθρο 276Α
1. Μετά από αίτηση του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
276, το κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 276 αρµόδιο όργανο
διορίζει είτε µε την περί απαλλαγής πράξη του είτε µε άλλη αυτοτελή πράξη, έναν δικηγόρο, έναν συµβολαιογράφο και έναν δικαστικό επιµελητή µε την εντολή να συνδράµουν τον άπορο
διάδικο και να του παρέχουν την απαιτούµενη βοήθεια κατά την
εκτέλεση των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων. Αυτοί έχουν
υποχρέωση να αποδεχθούν την εντολή και να παρέχουν νοµική
βοήθεια, χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή δικαιωµάτων.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5α του άρθρου 276 έχουν
ανάλογη εφαρµογή και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 32
Στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α’52), µετά το άρθρο 110
προστίθεται άρθρο 111, µε τίτλο Παραρτήµατα, ως εξής:
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Άρθρο 33
H περίπτωση κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4129/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποφαίνεται για υποθέσεις που ανακύπτουν από τον έλεγχο
περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στα
άρθρα 2 παράγραφοι 19 και 20, 3 παρ. 13 και 4 παρ. 13 του ν.
2343/1995 (Α’ 211), 1 του
ν. 3213/2003 (Α’309) και 1
παρ. 1 του ν. 4065/2012 (Α’77).»

προνοµίων. Η αµετάκλητη δε καταδίκη αυτού για την ίδια πράξη
και για τα πληµµελήµατα της κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.), απάτης
(άρθρο 386 Π.Κ.), υπεξαίρεσης (άρθρο 375 Π.Κ.), εκβίασης
(άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.), των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 - 353 Π.Κ.), καθώς και
για παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών και λαθρεµπορίας, επιφέρει αυτοδικαίως την οριστική στέρηση των ανωτέρω
ατελειών και προνοµίων.

Άρθρο 34

Άρθρο 38

Στο άρθρο 32Β του ν. 1756/1988 (Α’ 35) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
« 8. Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας συγκροτείται Ολοµέλεια, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας, τους Αντεπιτρόπους
Επικρατείας και τους Παρέδρους που υπηρετούν σε αυτή. Οι Πάρεδροι µετέχουν στην Ολοµέλεια µε συµβουλευτική ψήφο. Με
την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, η Ολοµέλεια είναι αρµόδια για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν στη διοίκηση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας.
Συγκαλείται: α) από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, β) από τον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η σύγκλησή της
αφορά ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία του Δικαστηρίου και
γ) από τουλάχιστον τρία από τα έχοντα αποφασιστική ψήφο µέλη
αυτής.»

1. Οι µεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πταισµατοδικείων των περιφερειών των πρωτοδικείων, καθώς και των µονοµελών και των πολυµελών πρωτοδικείων και
των
πληµµελειοδικείων των περιφερειών των εφετείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόµενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου.
2. Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρµοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, οι
οποίες εκκρεµούν προς εκδίκαση στις καταργούµενες µεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιµος µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκδικάζονται στην έδρα των
ανωτέρω δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 35
Η παρ. 1 του άρθρου 17Β του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία και στις αντίστοιχες εισαγγελίες προβλέπεται οργανικός αριθµός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων
καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής
δίκης, ορίζονται για µια διετία από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυτών δικαστές, που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα
ποινικά δικαστήρια, µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους
για δύο (2) ακόµη έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την
Ολοµέλεια, περιλαµβάνεται ο ανάλογος µε τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθµός δικαστών, µεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών, κατά τις επόµενες
παραγράφους.»
Άρθρο 36
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν.
1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών µέχρι το βαθµό
του συµβούλου Επικρατείας, του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συµβούλου και του αντεπιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του επιτρόπου της Επικρατείας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ο διορισµός σε
θέση αντεπιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από
απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Η καταδίκη βουλευτή εν ενεργεία σε δεύτερο βαθµό για οποιοδήποτε κακούργηµα επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των
συνδεοµένων αµέσως µε τη βουλευτική ιδιότητα ατελειών και

Άρθρο 39
1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόµενες µεταβατικές
έδρες των διοικητικών πρωτοδικείων:
α. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Μεταβατική έδρα Ελευσίνας.
β. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας: Μεταβατικές έδρες Έδεσσας, Γιαννιτσών και Νάουσας.
γ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Μεταβατική έδρα Νεάπολης.
δ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Μεταβατικές έδρες
Κιλκίς και Πολυγύρου.
ε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: Μεταβατική έδρα Δράµας.
στ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης: Μεταβατική έδρα Γρεβενών.
ζ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας: Μεταβατική έδρα Καρπενησίου.
η. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Μεταβατική έδρα Τυρνάβου.
θ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Μεταβατικές έδρες
Θήβας και Άµφισσας.
ι. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Μεταβατική έδρα Άργους.
ια. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας: Μεταβατικές έδρες Αιγίου
και Καλαβρύτων.
ιβ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Μεταβατική έδρα Σαλαµίνας.
ιγ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: Μεταβατική έδρα Αµαλιάδας.
ιδ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων: Μεταβατική έδρα Καρδίτσας.
ιε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: Μεταβατική έδρα Ρεθύµνου.
2. Υποθέσεις αρµοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίες εκκρεµούν προς εκδίκαση στις καταργούµενες µεταβατικές έδρες και για τις οποίες
δεν έχει οριστεί δικάσιµος έως τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.
Άρθρο 40
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α’24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται δικηγόροι,
η αµοιβή των οποίων κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος έχει
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υπερβεί το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 3.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω περιπτώσεις µη αποστολής των καταστάσεων,
ο οριζόµενος συνήγορος δηλώνει υπευθύνως ότι η αµοιβή, την
οποία δικαιούται για την παροχή νοµικής βοήθειας κατά το τρέχον δικαστικό έτος, δεν υπερβαίνει το οριζόµενο στην επόµενη
παράγραφο ποσό.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Η ετήσια αµοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η
νοµική βοήθεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ. Το ποσό της αµοιβής του δικηγόρου προκύπτει
από ειδικό γραµµάτιο το οποίο εκδίδεται κάθε φορά από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Δικηγόρων. Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτάτου ποσού
αµοιβής, το επιπλέον ποσό δεν καταβάλλεται στον συνήγορο,
εκτός εάν πρόκειται για υπόλοιπο προηγούµενης παράστασής
του ή για πολυήµερη δικαστική διαδικασία. Με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων το ποσό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται. Ο υπολογισµός της
συνολικής ετήσιας αµοιβής γίνεται για το διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως και τις 14 Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους. Η
ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη 15η Σεπτεµβρίου
2014.»
4. Στο άρθρο 3 του ν. 3226/2004 προστίθενται παράγραφοι 6,
7 και 8 ως εξής:
«6. Σε συνήγορο η αµοιβή του οποίου κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο
3 µπορεί να ανατεθεί νοµική βοήθεια, αν δεν καθίσταται δυνατός
ο ορισµός άλλου ή εφόσον: α) υπάρχει κίνδυνος συµπληρώσεως
του ανωτάτου ορίου προσωρινής κρατήσεως ή του χρόνου παραγραφής ή β) συντρέχει λόγος κατεπείγοντος.
7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, σχετικά µε
το όριο της ετήσιας αµοιβής, εφαρµόζονται αναλόγως και στην
περίπτωση των άρθρων 200 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
100, 340 και 376 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και 276Α του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 41
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3689/2008
(Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε δεκαπέντε (15). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέµονται ανά
κλάδο: αα. Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Γραµµατέων. ββ. Πέντε (5) θέσεις
ΠΕ Οικονοµολόγων. γγ. Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής. δδ. Δύο
(2) θέσεις Γραµµατέων. εε. Μία θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόµου. στστ.
Μία (1) θέση Οδηγού ή Οδηγού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.»
2. Στο άρθρο 44 του ν. 3689/2008 (Α’ 165) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τρεις από τις θέσεις ΠΕ Οικονοµολόγων, µε αντικείµενο το
σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και διαχείριση
των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων, µπορεί να καλύπτονται µε τριετή απόσπαση από προσωπικό µε σχετική εµπειρία στα ζητήµατα αυτά, από τη Μονάδα
Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.),
που ιδρύθηκε µε το ν. 2372/1996 (Α’ 29), κατά προτεραιότητα, ή
από προσωπικό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής, µετά από
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η απόσπαση του υπαλλήλου
µπορεί να διακόπτεται µε την ίδια διαδικασία και πριν τη λήξη του
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χρόνου αυτής. Το αποσπώµενο προσωπικό εξακολουθεί να λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών του µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα της οργανικής θέσης του, από το φορέα από τον οποίο
αποσπάται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
τους.»
Άρθρο 42
Στο άρθρο 2 του ν. 2073/1992 (Α’126) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας εν συµβουλίω, µπορούν να τροποποιούνται οι παραπάνω
χρήσεις, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 5 του
παρόντος.»
Άρθρο 43
1. Η παρ. 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α’179) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την επιστηµονική, διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και των
εισαγγελικών λειτουργών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, Γραφείο Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα
Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να συστήνεται µε απόφαση του
ίδιου Υπουργού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. Για την επιστηµονική υποστήριξη του
έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν συστήνεται στο γραφείο µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, ιδιαίτερο τµήµα. Με την
ίδια απόφαση δηµιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού
του τµήµατος, οι οποίες καλύπτονται µε µετακίνηση προσωπικού
του Υπουργείου Οικονοµικών ή µε απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, µετά από πρόταση του ίδιου Εισαγγελέα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού για διάρκεια δύο
(2) ετών, χωρίς να απαιτείται γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, και µπορεί να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση για ίσο χρονικό διάστηµα. Το επιστηµονικό προσωπικό κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού
υπαλλήλου. Η θητεία του προσωπικού του τµήµατος, λογίζεται
ως χρόνος συνεχούς και πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση από
την οποία προέρχονται. Καθήκοντα προϊσταµένου του τµήµατος, ασκεί υπάλληλος ΠΕ µε βαθµό Α’ που ορίζεται µε απόφαση
του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Η θέση του προϊσταµένου του τµήµατος, αντιστοιχεί σε θέση προϊσταµένου τµήµατος για όλες τις συνέπειες και η θητεία του σε αυτή λαµβάνεται
υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων του τµήµατος βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, σε κάθε δε
περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των
τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική
τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
τους.
2. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α’179)
προστίθεται νέα παράγραφος 9α ως εξής:
«9α. Για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του
έργου του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και των Εισαγγελέων που τον επικουρούν, συστήνεται στο Γραφείο, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας. Η Γραµµατεία στελεχώνεται από δέκα (10) δικαστικούς
υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για χρονικό διά-
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στηµα δύο (2) ετών και µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Οι εν λόγω υπάλληλοι υπάγονται για τα θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης στον Εισαγγελέα Οικονοµικού
Εγκλήµατος. Καθήκοντα προϊσταµένου του Τµήµατος ασκεί δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται µε πράξη του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Η θητεία του προϊσταµένου
του Τµήµατος λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική
και µισθολογική του εξέλιξη. Η θητεία των αποσπασµένων δικαστικών υπαλλήλων στο Τµήµα λογίζεται ως χρόνος συνεχούς και
πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία προέρχονται. Η
δαπάνη για τη µισθοδοσία και τις κάθε φύσης αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων βαρύνει την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.»
Άρθρο 44
Στους υπαλλήλους των καταστηµάτων κράτησης, που είναι θύµατα εγκληµάτων βίας από πρόθεση, όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3811/2009 (Α’ 931), τα οποία τους προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά παραµόρφωση και έχουν τελεστεί στην
ηµεδαπή, µετά την 1.1.2010 χορηγείται αναρρωτική άδεια µε αποδοχές, χωρίς διακοπή, µέχρις ότου η οικεία υγειονοµική επιτροπή
γνωµατεύσει ότι είναι ικανοί προς εργασία.
Άρθρο 45
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4139/2013 (Α’ 74)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τα έσοδα αυτά, ύστερα από πρόταση της Εθνικής
Επιτροπής Σχεδιασµού και Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των
Ναρκωτικών, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθενται για
την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Τα ποσά που αποδίδονται στα Υπουργεία Οικονοµικών, Δη
µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου άρθρου, διατίθενται
αποκλειστικά στις αρµόδιες Υπηρεσίες για τη δίωξη των εγκληµάτων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, για την προµήθεια τεχνικών
µέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τη χρηµατοδότηση της επιχειρησιακής τους δράσης.»
Άρθρο 46
Η παρ. 21 του άρθρου 11 του ν. 2273/1994 (Α’ 223) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαχειριστική χρήση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αρχίζει την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του
έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Σεπτεµβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2013, δηλαδή έχει
υπερδωδεκάµηνη διάρκεια. Η παρούσα διάταξη έχει αναδροµική
ισχύ από 31.8.2013.
H υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., καθώς και η κατάρτιση του ισολογισµού της διαχειριστικής χρήσης 1.9.2012 -31.12.2013 µπορούν
να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 20 µέρες από τη δηµοσίευση της
παρούσας.»
Άρθρο 47
1. Επιπλέον των προβλεποµένων στο άρθρο 53 του ν.
4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετάσεις
πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τµήµα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, τεκµαίρεται ότι έχουν δικαίωµα µεταφοράς της
θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τµήµα, εφόσον,
κατά το έτος 2013, το ετήσιο εισόδηµα του δυνητικά δικαιούχου
και των µελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα

χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή.
2. Η µεταφορά της θέσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και επιτρέπεται µόνο σε
αντίστοιχη σχολή ή τµήµα από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή
από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθµός των µεταφεροµένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθµού
των εισακτέων ανά σχολή ή τµήµα.
3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για ένα (1) αντίστοιχο τµήµα ή Σχολή Πανεπιστηµίου
ή ΤΕΙ.
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά σχολή ή
Τµήµα είναι µε σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου και των µελών της
οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά αύξουσα κατανοµή και
β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήµατος, τα µόρια εισαγωγής
των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
5. Αµοιβαία µεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισµό
εισοδηµατικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης επιτρέπεται σε
αντίστοιχη σχολή ή τµήµα από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο ή
από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Η αµοιβαία µεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από
και προς σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη µεταφορά της
θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της
µεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των ΑΕΙ καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
λαµβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντιστοίχων σχολών, τµηµάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα
παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η
απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της ΑΔΙΠ, η οποία περιέρχε
ται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός της αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την περιέλευση σε αυτή
του ερωτήµατος του Υπουργού.
8. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης γ’ της παρ.
1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 τίθεται φράση ως εξής:
«και αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),».
Άρθρο 48
Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής
Κινητικότητας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Επιτρέπεται η µετάταξη µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθµού, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώµενες µε
την πράξη µετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας
άλλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων µε την
επιφύλαξη του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), του άρθρου 5
του ν. 3613/2007 (Α’ 263), του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 (Α’
38) και του άρθρου 21 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).»
2. Η υποβολή αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δύναται να λάβει χώρα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως
τις 29.8.2014.
3. Προς υποβοήθηση της ανωτέρω υποβολής αιτήσεων, το
Υπουργείο Εσωτερικών, αµελλητί µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακοινώνει τα αιτήµατα των φορέων υποδοχής, που
είχαν υποβληθεί σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η ανακοίνωση του προηγουµένου εδαφίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα
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και δεν περιορίζει την υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής µη συµπεριλαµβανοµένων στην
ανακοίνωση.
4. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν.
4223/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 51 του
ν. 4250/2014 και ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις «ή του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου».
Άρθρο 49
Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων
1.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί για τη µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έχουν δηµοσιευθεί
αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους,
η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες έως την ολοκλήρωση
των διαγωνισµών µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και
όχι πέραν της 28.2.2015. Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχουν
αναδειχθεί προσωρινοί µειοδότες, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί
να αναθέτει για το ίδιο χρονικό διάστηµα την εκτέλεση των δροµολογίων κατόπιν πρόχειρου διαγωνισµού, κατά την έννοια του
άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύει, τηρουµένων
των προϋποθέσεων διαφάνειας και ανταγωνισµού. Με την ολοκλήρωση των αρχικών διαγωνισµών οι συµβάσεις των προηγούµενων
εδαφίων λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως.
β. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος εκάστου
δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση
που προκύπτει από την εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 24001/11.6.2013
κ.υ.α. (Β’ 1149).
2. Ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του
ν.
3852/2010 (Α’ 87), έλεγχος για τις συµβάσεις της προηγούµενης
παραγράφου, ποσού ύψους άνω των 200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο, διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών
του µεγαλύτερου Δήµου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία
αφορά η σύµβαση µεταφοράς µαθητών.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν εφαρµόζεται η παρ. 6
του άρθρου 10 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150) στις αντίστοιχες διαδικασίες για τη µεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
Άρθρο 50
Διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση
των χερσαίων σηµείων εισόδου και εξόδου
που ευρίσκονται στη χωρική αρµοδιότητα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
1. Στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αντίστοιχα, περιέρχεται η διοίκηση, διαχείριση και εκµετάλλευση των χερσαίων
σηµείων εισόδου και εξόδου της χωρικής αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2647/1998 (Α’ 237), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα
έσοδα από την εκµετάλλευση των εν λόγω σηµείων εισόδου και
εξόδου αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Στον
Προϋπολογισµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις ισόποσες µε τα έσοδα
του παραπάνω εδαφίου, για την αντιµετώπιση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των συγκεκριµένων χώρων.
2. Στις προβλέψεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
περιλαµβάνονται τα υφιστάµενα σηµεία εισόδου-εξόδου Ορµένιου
ν. Έβρου, Εξοχής ν. Δράµας, Αγ. Κωνσταντίνου - Εχίνου ν. Ξάνθης,
Κυπρίνου και Νυµφαίας ν. Ροδόπης και Προµαχώνα ν. Σερρών.
3. Για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η κυριότητα των
εδαφικών εκτάσεων συνολικού εµβαδού 93.270 τ.µ., στην Ορεστιάδα ν. Έβρου (πρώην συνοριακός σταθµός Ορµένιου ν. Έβρου
και νυν χερσαίο σηµείο εισόδου-εξόδου), όπως αυτή µεταβιβάστηκε από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού στο δήµο Ορεστιά-
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δας ν. Έβρου µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4049/2012 (Α’
35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, το
οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήµου Ορεστιάδας ν. Έβρου.
β) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η κυριότητα των
εδαφικών εκτάσεων συνολικού εµβαδού 97.284,35 τ.µ., στη Σιντική
ν. Σερρών (πρώην συνοριακός σταθµός Προµαχώνα και νυν χερσαίο σηµείο εισόδου-εξόδου), όπως αυτή µεταβιβάστηκε από τον
Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού στο Δήµο Σιντικής ν. Σερρών µε
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4049/2012 (Α’ 35), παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Δήµου Σιντικής ν. Σερρών.
γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η κυριότητα της
εδαφικής έκτασης εµβαδού 457,65 τ.µ. µε το κτίσµα εµβαδού 168
τ.µ. εντός του πρώην συνοριακού σταθµού Προµαχώνα (νυν σηµείου εισόδου-εξόδου) στη Σιντική Σερρών, όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθµ. 611/140/49789/Ιανουαρ. 2008 τοπογραφικό
διάγραµµα EOT και προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του ν. 4049/
2012 (Α’ 35) παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (EOT).
4. Για τις εδαφικές εκτάσεις και τα επ' αυτών ακίνητα ιδιοκτησίας Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και των Δήµων Ορεστιάδας ν. Έβρου και Σιντικής ν. Σερρών, που µεταβιβάζονται κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών η οποία µεταγράφεται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρµοδίων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηµατολογικών Γραφείων και κάθε σχετική πράξη
απαλλάσσεται από κάθε φόρο µεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήµου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου, οργανισµών τοπικης αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ
οποιουδήποτε τρίτου.
5. Τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το τρέχον έτος από τα
έσοδα της παρ.1 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) στους
Ο.Τ.Α. α’ βαθµού για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των σηµείων εισόδου-εξόδου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,
επιστρέφονται κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από το λογαριασµό των
οικείων Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, στο λογαριασµό του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
Άρθρο 51
α) Οι χορηγήσεις οικονοµικής ενίσχυσης προς τους πλοιοκτήτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών για την υλοποίηση πράξεων προµήθειας εξοπλισµών, µέχρι
του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά συσκευή και ανά
σκάφος, που επιβάλλονται από τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής και του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήµατος Ελέγχου,
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση
και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του σκάφους και του/των
πλοιοκτήτη/των, προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταµεία. Ως εκ τούτου απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) και τα υπόχρεα
αλιευτικά σκάφη, κατά την πληρωµή.
β) Η διάταξη της παραγράφου α’ εφαρµόζεται και στις κοινές
υπουργικές αποφάσεις χρηµατοδότησης προµήθειας εξοπλισµών
στα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη, που έχουν εκδοθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και απαιτούν την προσκόµιση
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να καταβληθεί η χορήγηση της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης, καθώς και η εκκαθάρισή της από τις
αρµόδιες υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου.
γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε γενική η
ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόν άρθρο καταργείται.
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Άρθρο 52
Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 54 του ν. 4115/ 2013
(Α’ 24), έχουσα ως ακολούθως:
«3. Αποφάσεις των Συλλόγων των Διδασκόντων που ελήφθησαν οποτεδήποτε θεωρούνται νόµιµες, εάν είναι σύµφωνες µε
τις ρυθµίσεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρο 53
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,.................................. 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
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11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 14.38’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 8 Ιουλίου και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΓ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (ΠΡΩΙ)
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