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Αθήνα, σήµερα στις 11 Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί -συνοδοί τους από
το 1ο Γυµνάσιο Τρικάλων.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σας εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1894/19-8-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’
Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου
Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια
διοίκηση.
Στην ερώτηση του κυρίου Προέδρου θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, από τις οκτώ αναφορές-ερωτήσεις, απόψε θα συζητηθούν µόνο δύο. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει κάτι µε τη συµπεριφορά των Υπουργών απέναντι στο Κοινοβούλιο.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή µου, την απηύθυνα στον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, στον Υπουργό Υποδοµών,
Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στον παρόντα Υπουργό Περιβάλλοντος. Η ερώτησή µου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας σε ό,τι αφορά τις επιλογές
προϊσταµένων οργανικών µονάδων, εάν πρόκειται για διευθύνσεις πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Μιλάµε για µια ενιαία πλέον ανώτατη εκπαίδευση. Εάν πρόκειται
για µονάδες επιπέδου τµήµατος, µιλάµε για κλάδους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, για κλάδους τεχνικής εκπαίδευσης και για
κλάδους διοικητικής εκπαίδευσης.
Η γνώµη µου είναι να σεβαστούµε κάποτε τους νόµους σε

αυτήν τη χώρα, διότι όταν δεν τους σεβόµαστε δηµιουργούµε
µέσα στην ίδια υπηρεσία συντεχνιακές αντιπαραθέσεις και δεν
δίνουµε κίνητρα για να αποκτούν οι εργαζόµενοι περισσότερα
προσόντα, ώστε να κρίνονται στη συνέχεια, όπως ορίζουν οι
νόµοι, δηλαδή όχι αν λείπει οποιοσδήποτε από το προηγούµενο
κλάδο αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης, αλλά όπως ορίζει ο
νόµος µε βάση τα προσόντα τους. Αυτό είναι απλό.
Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στο δεύτερο σκέλος που αφορά εµµέσως τον Υπουργό Περιβάλλοντος, γιατί αφορά τους οργανισµούς των αποκεντρωµένων περιφερειακών διοικήσεων.
Εγώ σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας και το έργο σας
για την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Αλλά το
περιβάλλον για εµένα είναι πάνω και από την εκµετάλλευση του
ορυκτού πλούτου, γιατί τι να κάνουµε τον ορυκτό πλούτο και τα
όποια έσοδα, αν θα ζούµε όπως σε κάποια χώρα της Ανατολής,
στην Ιαπωνία, όπου είναι καταδίκη η ζωή, διότι έχουν καταστρέψει το περιβάλλον;
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι πρέπει να παρέµβετε. Ήδη έχουν
κλείσει τα µισά δασονοµεία. Είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει,
εφόσον πρέπει οριζοντίως να εµφανιστούµε ότι καταργούµε το
50% των οργανικών µονάδων, χωρίς ουσιαστικό δηµοσιονοµικό
όφελος, γι’ αυτά που έµειναν υπάρχει ανάγκη από ενίσχυση και
δασοπόνων και δασολόγων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πρέπει οι οργανικές θέσεις να προβλεφθούν και στο βαθµό
που είναι δυνατή η οποιαδήποτε ποσοστιαία -στο γενικότερο
θέµα των προσλήψεων- δυνατότητα, να ενισχυθούν και να υπάγονται κατευθείαν -όπως µέχρι τώρα- στο δασάρχη. Διότι δεν
είναι µόνο έργο τους η προστασία του δάσους, είναι και η ιδιοκτησία του δάσους. Γνωρίζετε ότι τα δασοκοµεία έχουν πάρα
πολλές αρµοδιότητες και ευθύνες και θα πρέπει εποµένως να
µην τα περιορίσουµε στο τµήµα δασοπροστασίας, αλλά να αποτελέσουν αυτοτελείς µονάδες σε επίπεδο τµήµατος ή έστω αυτοτελούς γραφείου, υπαγόµενες στη Διεύθυνση Δασών, στον
δασάρχη, διότι άλλως δεν προστατεύουµε εξουσίες, το δάσος
και την ιδιοκτησία του δηµοσίου επ’ αυτού και δεν βοηθούµε τη
διατήρηση και επαύξηση του φυσικού πλούτου της χώρα, που
είναι και το περιβάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί µου δίνετε τη δυνατότητα, τουλάχιστον αναφορικά µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιµατικής Αλλαγής, να σας πείσω ότι αυτό που έχουµε πράξει είναι απολύτως συµβατό µε αυτό το οποίο αναφέρατε και
εσείς.
Θα σας αναφέρω αριθµούς. Σήµερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπηρετούν επτακόσιοι ογδόντα πέντε υπάλληλοι. Εξ αυτών οι τετρακόσιοι ενενήντα
δύο, δηλαδή το 61%, είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και
εξήντα επτά, δηλαδή ποσοστό µόλις 8,5%, είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ασφαλώς έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ανώτατη εκπαίδευση πια στη χώρα µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ενιαία
και δεν χρειάζεται περί τούτου να λεχθεί τίποτα περισσότερο.
Όµως, πρέπει να σας πω ότι εµείς έχουµε τη χαρά στο Υπουργείο µας να έχουµε πολύ περισσότερες θέσεις προϊσταµένων
τµηµάτων ποσοστιαία από το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Έτσι, ενώ έχουµε µόλις 8,5% των υπαλλήλων µας αποφοίτους
τεχνολογικής εκπαίδευσης, από τα εκατόν δέκα τµήµατα του
Υπουργείου στα τριάντα ένα, δηλαδή στο 30% των τµηµάτων,
µπορεί να προΐσταται ισότιµα µε τους αποφοίτους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Κατά συνέπεια έχουµε ξεπεράσει κατά πολύ την αναλογία και
των υπαλλήλων που υπηρετούν.
Και αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το κάναµε,
επειδή πράγµατι οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στο
δικό µας Υπουργείο έχουµε διαπιστώσει ότι προσφέρουν ένα
εξαιρετικό έργο, το οποίο θέλαµε να τιµήσουµε µε τον συγκεκριµένο οργανισµό, τον οποίο και υιοθετήσαµε.
Να τελειώσω, λέγοντας ότι συµφωνώ, επίσης, απόλυτα µε την
αποστροφή του λόγου σας ότι το περιβάλλον αποτελεί το µεγαλύτερο πλούτο του έθνους και ότι πρέπει να το προσέξουµε.
Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε όλη τη Γενική Διεύθυνση
Δασών του Υπουργείου –και µπορώ να καταθέσω το αντίστοιχο
άρθρο του προεδρικού διατάγµατος- έχουµε απόλυτη ισοτιµία
για όλα τα δάση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών και του κλάδου ΤΕ
Δασοπόνων. Κατά συνέπεια και ιδιαίτερα για τα δάση, έχουµε
απόλυτη ισοτιµία των αποφοίτων πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Να σας δώσω τώρα, για να ολοκληρώσω την απάντησή µου,
και µία πληροφορία που είµαι βέβαιος ότι θα είναι καλοδεχούµενη από εσάς. Προτιθέµεθα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης
του τρόπου διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών της
χώρας –γιατί ξέρετε ότι στη χώρα µας πάνω από 25% του εδάφους είναι προστατευόµενες περιοχές ορθά ή µάλλον ορθότατανα δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση στα δασαρχεία και δασονοµεία
των αποκεντρωµένων διοικήσεων, επειδή ακριβώς πιστεύουµε
στον σπουδαίο ρόλο που µπορούν να παίξουν για την προστασία
της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό
για την απάντησή του. Όµως, στα ζητήµατα της λειτουργίας των
υπηρεσιών ίσως υπάρχει και ο ρόλος της υπηρεσιακής ιεραρχίας, που πολλές φορές οµαδοποιεί. Και αυτό στις δικές µου,
τουλάχιστον, αλλά υποθέτω και στις δικές σας αξίες δεν ταιριάζει. Για τον άνθρωπο χρειάζεται η εξατοµίκευση και του επαίνου
και του ψόγου.
Κατά συνέπεια δεν µου λέει τίποτα εµένα, κύριε Υπουργέ, εάν
δούµε ότι αυτό το ποσοστό από εκείνη την οµάδα είναι έτσι, και
ότι τόσο ποσοστό από την άλλη οµάδα είναι αλλιώς. Δεν είναι
αυτή η αντίληψη η πραγµατικά δηµοκρατική, που πιστεύω ότι
διαπνέει και εσάς.
Ο οργανισµός σας -άλλο στην πράξη εάν οι υπηρεσίες σας
φρόντισαν άξιους κατά τα άλλα, όπως είπατε, υπαλλήλους να
τους αξιοποιήσουν- λέει: «πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και εν
ελλείψει τεχνολογικής εκπαίδευσης.»
Αυτό λένε δυστυχώς οι πλείστοι των οργανισµών που πέρασαν
από το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά µε την επιφύλαξη, κύριε
Υπουργέ, του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο γνώµη
δίδει. Η τελική διατύπωση είναι δική σας, του αρµοδίου Υπουργού. Λέει «µε την επιφύλαξη του νόµου του Υπουργείου Διοικη-
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τικής Μεταρρύθµισης» που επρόκειτο να ψηφιστεί και ψηφίστηκε
και το οποίο λέει ξεκάθαρα: για διευθύνσεις οι επιλογές γίνονται
αφού κριθούν όλα τα προσόντα τους, µεταπτυχιακές ενδεχοµένως σπουδές, εµπειρίες, έργο συγκεκριµένο, ώστε να υπάρχουν
κίνητρα για όλους. Γίνονται πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, τµηµάτων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, διοικητικής εκπαίδευσης.
Όσοι θεωρείτε ότι προστατεύω, δεν έχω τέτοια αρµοδιότητα
και πρόθεση. Ως Υπουργός Παιδείας ίδρυσα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν βλέπω τι
είναι το συµφέρον της οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας.
Θα πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, κίνητρα και να
µην επαναπαύονται στον εισαγωγικό τους, πανεπιστηµιακό, τεχνολογικό ή λυκειακό τίτλο. Αυτή είναι η άποψή µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο δεύτερο θέµα, κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαία η παρέµβασή σας, διότι γίνονται αυτήν τη στιγµή οι οργανισµοί των περιφερειακών διοικήσεων και εκεί ανατρέπονται και τα ισχύοντα.
Σας επαναλαµβάνω ότι η κατάργηση των µισών δασονοµείων της
χώρας είναι κατά τη γνώµη µου λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ενισχυόµενα αυτά που έµειναν και από το προσωπικό των καταργουµένων, έχουν ανάγκη και από δασολόγους και από δασοπόνους και κυρίως, να µην περιοριστούν µόνο υπό ένα τµήµα δασοπροστασίας στη Διεύθυνση Δασών. Διότι είναι ευρύτερο το
αντικείµενο τους και θα πρέπει -έτσι θα ενισχύσετε και θα προστατεύσετε το περιβάλλον- να αποτελέσουν τµήµα υπό τη Διεύθυνση Δασών ή έστω αυτοτελές γραφείο, που θα επιλεγεί
δασολόγος ή δασοπόνος ως προϊστάµενος. Γιατί αυτήν τη
στιγµή δεν υπάρχει προϊστάµενος, όπως ξέρετε, διότι δεν προβλέπετε θέσεις προϊσταµένου των δασοκοµείων της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ενηµέρωση.
Σέβοµαι την ανησυχία του κυρίου Προέδρου, αλλά σας βεβαιώνω -και θα σας αναγνώσω το άρθρο 62 από τον οργανισµό του
Υπουργείου µας- ότι τουλάχιστον στο δικό µας Υπουργείο ισχύει
απόλυτα η ισονοµία.
Σας διαβάζω µόνο για δύο γενικές διευθύνσεις. «Άρθρο 62 παράγραφος 1: Στα τµήµατα των διευθύνσεων που απαρτίζουν τη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων –δεν λέει «ελλείψει»- ή του ΤΕ
Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού». Άρα για όλη τη γενική διεύθυνση υπάρχει απόλυτη ισοτιµία.
Για την άλλη Γενική Διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στην παράγραφο
4 λέει: «Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή
υπάλληλος ΤΕ Δασοπόνων». Κατά συνέπεια ισχύει και σε αυτήν
την περίπτωση.
Και για να ολοκληρώσω, να σας δώσω λεπτοµερέστερα στοιχεία γιατί γνωρίζω την ευαισθησία σας. Σε δεκαέξι τµήµατα δύνανται να προΐστανται απόφοιτοι ΤΕ Πληροφορικής ή Διοικητικού,
σε δεκατρία τµήµατα του Υπουργείου να προΐστανται υπάλληλοι
ΤΕ Δασοπονίας, σε ένα απόφοιτοι ΤΕ Μηχανικών και σε ένα ΤΕ Γεωτεχνικών. Είναι τα τριάντα ένα τµήµατα που σας προανέφερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για τις διευθύνσεις τι προβλέπεται;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Και να σας ολοκληρώσω ότι πράγµατι…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
δεν δικαιούµαι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): …έχουµε ακολουθήσει απολύτως τη
νοµοθεσία…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για αυτές τις διευθύνσεις τι
προβλέπεται;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, στα εκατόν δέκα τµήµατα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δείτε το.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα το δω µε µεγάλη χαρά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούσαµε αρκετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Αλλά από τα εκατόν δέκα τµήµατα,
στα τριάντα δύναται απολύτως ισότιµα να προΐσταται απόφοιτος
ΤΕ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε µε και δείτε το. Και όχι
οµαδικά παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, την ενηµέρωσή σας λέγοντας…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µην επιµένετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν µου επιτρέπει ο κύριος
Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχετε δίκιο ως προς τις αποκεντρωµένες περιφερειακές διοικήσεις. Η απάντηση που σας έδωσα
είναι το πολιτικό µήνυµα εκ µέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ότι θα στηρίξουµε µε
πάθος τη συνέχιση της ύπαρξης και της ενίσχυσης της λειτουργίας των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που προστατεύουν τα
δάση, γιατί για εµάς αποτελούν τον κορµό πάνω στον οποίο θα
στηρίξουµε το νέο µοντέλο προστασίας και ανάπτυξης όλων των
ευαίσθητων οικολογικά περιοχών της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µου δώσατε
µισή απάντηση. Οι σύµβουλοι, οι οποίοι σας έδωσαν το άρθρο
61, να σας ενηµερώσουν τι λέει ο οργανισµός σας και για τις διευθύνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Η πρώτη µε αριθµό 3287/3-10-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσου
Βολουδάκη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον προϋπολογισµό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το
2015 δεν θα συζητηθεί και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 32/18-6-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Κερκύρας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Στέφανου Σαµοΐλη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την µεταβίβαση του ακινήτου του παλιού Ψυχιατρείου Κερκύρας στο ΤΑΙΠΕΔ δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό
3199/1-10-2014 ερώτησης πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β’
Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια
προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
πολιτική προπαγάνδα στα σχολεία. Στην ερώτηση της κ. Ζαρούλια θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αλέξανδρος Δερµετζόπουλος.
Κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ.
Σας οµιλεί µία εκ των δεκαοκτώ διευθυντών εγκληµατικής οργάνωσης, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία όπως απεφάνθη στην πρότασή του ο εισαγγελέας Ντογιάκος. Δεν είµαι, όµως, στη φυλακή, όπως θα περίµενε κανείς και όπως τυγχάνει να είναι ο αρχηγός του κόµµατος Νικόλαος Μιχαλολιάκος και η µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής.
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Καταθέσαµε µία ερώτηση, όσον αφορά την «πολιτική προπαγάνδα» στα σχολεία και λάβαµε µία εκπρόθεσµη απάντηση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία επιβεβαιώνει
πλήρως τις καταγγελίες των Ελλήνων πολιτών για την παράνοµη
χρήση του χώρου της εκπαίδευσης προς καλλιέργεια «πολιτικής
προπαγάνδας» από κοινοβουλευτικές και εξωκοινοβουλευτικές
οργανώσεις της Αριστεράς. Καθίσταται σαφές ότι το Υπουργείο
όχι µόνο γνωρίζει αλλά επιπλέον ενθαρρύνει την «πολιτική προπαγάνδα» στα σχολεία, δράση η οποία αντίκειται τόσο στους
συνταγµατικούς κανόνες όσο και στους κανονισµούς των σχολείων της χώρας.
Η απάντηση του Υπουργείου αποτελεί ωµή παραδοχή των καταγγελιών. Αφ’ ενός επικαλείται το υπ’ αριθµόν 65/6-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
και Ιθάκης, διά του οποίου εξάγεται η διαπίστωση πως καµµία οµιλία δεν έγινε προς τους µαθητές και αφ’ ετέρου παραδέχεται πως
υπάρχει αριστερή αντεθνική πολιτική δράση µέσα στα σχολεία
από το υπ’ αριθµόν 4751/8-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της νήσου Κεφαλληνίας που προκύπτει
πως σε αριθµό -γενικά και αόριστα- σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έλαβε χώρα η τήρηση ενός λεπτού σιγής, παραβαίνοντας κάθε κανόνα και κανονισµό.
Επί της ουσίας, δηλαδή, δεν λάβαµε κάποια απάντηση για το
τι µέτρα θα λάβει το Υπουργείο γι’ αυτά τα παράνοµα φαινόµενα.
Οι ίδιοι αυτοί εκπαιδευτικοί ουδέποτε διέψευσαν τις καταγγελίες,
αντιθέτως προέβησαν σε σειρά ύβρεων εις βάρος του Λαϊκού
Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή ακόµη και απειλών, απαιτώντας να µην
ελεγχθούν για τις έκνοµες δραστηριότητές τους, κάτι το οποίο
σηµαίνει ότι όχι µόνο οµολογούν την παράνοµη πολιτική προπαγάνδα εντός του σχολείου, αλλά επιπροσθέτως την επιβάλλουν
υπό την πλήρη ανοχή του Υπουργείου Παιδείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης της κυρίας συναδέλφου, σχετικά µε την «πολιτική προπαγάνδα» που δέχθηκαν
οι µαθητές σε σχολεία της Κεφαλλονιάς, µε αφορµή την συµπλήρωση του ενός έτους από τη µέρα του θανάτου του Παύλου
Φύσσα, σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 65/610-2014, όπως απαντήθηκε στην κυρία συνάδελφο, και το
6069/8-10-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
των Ιονίων Νήσων, σε κανένα από τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Κεφαλλονιάς και Ιθάκης δεν έγινε καµµία οµιλία ή
σχόλιο ή δραστηριότητα προς τους µαθητές από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης δεν έγινε κάποια καταγγελία από γονείς, η οποία
να έχει σχέση µε τα αναφερόµενα στην ερώτηση περιστατικά.
Επιπλέον, όπως προκύπτει και από αντίστοιχο έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Κεφαλληνίας, σε
έναν ελάχιστο αριθµό σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
έλαβε χώρα η τήρηση ενός λεπτού σιγής και αυτό χωρίς πολιτικές προεκτάσεις.
Σχετικά µε το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που έχει να κάνει
µε ένα αναρτηµένο πανό σε κάγκελα ενός υπό κατάληψη σχολείου στα νότια προάστια της Αθήνας, σας ενηµερώνουµε ότι ως
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων είµαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε µορφής κατάληψη ή αφισορύπανση των
δηµόσιων χώρων και πολύ περισσότερο των σχολείων µας. Παράλληλα, όµως, είµαστε αντίθετοι σε κάθε µορφή αστυνοµικής
ή εισαγγελικής παρέµβασης στους χώρους αυτούς εναντίον των
µαθητών.
Εµείς πιστεύουµε στον διάλογο, πιστεύουµε στην παιδεία.
Μέσω αυτών µόνο µπορούν να λυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα
που απασχολούν τη νεολαία µας.
Είναι πολύ δύσκολο –το καταλαβαίνετε όλοι σας- να ελεγχθεί
ένα σχολείο όταν τελεί υπό κατάληψη. Παρ’ όλα αυτά, δεν δεχθήκαµε ούτε γι’ αυτό το περιστατικό κάποια καταγγελία σχετική
ώστε να τη διερευνήσουµε άµεσα, όπως κάνουµε πάντα. Ούτως
ή άλλως, όπως γνωρίζετε, οι πρόσφατες καταλήψεις έχουν µειωθεί και σχεδόν έχουν εξαλειφθεί και η οµαλότητα δι’ αυτής της
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µεθόδου έχει επανέλθει στη πλειοψηφία των σχολικών µας µονάδων.
Τέλος, σχετικά µε το τρίτο σκέλος της ερώτησης-καταγγελίας
αναφορικά µε υπαινιγµούς εκπαιδευτικού κατά τον εορτασµό της
25ης Μαρτίου, ότι δηλαδή επρόκειτο για έναν αγώνα ταξικό και
όχι εθνικοαπελευθερωτικό, σας ενηµερώνουµε ότι η επίσηµη
άποψη και θέση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
σχετικά µε το χαρακτήρα της Επανάστασης του 1821 είναι αυτή
που διατυπώνεται στα βιβλία των σχολείων µας και αυτή που συνακόλουθα διδάσκεται στους µαθητές µας.
Τα γεγονότα που αναφέρετε ούτε έχουν καταγγελθεί από κανέναν ούτε έχουµε λάβει γι’ αυτά οποιαδήποτε σχετική καταγγελία ή γνώση, ώστε να διερευνήσουµε το ζήτηµα παραπάνω και
να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ.
Έτσι κάνατε και µε τον Τεµπονέρα, κύριε Υπουργέ; Εµείς ζητάµε να επιβληθεί ο νόµος, τίποτα παραπάνω. Εµείς σας έχουµε
κάνει συγκεκριµένες καταγγελίες. Εσείς λέτε ότι δεν σας γίνονται
καταγγελίες. Ως προς τα έγγραφα, όντως διαβάσαµε τα ίδια έγγραφα κι εσείς παραδεχθήκατε µόλις τώρα ότι σε ελάχιστα σχολεία έγινε αυτό που έγινε.
Καταγγέλλουµε τη συγκυβέρνηση ως εθνικά επικίνδυνη και
τους ψευδοδηµοκράτες της χούντας Βενιζέλου-Σαµαρά οι οποίοι
παρέχουν ξεκάθαρη κάλυψη στα «ορφανά του Μαρξ», παραβιάζοντας καταφανώς το Σύνταγµα το οποίο, εκτός των άλλων, αναφέρει ρητά στο άρθρο 16, παράγραφος 2 ότι «η παιδεία αποτελεί
βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή
τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Ποιας εθνικής συνείδησης; Εδώ είχαµε µία καταγγελία –έγινε
γνωστό στο πανελλήνιο, δεν ξέρω αν εσείς το πήρατε είδησηότι τις προάλλες σ’ ένα σχολείο οι µαθητές ήθελαν να ακουστεί
ο εθνικός ύµνος και να αναρτηθεί η ελληνική σηµαία και ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς πήρε τριήµερη αποβολή. Τι να λέµε
τώρα;
Συνεπώς το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνηµα, ο Λαϊκός Σύνδεσµος –
Χρυσή Αυγή διακηρύσσει την αµέριστη στήριξή του στη θέληση
της ελληνικής νεολαίας η οποία συνοψίζεται στο σύνθηµα «κάτω
τα χέρια από την ελληνική νεολαία, έξω οι µαρξιστές από τα ελληνικά σχολεία και να κάνετε ό,τι λέει ο νόµος». Επιτέλους, σταµατήστε να υποκρίνεστε τους δηµοκράτες. Δεν είστε δηµοκράτες,
είστε δικτάτορες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Θα ήθελα να υπενθυµίσω για άλλη
µία φορά πως ό,τι µάς καταγγέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας,
πραγµατικά το διερευνούµε και προβαίνουµε σε πειθαρχικές ποινές, εφόσον αυτές προκύπτουν.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα που άκουσα πριν από λίγο, κύριε
Πρόεδρε, θα σας πω ότι τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και
συνολικά η Κυβέρνηση λειτουργούν απολύτως σύµφωνα µε το
πλαίσιο του Συντάγµατος, πολλώ δε µάλλον το άρθρο 16 του
Υπουργείου Παιδείας και των νόµων του κράτους. Αυτό οφείλουν
να το κάνουν όλα τα κόµµατα.
Όσον αφορά δε το περιστατικό που αναφέρατε σχετικά µε την
ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου και την έπαρση της σηµαίας
έχουµε εντός της επόµενης εβδοµάδας ή εντός αυτής –αν δεν
κάνω λάθος- άλλη ερώτηση του κόµµατός σας, την οποία θα
απαντήσουµε τότε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η πέµπτη µε
αριθµό 1207/18-7-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παρακράτηση φόρου για µισθωτούς διπλωµατούχους ξεναγούς, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου χρόνου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
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Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 2178/2-9-2014 ερώτηση πρώτου κύκλου του
Προέδρου των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών και Βουλευτή Μαγνησίας κ. Παρίση Μουτσινά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στα πρόβατα και τη
στήριξη των κτηνοτρόφων δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 3226/1-10-2014 ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Δολιανών δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 1953/22-8-2014 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς να αφαιρέσει
χρηµατικό ποσό από λογαριασµό ταµιευτηρίου αγρότη δανειολήπτη για εξόφληση ενήµερου δανείου δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείται, κύριε Πετράκο. Έχει ζητήσει προηγουµένως τον λόγο ο κ.
Καλογιάννης. Προφανώς, θα κάνει κάποια τοποθέτηση επί της
ερώτησης που έχει καταθέσει.
Ορίστε, κύριε Καλογιάννη έχετε τον λόγο. Αλλά παρακαλώ, αν
θέλετε, να κάνετε κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Επί της ουσίας θα µπούµε, όταν συζητηθεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι
επί της διαδικασίας η παρέµβαση µου, δεν θα µπω στην ουσία
της υποθέσεως.
Κατέθεσα µία ερώτηση σχετικά µε την επιβολή ενός πολύ υψηλού φόρου ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας σε έναν υγιή αγροτικό συνεταιρισµό στην παραµεθόριο περιοχή, στα Δολιανά
Ιωαννίνων. Δεν απάντησε ο κύριος Υπουργός. Ως είχα δικαίωµα
από τον Κανονισµό της Βουλής, µετέτρεψα την ερώτηση σε επίκαιρη. Ενηµερώθηκα αργά το απόγευµα ότι δεν µπορεί να έρθει
ο κύριος Υπουργός. Επειδή αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο
παρελθόν, παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και τις δικές σας
ενέργειες, έτσι ώστε να έχουµε µια σαφή απάντηση επί του θέµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να επανέλθουµε, λοιπόν και θα φροντίσουµε να έρθει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το να διαµαρτυρηθώ είναι πάρα πολύ επιεικές. Πρέπει να τοποθετηθώ, διότι η
ερώτηση που αφορά τα χρήµατα που πήρε η Τράπεζα Πειραιώς
από τον αγρότη Γιώργο Λούζη και ο οποίος αυτοκτόνησε στη συνέχεια –του πήρε 3.000 ευρώ από την επιδότηση, η οποία είναι
ακατάσχετη µε βάση τους κοινοτικούς κανονισµούς- δεν απαντήθηκε ως γραπτή ερώτηση στην καθορισµένη ηµεροµηνία, µετατράπηκε σε επίκαιρη.
Την προηγούµενη εβδοµάδα ο κ. Χαρδούβελης προφασίστηκε
κώλυµα και δεν ήρθε. Επέµεινα ξανά και κληρώθηκε η ερώτηση
µου και αυτήν την εβδοµάδα και πάλι δεν έρχεται, πάλι λέει ότι
δεν µπορεί. Είναι, κατά τη γνώµη µου, προκλητικό. Δεν ξέρω αν
είναι υποτίµηση του Κοινοβουλίου απλώς ή είναι φόβος απέναντι
στον εθνικό τραπεζίτη, τον οποίο γιγαντώσατε µε την πολιτική
σας να του δώσετε την Αγροτική Τράπεζα αντί πινακίου φακής
και στη συνέχεια τις κυπριακές τράπεζες, ένας τραπεζίτης ο
οποίος πήρε τσάµπα την περιουσία του ελληνικού λαού και
αυτήν την στιγµή δεν έρχεται ο Υπουργός να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν θα αναπτύξετε τώρα την ερώτησή σας. Σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση
των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πριν από όλα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα εξής:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
συναφείς ρυθµίσεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ του Καναδά αφ’ ενός, και της Δηµοκρατίας της
Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Τσέχικης Δηµοκρατίας,
του Βασιλείου της Δανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της
Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λετονίας, της Δηµο
κρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της
Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της
Ρουµανίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφ’ ετέρου».
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της
Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε
ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της
ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της
εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή
απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’).
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 26-11-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο έως τρεις
συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο
επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Με επιστολή από τη Νέα Δηµοκρατία µάς γνωρίζουν ότι στο
σηµερινό νοµοσχέδιο εισηγητής ορίζεται ο Βουλευτής Ρεθύµνης
κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
Επίσης, από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται αγορητής ο Βουλευτής
Αχαΐας κ. Μιχαήλ Αρβανίτης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Ιωάννης Πανούσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νίκος Τσούκαλης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών εστάλη επιστολή µε την οποία µας γνωρίζεται
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ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκ µέρους των Ανεξαρτήτων
Δηµοκρατικών Βουλευτών στο παρόν νοµοσχέδιο ορίζεται ο
Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Βασίλειος Καπερνάρος και ειδική αγορήτρια η Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Υπάρχουν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ορίσετε και γι’ αυτούς. Τουλάχιστον, να κάνετε κάποια αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει έρθει
επιστολή. Εγώ ανέγνωσα τις επιστολές που έχουν έρθει. Ίσως
είναι καθ’ οδόν και δεν έχει έρθει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν νοµίζω να µην έχει έρθει. Έχει
σταλεί από εχθές η επιστολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα την ανακοινώσω, όταν έρθει. Δεν υπάρχει θέµα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες προέκυψαν από την επεξεργασία
του νοµοσχεδίου στην επιτροπή από συναδέλφους και κυρίως
από τον συνάδελφο τον κ. Πανούση, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι πράγµατι µερικές από αυτές ήταν καίριες.
Η πρώτη νοµοτεχνική βελτίωση αφορά το τέλος του τίτλου του
σχεδίου νόµου, όπου µετά τη φράση «ΜΕΡΟΣ Γ’» προστίθεται η
φράση «και άλλες διατάξεις». Αυτό είναι τυπικό.
Στο στοιχείο α’ του άρθρου 2, η φράση «διαταγή δικαστηρίου»
αντικαθίσταται µε τη φράση «διάταξη δικαστικής αρχής».
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, η λέξη «ανακαλεί» αντικαθίσταται µε τη φράση «µπορεί να ανακαλέσει».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώµη, αλλά «µπορεί να ανακαλέσει» λέει ήδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα σας διανεµηθεί σε
λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ µην
διακόπτετε. Θα κατατεθούν και θα τις δείτε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Στην παράγραφο 3
του άρθρου 25 η φράση «και ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δικαστικές
αρχές που είναι αρµόδιες» απαλείφεται ως εκ περισσού, εξάλλου
αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση.
Ο τίτλος του άρθρου 47: «Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
λήψης των µεταγενέστερων αποφάσεων» αντικαθίσταται µε τον
τίτλο: «Δίκαιο που διέπει την επιτήρηση των µέτρων, εφαρµοστέο
δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης των µεταγενέστερων αποφάσεων».
Τέλος, στην παράγραφο 1 του άρθρου 47, µετά τη λέξη «επιτήρησης» προστίθεται η φράση «στην Ελλάδα» και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η φράση «το δίκαιο του κράτους
έκδοσης» αντικαθίσταται µε τη φράση «το ελληνικό δίκαιο».
Εάν κατά τη συζήτηση σήµερα ανακύψουν κι άλλες τροποποιήσεις-αναγκαίες βελτιώσεις, βεβαίως να τις συζητήσουµε και να
τις κάνουµε δεκτές, εφόσον δούµε ότι προς τα εκεί τείνει η
Βουλή για να βελτιωθούν οι νοµοθετικές διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
κατατεθούν και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μας ανακοινώσατε ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε τη διεξαγωγή της συζήτησης
σε δύο έως τρεις συνεδριάσεις. Αυτή είναι η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η Βουλή πρέπει να αποφασίσει αν θα γίνουν δύο ή τρεις συνεδριάσεις και πότε, διότι µέχρι στιγµής
έχουν ανακοινωθεί δύο συνεδριάσεις. Θα πρέπει, εποµένως, να
υπάρξει και πρόταση από πλευράς του Υπουργείου και τοποθέτηση των κοµµάτων, διότι δεν µπορεί η νοµοθετική λειτουργία
να «σέρνεται» κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Ζητούµε, εποµένως, να προσδιοριστεί και να αποφασιστεί από
την Ολοµέλεια και να είναι γνωστό σε όλα τα κόµµατα -και όχι
µόνο στα κυβερνητικά- πόσες συνεδριάσεις θα γίνουν και πότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αυτό, αγαπητή
συνάδελφε, θα εξαρτηθεί από την πορεία της συζήτησης. Εάν
έχουν εγγραφεί τόσοι πολλοί συνάδελφοι που θα χρειαστεί να
πάµε σε τρίτη συνεδρίαση, προφανώς, θα πάµε. Προς το παρόν
δεν υπάρχει λόγος…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εάν µου επιτρέπετε, …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελειώσαµε.
Θα δώσω άλλωστε τον λόγο στον κ. Δρίτσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τον δώσετε και στον κ. Δρίτσα.
Δώστε µου τον λόγο γιατί παρανοήσατε την έννοια της παρέµβασής µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ίσως να µην το γνωρίζετε, αλλά
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο –του οποίου η διαδικασία επισπεύστηκε στην επιτροπή για να ολοκληρωθεί, σχεδόν, εν ριπή
οφθαλµού- έχουν κατατεθεί υπουργικές τροπολογίες, εµπρόθεσµες κι εκπρόθεσµες, άσχετες µε το κύριο αντικείµενό του.
Εµείς, λοιπόν, που καλούµαστε να τοποθετηθούµε, θα πρέπει να
ξέρουµε αν θα γίνει ξεχωριστή συζήτηση για τις τροπολογίες ή
αν θα τις συζητήσουµε αύριο µε τα άρθρα. Αυτό δεν είναι ζήτηµα
που ρυθµίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των εισηγητών, αλλά είναι
ζήτηµα που καθορίζει τα περιεχόµενο της συζήτησης.
Βλέπω ότι κανένας από τους Υπουργούς που έχουν καταθέσει
τροπολογίες, δεν είναι παρών. Θα παρακαλούσα το Κοινοβούλιο,
κυρίαρχα, να αποφασίσει πώς θα πράξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αν
και µε κάλυψε η κ. Κωνσταντοπούλου απολύτως, πρέπει κι εγώ
να επισηµάνω αυτό ακριβώς.
Ναι, είναι ένα σχέδιο νόµου, επί της αρχής σήµερα, επί των
άρθρων αύριο. Τα άλλα, όµως, είναι πρόσθετα σχέδια νόµου,
κύριε Πρόεδρε και πρέπει, ξεκινώντας τη συνεδρίαση, να ξέρουµε µε ποια διαδικασία θα τα συζητήσουµε. Αυτό δεν αφορά
τον ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλη την Αίθουσα. Νοµίζω ότι αν όχι σήµερα,
τουλάχιστον αύριο το πρωί, αυτό πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σήµερα έχουµε συζήτηση επί της αρχής και θα συζητήσουµε επί της αρχής. Αύριο που θα έχουµε τη συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών, που θα έχουµε κατασταλάξει στο
πόσες τροπολογίες θα υπάρχουν, θα αποφασίσει το Σώµα -εφόσον υπάρχει λόγος- να πάµε και στην επόµενη συνεδρίαση, δηλαδή την τρίτη συνεδρίαση.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος να αποφανθούµε πρωθυστέρως επ’ αυτού, διότι µπορεί να µην χρειαστεί να πάµε σε
τρίτη συνεδρίαση. Εποµένως να µην προκαταλαµβάνουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Άρα, κύριε Πρόεδρε, σήµερα
γράφονται µόνο οµιλητές επί της αρχής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σήµερα, έχουµε
εγγραφή οµιλητών µόνο επί της αρχής.
Επίσης, έχει έρθει στο Προεδρείο επιστολή από το ΚΚΕ, µε
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την οποία µας γνωρίζει ότι ειδική αγορήτρια ορίζεται σήµερα η
κ. Κανέλλη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής
Ρεθύµνης κ. Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει
ως αντικείµενο την ενσωµάτωση τριών αποφάσεων στο εθνικό
µας δίκαιο, προκειµένου να επιτευχθεί η διαµόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου.
Η δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ των κρατών-µελών συνιστά µια επιπλέον ενέργεια, ένα επιπλέον εργαλείο για την ουσιαστική ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Γνωρίζουµε όλοι µας ότι η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευκολύνει σηµαντικά την
ελευθερία στην κυκλοφορία των πολιτών, την ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου εµπορίου µεταξύ των κρατώνµελών. Ταυτόχρονα, όµως, η κατάργηση των συνοριακών
ελέγχων έχει βοηθήσει και τις πέρα των συνόρων δραστηριότητες των εγκληµατιών. Εποµένως, απαιτείται ολοένα και αποτελεσµατικότερη συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ποινικές υποθέσεις.
Η πρώτη απόφαση που ενσωµατώνεται µε το παρόν σχέδιο
νόµου είναι η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφασηπλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές
στερητικές ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της
εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριµένη απόφαση ρυθµίζει µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 την αναγνώριση και την εκτέλεση από την Ελλάδα µιας απόφασης που
εκδόθηκε σε ένα άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και επιβάλει στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό µέτρο.
Να σηµειώσουµε ότι η επιβολή χρηµατικής ποινής ή δήµευσης
ή και των δύο που δεν έχουν ακόµα αποταθεί ή εκτελεστεί δεν
εµποδίζει την αναγνώριση, εκτέλεση και διαβίβαση της δικαστικής απόφασης. Ο καταδικασθείς πρέπει να βρίσκεται στο κράτος
έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή των συγκεκριµένων διατάξεων γίνεται µε απόλυτο σεβασµό
στα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα και το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 2 δίνονται οι κύριοι ορισµοί των διατάξεων 1 έως
23 του νόµου, ώστε να διευκολύνεται ο ερµηνευτής κατά την
εφαρµογή τους.
Στο επόµενο άρθρο ορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την εκτέλεση της συγκεκριµένης απόφασης. Έτσι η αρµόδια δικαστική
αρχή για την εκτέλεση της αλλοδαπής απόφασης είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην περιφέρεια του οποίου ο καταδικασθείς είχε τη συνήθη διαµονή του. Αντίστοιχα, ως προς τη
διαβίβαση της αίτησης για την αναγνώριση και εκτέλεση της
απόφασης σε ένα άλλο κράτος-µέλος αρµόδιος είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί επικουρικά ως προς τις αρµόδιες
δικαστικές αρχές και τη διοικητική µεταβίβαση και παραλαβή των
αποφάσεων.
Με το άρθρο 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
µεταβίβασης των αποφάσεων στην αρµόδια αρχή ενός άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σηµειωθεί ότι όταν ο
εισαγγελέας διαβιβάζει την απόφαση σε άλλο κράτος-µέλος µεριµνά ώστε αυτή να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο παράρτηµα 1. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση µπορεί πριν από κάθε µεταβίβαση να διαβουλεύεται µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της
ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, µε την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση µπορεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό,
εφόσον συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
Στο άρθρο 9 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης από τον εισαγγελέα πρωτοδι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ’ - 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

κών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος καθώς
και η δυνατότητα προσαρµογής τής υπό εκτέλεση ποινής ή µέτρου σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Το άρθρο 11 προβλέπει την περίπτωση µερικής αναγνώρισης
και εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης, ενώ µε το άρθρο 12
ρυθµίζονται οι όροι και η διαδικασία προσωρινής σύλληψης και
κράτησης του καταδικασθέντος, όταν αυτός βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος, καθώς και τα δικαιώµατα του καταδικασθέντος.
Με το άρθρο 13 ρυθµίζεται ο τρόπος και ο χρόνος µεταφοράς
του καταδικασθέντος από το κράτος έκδοσης στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 14 προβλέπεται η δυνατότητα διαµεταγωγής ενός
καταδικασθέντος από ένα κράτος σε ένα άλλο κράτος – µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του ελληνικού εδάφους, όταν η
Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης ή εκτέλεσης.
Το άρθρο 15 ορίζει ότι για την εκτέλεση της ποινής εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να εφαρµοστούν οι διατάξεις του δικαίου του κράτους έκδοσης ή τρίτου
κράτους, βάσει των οποίων ο καταδικασθείς έχει το δικαίωµα να
αποφυλακιστεί ή προσωρινά ή υπό όρους σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Με το άρθρο 16 αναγνωρίζεται η Αρχή της Ειδικότητας, µε
βάση την οποία ο καταδικασθείς δεν µπορεί να διωχθεί ή να στερηθεί της ελευθερίας του για άλλη αξιόποινη πράξη, πλην των
αναφεροµένων, εκτός κι αν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις
της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
Με το άρθρο 17 προβλέπεται η υποχρέωση του εισαγγελέα
πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για
οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης
και της εκτέλεσής της στην Ελλάδα.
Στα άρθρα 18 µε 22 προβλέπονται οι τελικές και µεταβατικές
διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο δεύτερο µέρος έχουµε την
ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της απόφασης – πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ
του συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της Αρχής της Αµοιβαίας Αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, που προβλέπουν την
αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, µε
σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με το άρθρο 23 προσδιορίζονται οι ρυθµίσεις και ο σκοπός
των άρθρων 23 έως 24, που είναι η αναγνώριση και εκτέλεση
στην Ελλάδα απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος – µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλει ποινή µε αναστολή υπό
όρους, εναλλακτική κύρωση ή απόλυση υπό όρους, καθώς και
την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης απόφασης
εθνικού δικαστηρίου που απευθύνει η Ελλάδα σε ένα άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 24 δίδονται οι κύριοι ορισµοί των διατάξεων των
συγκεκριµένων άρθρων, ώστε να διευκολύνεται ο ερµηνευτής
κατά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων.
Στο άρθρο 25 ορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την αναγνώριση
και την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών
κυρώσεων όταν η Ελλάδα είναι κράτος εκτέλεσης και αρµόδιος
είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην περιφέρεια του οποίου ο
καταδικασθείς είχε τη συνήθη διαµονή του.
Αντίστοιχα, για τη διαβίβαση της απόφασης ή επικυρωµένου
αντιγράφου µαζί µε το πιστοποιητικό του άρθρου 27 στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, όταν η Ελλάδα είναι κράτος
έκδοσης, αρµόδιος είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί
επικουρικά ως προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές και τη διοικητική µεταβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων και την τήρηση
στατιστικών στοιχείων.
Τα άρθρα 27 έως 29 περιλαµβάνουν τη θεµατική ενότητα της
διαδικασίας διαβίβασης και των απαραίτητων προϋποθέσεων
προς αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν
από εθνικό δικαστήριο.
Στο άρθρο 27 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης των ανωτέρω αποφάσεων στην αρµόδια αρχή ενός
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άλλου κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση απόφασης θα πρέπει να συνοδεύεται από το αναφερόµενο στο Παράρτηµα ΙΙΙ πιστοποιητικό, ενώ µε το άρθρο 28 προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο εισαγγελέας µπορεί να το ανακαλέσει.
Με το άρθρο 29 προβλέπονται τρεις περιπτώσεις αναποµπής
της αρµοδιότητας για επιτήρηση των µέτρων αναστολής, επιβολής εναλλακτικών κυρώσεων και λήψης µεταγενέστερων αποφάσεων.
Τέτοιες είναι η περίπτωση µη ανεύρεσης του καταδικασθέντος
στον τόπο εκτέλεσης, η περίπτωση νέας ποινικής διαδικασίας
κατά του καταδικασθέντος και η περίπτωση µη συµµόρφωσης
µε µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση, εφόσον το κράτος
εκτέλεσης αρνείται να λάβει µεταγενέστερη απόφαση.
Κατά τη διαδικασία αναποµπής αρµοδιότητας µε το ίδιο άρθρο
ρυθµίζονται η δυνατότητα του εισαγγελέα του δικαστηρίου που
εξέδωσε την απόφαση να ζητήσει τις αναφερόµενες πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης ως υποχρέωση του ίδιου εισαγγελέα να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης
και τις αναφερόµενες στην παράγραφο 5 αποφάσεις.
Στο άρθρο 30 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης και
εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης από τον εισαγγελέα πρωτοδικών τού τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος,
ενώ στο άρθρο 31 περιγράφεται η δυνατότητα προσαρµογής
των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, σύµφωνα
µε τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο άρθρο 32 η αναγνώριση της απόφασης και η επιτήρηση
των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων λαµβάνουν χώρα χωρίς τον έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στο συγκεκριµένο άρθρο και
που στην πλειονότητά τους περιέχονται και στο άρθρο 10 του ν.
3251/2004 και στο Ευρωπαϊκό Ένταλµα Συλλήψεως.
Στο άρθρο 34 καθορίζεται το εφαρµοστέο δίκαιο, καθώς και η
δικαιοδοσία λήψης των µεταγενέστερων αποφάσεων.
Στο άρθρο 35 προβλέπεται η υποχρέωση του εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου της συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος
να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής στην Ελλάδα.
Με το άρθρο 36 ρυθµίζεται η δυνατότητα αναποµπής αρµοδιότητας σε περίπτωση που η Ελλάδα ενεργεί ως κράτος εκτέλεσης.
Στις µεταβατικές διατάξεις προβλέπονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 37, περιπτώσεις χορήγησης αµνηστίας και χάρης του καταδικασθέντος.
Τέλος, µε τα άρθρα 38, 39 και 40 ρυθµίζονται τα έξοδα που
προκαλούνται από την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών
αποφάσεων, η σχέση του παρόντος νόµου µε άλλα συναφή νοµικά κείµενα, καθώς και η τύχη των αιτήσεων αναγνώρισης και
εκτέλεσης που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Στο τρίτο και τελευταίο µέρος προχωρούµε στην ενσωµάτωση
της απόφασης-πλαισίου, σχετικά µε την εφαρµογή µεταξύ των
κρατών-µελών της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση.
Με το άρθρο 41 προσδιορίζεται το αντικείµενο της ρύθµισης
των συγκεκριµένων διατάξεων, οι οποίες καλύπτουν την αναγνώριση στην Ελλάδα µιας απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-µέλος, την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης που
επιβλήθηκαν σε φυσικό πρόσωπο και τέλος, την παράδοση του
προσώπου αυτού στο κράτος έκδοσης σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω µέτρων.
Στο άρθρο 43 ορίζεται ως αρµόδια δικαστική αρχή για την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και την παρακολούθηση των
µέτρων επιτήρησης ο εισαγγελέας πρωτοδικών στην περιφέρεια
του οποίου ο καταδικασθείς είχε τη συνήθη διαµονή του. Αντίστοιχα, ως προς τη διαβίβαση της αίτησης για την αναγνώριση
και εκτέλεση της απόφασης σε άλλο κράτος-µέλος αρµόδιος
είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση
ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που την εξέδωσε. Το
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Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί επικουρικά ως προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές και τη διοικητική µεταβίβαση και παραλαβή των σχετικών εγγράφων.
Το άρθρο 46 δίνει τη δυνατότητα στον εισαγγελέα που εξέδωσε την απόφαση να διατηρεί την αρµοδιότητα παρακολούθησης των επιβληθέντων µέτρων επιτήρησης και επίσης τη
δυνατότητα ανάκλησης του σχετικού πιστοποιητικού. Ρυθµίζονται, επίσης, οι περιπτώσεις αναποµπής της αρµοδιότητας για την
επιτήρηση των µέτρων από την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σε αυτήν του κράτους έκδοσης.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 47, εφαρµόζει το εθνικό δίκαιο για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης και δίδεται
η δυνατότητα λήψης µεταγενέστερων αποφάσεων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης στις ενδεικτικά αναφερόµενες στο άρθρο περιπτώσεις.
Δίνεται η δυνατότητα διαβούλευσης µεταξύ των αρχών του
κράτους έκδοσης και εκτέλεσης για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης του άρθρου 48, ενώ στο επόµενο άρθρο θεσπίζεται υποχρέωση διακρατικής συνεργασίας των κρατών
έκδοσης και εκτέλεσης για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
των µέτρων επιτήρησης.
Στο άρθρο 50 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης και
εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης από τον εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου της συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου
και στο επόµενο άρθρο, το άρθρο 51, δίνεται η δυνατότητα προσαρµογής των µέτρων επιτήρησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο άρθρο 52 αναφέρονται τα αδικήµατα που οδηγούν σε αναγνώριση απόφασης που επιβάλλει µέτρα επιτήρησης και ως
προς τα οποία κάµπτεται η αρχή του διττού αξιοποίνου.
Στο άρθρο 54 προβλέπεται η υποχρέωση του εισαγγελέα να
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης και την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
Στο άρθρο 55 προβλέπεται η περίπτωση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από το κράτος έκδοσης και παράδοσης του επιτηρούµενου προσώπου.
Στο άρθρο 56 προβλέπονται οι ενέργειες, στις οποίες µπορεί
να προβεί ο εισαγγελέας του επιτηρούµενου προσώπου, όταν
κατόπιν επαναλαµβανοµένων κοινοποιήσεων πληροφοριών περί
παραβίασης των µέτρων επιτήρησης, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους έκδοσης δεν απαντούν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, πέραν όλων
όσων ανέφερα προηγουµένως, ότι οι θετικές συνέπειες που θα
επιφέρει η ισχύς του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου δεν περιορίζονται µόνο στο επίπεδο της δηµόσιας διοίκησης και της ποιότητας της απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά υπάρχουν και σε
κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό, γιατί ένας βασικός και πρωταρχικός
στόχος του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου είναι η ενίσχυση της
προοπτικής επανένταξης του καταδικασθέντος στην κοινωνία,
επιτρέποντάς του να διατηρεί οικογενειακούς, γλωσσικούς και
άλλους δεσµούς, αφού η έκτιση της ποινής σε κοινωνικό περιβάλλον γνώριµο στον καταδικασθέντα ευνοεί και διευκολύνει την
κοινωνική του επανένταξη µε τελικό όφελος ολόκληρη την κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, βλέπω εδώ είκοσι τροπολογίες. Θα παρακαλούσα να έχω και εγώ τον χρόνο να τις µελετήσω. Εφόσον και η
Διάσκεψη των Προέδρων προβλέπει τρεις συνεδριάσεις, καλό
είναι, αν η Βουλή συµφωνεί, να κάνουµε τρεις συνεδριάσεις. Μερικές τροπολογίες πρέπει να τις µελετήσω και εγώ. Είναι αρκετά
σοβαρά θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοιτάξτε, σήµερα συζητούµε επί της αρχής. Αύριο το πρωί θα
αποφασίσει η Βουλή και εφόσον εισηγηθείτε και εσείς τρεις συνεδριάσεις, θα πάµε σε τρεις συνεδριάσεις. Προς το παρόν,
έχουµε εισέλθει στην ηµερήσια διάταξη που προβλέπει συζήτηση
επί της αρχής. Θα τελειώσουµε τη συζήτηση επί της αρχής και
αύριο µε το καλό βλέπουµε.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού καταντήσαµε πάντως! Να
ζητεί ο Υπουργός να έχει το χρόνο να διαβάσει τις τροπολογίες
που καταθέτουν οι συνάδελφοί του Υπουργοί µε τους οποίους
υποτίθεται ότι συζητεί στο πλαίσιο του Υπουργικού Συµβουλίου
και άλλων συµβουλίων µεταρρύθµισης, διαχείρισης, από όλα
αυτά που έχουν στη διάρκεια της µνηµονιακής περιόδου δηµιουργηθεί ουσιαστικά ως προσχήµατα σε µια πολιτική, η οποία
καταρρακώνει τον πυρήνα της δηµοκρατίας και τις θεµελιώδεις
αρχές της δηµοκρατικής λειτουργίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε εκτός…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
θέµα του υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχεδίου είναι ιδιαιτέρως
σοβαρό. Και δυστυχώς ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ούτε οι
Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέδωσαν στο αντικείµενο τη σοβαρότητα που του αρµόζει.
Το νοµοσχέδιο αφορά την αµοιβαία αναγνώριση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν ποινή ή δικαστικών αποφάσεων που αναστέλλουν την εκτέλεση ποινής ή δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν µέτρα επιτήρησης. Από το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου επηρεάζεται η ποινική αντιµετώπιση όχι µόνο υποθέσεων που έχουν κριθεί αλλά και υποθέσεων
που βρίσκονται σήµερα σε εκκρεµότητα, έχουν απασχολήσει την
κοινή γνώµη και αναµένεται η εξέλιξή τους.
Από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου θα µπορούσαν να εξαρτηθούν ζητήµατα, όπως το εάν ένας υπόδικος, ας πούµε πρώην
Υπουργός ή πρώην µεγαλοστέλεχος εταιρείας-διαφθορέα, θα
µπορούσε να διεκδικήσει την αναστολή εκτέλεσης ή τη µείωση
της ποινής του ενώπιον των δικαστηρίων ενός άλλου κράτουςµέλους, εάν θα µπορούσε να διεκδικήσει στο πλαίσιο της προδικασίας να ζει σε άλλο κράτος υπό το εκεί εφαρµοζόµενο νοµικό
καθεστώς και να µην υποβάλλεται στα ισχύοντα στη χώρα µας
µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού. Και νοµίζω ότι πάσα οµοιότητα µε πρόσωπα και πράγµατα δεν είναι τυχαία.
Από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου θα µπορούσε να εξαρτηθεί
αν ένας καταδικασθείς για κακούργηµα στο εξωτερικό θα µπορούσε να ζητήσει και να λάβει χάρη στην Ελλάδα. Από τη διαδικασία που εφαρµόζεται επί υπουργίας του συγκεκριµένου
Υπουργού Δικαιοσύνης καταγράφεται µία αθρόα απονοµή χάριτος σε υποθέσεις για τις οποίες δηµιουργούνται µείζονα ερωτηµατικά.
Από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου θα µπορούσε, επίσης, να
εξαρτηθεί εάν ένας φυγόδικος, για παράδειγµα καταδικασθείς
για το παραδικαστικό κύκλωµα, θα µπορούσε να διεκδικήσει σε
άλλο κράτος µέλος τη µείωση της ποινής του, µε βάση το εκεί
ισχύον νοµικό καθεστώς.
Με λίγα λόγια, το περιεχόµενο του νοµοθετήµατος µπορεί να
επηρεάσει άµεσα την ποινική µεταχείριση προσώπων που ενέχονται στις µεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και δυστυχώς, οι διατάξεις του δεν πείθουν
για τη διασφάλιση της ποινικής αξίωσης της πολιτείας.
Από την άλλη πλευρά, το νοµοθέτηµα άπτεται γενικότερα της
εκτέλεσης ποινών σε κράτος διαφορετικό από το κράτος όπου
αυτές απαγγέλθηκαν. Εκεί εντοπίζεται µία µείζων εγγενής αντίφαση και αντινοµία, γιατί από τη µία πλευρά εξαγγέλλεται ότι
σκοπός και κριτήριο των προωθουµένων διατάξεων είναι, δήθεν,
η «καλύτερη κοινωνική επανένταξη» του καταδικασθέντος, τελικά
όµως παρακάµπτεται η υπερνοµοθετικώς κατοχυρωµένη σε συµβάσεις που δεσµεύουν τη χώρα µας αρχή της συναίνεσης του
καταδικασθέντος, η οποία παύει να αποτελεί προϋπόθεση της
διαδικασίας.
Και δεν εξηγήσατε, κύριε Υπουργέ –διότι δεν έγινε και καµµία
συζήτηση-, ποια θα είναι η νοµική ισχύς διατάξεων του νόµου
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αυτού, οι οποίες προσκρούουν ευθέως σε υπερνοµοθετικές υποχρεώσεις της χώρας, που απορρέουν από τις συµβάσεις που
ισχύουν από δεκαετιών, τις οποίες οφείλετε να γνωρίζετε και ελπίζω να τις γνωρίζετε.
Η έλλειψη συναίνεσης του υποκειµένου, µε την επίκληση, ταυτόχρονα, του σκοπού της καλύτερης κοινωνικής επανένταξης,
δηµιουργεί αµείλικτα ερωτήµατα. Με βάση ποια κριτήρια µπορεί
να θεωρηθεί θετική για την κοινωνική επανένταξη µια µεταφορά
κρατουµένου σε διαφορετικό κράτος, όταν ο ίδιος δεν συναινεί;
Πώς µπορεί αυτό να προωθεί την καλύτερη κοινωνική του επανένταξη; Είναι ένα µυστήριο που θα πρέπει να το εξηγήσετε.
Ταυτόχρονα, δεν µπορεί να µην επισηµανθεί –και το έχουµε
επισηµάνει πλειστάκις- ότι αυτές οι αρχές που εξαγγέλλονται ως
δήθεν «θεµελιώδεις σκοποί» του νοµοθετήµατος, δεν εφαρµόζονται στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας.
Αντιθέτως, κρατούµενοι παραπετιούνται στις άκρες της επικράτειας, σε πείσµα του ότι για την κοινωνική τους επανένταξη θα
ήταν καλύτερη η κράτησή τους σε κατάστηµα πλησίον της οικογενειακής τους στέγης ή κρατούµενοι που ζητούν να τους χορηγηθεί άδεια, που αποτελεί µέτρο κοινωνικής επανένταξης,
προσκρούουν στη διαρκή άρνηση χορήγησης αδείας, µολονότι
η χορήγηση αδείας καταγράφεται ως ένα από τα ευεργετικότερα
µέτρα κοινωνικής επανένταξης.
Άλλα ζητήµατα που τίθενται από το νοµοσχέδιο αυτό, επί της
αρχής, αφορούν –και δεν θεωρώ ότι µπορεί να θεωρηθεί εισήγηση η απλή επανάληψη, εν είδει ανάγνωσης, των διατάξεων που
ακούσαµε από τον εισηγητή της Κυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας- την αρχή της νοµιµότητας και το γεγονός ότι ανοίγετε
τον δρόµο για ενεργοποίηση ποινικών διαδικασιών, ακόµη και για
ανύπαρκτα αδικήµατα.
Χρειάστηκε να σας γίνει σχετική επισήµανση στο πλαίσιο της
επιτροπής, προκειµένου να διαπιστώσετε ότι αδικήµατα, όπως
φέρ’ ειπείν η απαγωγή ή άλλες πολύ παραστατικές διατυπώσεις
που είχατε διαλάβει στο αρχικό σχέδιο, δεν αντιστοιχούν σε συγκροτηµένα νοµοτυπικά ποινικά αδικήµατα κατά τους ελληνικούς
ποινικούς νόµους.
Περαιτέρω, επί της αρχής τίθενται ζητήµατα που αφορούν την
αρχή της ειδικότητας και πώς αυτή περιφρουρείται ή παρακάµπτεται κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Τίθενται ζητήµατα που αφορούν την αρχή του διπλού αξιοποίνου, που είναι θεµελιώδης συνταγµατική και δικαιοπολιτική αρχή,
την οποία το προωθούµενο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο επιδιώκει
να κάµψει, παραβιάζοντας έτσι θεµελιώδεις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης.
Και εδώ δεν είναι ζήτηµα η χώρα να εµφανίζεται ως πειθήνιος
εκτελεστής πλαισίων, τα οποία έχει την ευχέρεια να διαµορφώσει
συµµορφούµενη προς το συνταγµατικό πλαίσιο. Εδώ είναι ζήτηµα πραγµατικής διατύπωσης εγγυήσεων που θα περιφρουρούν και θα θωρακίζουν τον συνταγµατικό πυρήνα του κράτους
δικαίου.
Επί της αρχής, επίσης, τίθενται ζητήµατα που αφορούν τη δηµιουργία ενός πραγµατικού σούπερ µάρκετ δικαιοδοσιών, κατά
τις οποίες είναι δυνατόν σε ενδιαφεροµένους υποδίκους ή καταδικασθέντες να εξασφαλίζουν ευµενέστερη ποινική µεταχείριση
από άλλα κράτη κατά παράκαµψη της θεµελιώδους αρχής της
ισότητας.
Τίθενται, επίσης, ζητήµατα που αφορούν τη δηµιουργία µιας
επιχείρησης απονοµής χάριτος που αφίσταται του δικαιοπολιτικού σκοπού αυτής της συνταγµατικής δυνατότητας.
Θα περίµενε κανείς σε τέτοιας βαρύτητας ζητήµατα και για
τόσο σοβαρά θέµατα, που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο η
χώρα µας συνεργάζεται µε άλλα κράτη-µέλη σε ποινικό επίπεδο
αλλά και το πώς συνεργασία αυτή έχει αντίκτυπο σε συγκεκριµένες εκκρεµείς ή κριθείσες ποινικές υποθέσεις, να έχει γίνει η
δέουσα νοµοπαρασκευαστική διαδικασία. Δηλαδή, ακρόαση φορέων, συνεκτίµηση της εµπειρίας άλλων δικαιοδοσιών, συνεκτίµηση της εθνικής εµπειρίας, ακρόαση και λήψη υπ’ όψιν των
θέσεων και προτάσεων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, αρχών και
λειτουργών και ιδίως εκείνων που θα κληθούν να εφαρµόσουν
το νοµοθέτηµα ή εκείνων που επηρεάζονται από αυτό.
Θα περίµενε κανείς η σηµερινή Κυβέρνηση να δώσει µία εξή-

1435

γηση για ποιο λόγο οι συγκεκριµένες αποφάσεις-πλαίσια αράχνιαζαν στα υπουργικά συρτάρια επί πέντε και έξι χρόνια –τόσα
ώστε καταργήθηκε πλέον και η ίδια η έννοια της απόφασης-πλαίσιο- και ανασύρθηκαν αιφνιδίως και άρον-άρον µία Παρασκευή
απόγευµα για να εισαχθούν στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας,
όχι για να ψηφιστούν, αλλά κυρίως για να διαφηµιστεί ένας απερχόµενος Υπουργός, ο κ. Δένδιας, που ήθελε να εισπράξει το επικοινωνιακό όφελος και µπόνους της ανακοίνωσης της κατάθεσης
µιας άσχετης τροπολογίας, εκείνης που αφορά τα επιχειρηµατικά δάνεια και τα δάνεια των επαγγελµατιών.
Θα περίµενε κανείς µία Κυβέρνηση που διαλαλεί και διατυµπανίζει τον ευρωπαϊκό της προσανατολισµό να µην χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο νοµοθέτηµα ως όχηµα εντελώς άσχετων
τροπολογιών και βέβαια να µην εργαλειοποιήσει τη νοµοθετική
διαδικασία µόνο και µόνο για να διαφηµιστούν συγκεκριµένα κυβερνητικά πρόσωπα.
Θα περίµενε κανείς για ζητήµατα που εγείρονται από το νοµοθέτηµα, να παρουσιαστεί κάποια στοιχειώδης και επαρκής επιχειρηµατολογία από πλευράς της Κυβέρνησης εν σχέση µε τις
προωθούµενες επιλογές που αφορούν τη διαδικασία, την αρµοδιότητα, τα κριτήρια για την εφαρµογή του νοµοθετήµατος.
Αντί όλων των ανωτέρω, εισάγετε το νοµοσχέδιο προς συζήτηση χωρίς καµµία ουσιαστική νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία.
Επιχειρείται συλλήβδην η ενσωµάτωση τριών αποφάσεων-πλαισίων µε τόσο πρόχειρο τρόπο, ώστε περιλαµβάνονται για κάθε
µία τελικές διατάξεις στο εσωτερικό του νοµοσχεδίου. Είναι
πραγµατικά πρωτοφανής η προχειρότητα του κολάζ που έχει
γίνει. Θα περίµενε, τέλος, κανείς να έχει επιδειχθεί στοιχειώδης
ευαισθησία για ζητήµατα που αφορούν την ουσία των διατάξεων
και κυρίως την εφαρµογή τους.
Επί της αρχής θεωρούµε επιτακτική την αναγκαιότητα να
υπάρχει έγκαιρη και ουσιαστική ενηµέρωση της Βουλής και εµβαθυµένη επιστηµονική και κοινοβουλευτική επεξεργασία τέτοιων νοµοθετηµάτων, ερειδόµενη σε εµπειρικά στοιχεία και
εξειδικευµένη γνώση. Το θέσαµε στην επιτροπή, αλλά προσκρούσαµε στην άρνηση των κυβερνητικών κοµµάτων για οποιαδήποτε
εµβάθυνση.
Επί της αρχής θεωρούµε, επίσης, ότι νοµοθετήµατα που εγκαθιδρύουν νέους τρόπους διακρατικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και άπτονται πλείστων τοµέων του δικαίου και των
κοινωνικών επιστηµών πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν την εµπειρία και τις παρατηρήσεις των εµπλεκόµενων και ενδιαφερόµενων
φορέων. Για τον λόγο αυτό ζητήσαµε να προσκληθούν η Ένωση
Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η
Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, η ολοµέλεια των δικηγορικών
συλλόγων της χώρας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, η Ελληνική Ένωση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το
Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Οµοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώµατα των
Κρατουµένων, ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, η
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η µονάδα επανένταξης «ΕΠΑΝΟΔΟΣ». Το αρνηθήκατε, διότι ξέρετε
καλύτερα απ’ όλους αυτούς και έτσι προωθείτε αυτό το νοµοσχέδιο-έκτρωµα!
Επί του νοµοσχεδίου ζητήσαµε να γίνουν περισσότερες συνεδριάσεις και διαβούλευση. Προσκρούσαµε στην επιδεικτική άρνηση της, φυλλορροούσας βέβαια, Πλειοψηφίας που διά της
αριθµητικής της υπεροχής τελικά φιµώνει κάθε αντιπολιτευόµενη
φωνή.
Με αυτά τα δεδοµένα, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, είστε προ των ευθυνών σας για αυτό το νοµοσχέδιο, που
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα κακονοµίας και η εφαρµογή του
οποίου θα προσκρούσει στη χείριστη ποιότητα των διατάξεών
του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, αν έχω δύο λεπτά παραπάνω, θα ήθελα να
αναφερθώ σε κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα έχετε τα δύο
λεπτά, αλλά παρακαλώ να είναι δύο.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μνηµείο κακονοµίας και προχειρότητας αποτελεί, λοιπόν, το νοµοσχέδιο. Σας διαβάζω τι αποτελεί «απόφαση» κατά το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου. Κατά το
άρθρο 2 του νοµοσχεδίου «απόφαση» αποτελεί αµετάκλητη απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου –τώρα είπατε για διάταξη- του κράτους έκδοσης, µε την οποία επιβάλλεται ποινή κατά φυσικού
προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νοµοσχεδίου «απόφαση» είναι κάτι άλλο. «Απόφαση» κατά το άρθρο 24 είναι η εκτελεστή απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής, η οποία κρίνει ότι
ένα φυσικό πρόσωπο έχει τελέσει αξιόποινη πράξη και επιβάλλει
ποινή ή µέτρο ασφαλείας, ποινή µε αναστολή, ποινή µε όρους,
εναλλακτική κύρωση. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 42 του νοµοσχεδίου «απόφαση» είναι πάλι κάτι άλλο, διότι τόσο πρόχειρα διαρθρώσατε το νοµοσχέδιο.
Επιπλέον, είναι χαρακτηριστική η προχειρότητα και η ταυτολογία των ορισµών σε όρους κοµβικούς, όπως ας πούµε η έννοια
της ποινής. Φτάνετε να ορίζετε την ποινή και να την ταυτίζετε µε
την απόφαση. Υπάρχει επιλογή όρων και λέξεων που δεν συµβιβάζονται µε τις θεµελιώδεις αρχές της δικονοµίας και θα δηµιουργήσουν τεράστια ερµηνευτικά ζητήµατα. Τέτοιος όρος και
διαδικασία είναι, ας πούµε, η διαδικασία της διαβούλευσης που
προβλέπεται ότι θα υπάρχει µεταξύ των ελληνικών αρχών, δηλαδή του εισαγγελέα, και των ξένων αρχών. Τέτοια διαβούλευση
στη δικονοµία δεν ορίζεται, δεν προσδιορίζεται ούτε προβλέπεται και θα είστε προ των ευθυνών σας γι’ αυτά τα οποία εσείς
έχετε διαλάβει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Μιλάτε επίσης για συναίνεση. Σας επισηµαίνει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ότι δεν προσδιορίζεται η διαδικασία
παροχής της συναίνεσης, είναι εντελώς νεφελώδεις οι ορισµοί.
Μιλάτε για «µέτρα αναστολής». Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία
στην ποινική δικονοµία.
Επιλέγετε να µιλάτε για τη «συνήθη διαµονή» του καταδικασθέντος, χωρίς να εξηγείτε γιατί δεν αναφέρεστε στην κατοικία
του.
Τέλος, αδιαφορείτε για τον τρόπο εφαρµογής των προωθούµενων διατάξεων, αφού επιλέγετε για πρώτη φορά τον εισαγγελέα πρωτοδικών, τον οποίο προσδιορίζετε ως αρµόδια αρχή,
όταν για ζητήµατα τέτοιας διακρατικής συνεργασίας αρµόδια
είναι τα κατά τόπους εφετεία, συµβούλια εφετών και εισαγγελείς
εφετών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από αυτά θα σας έλεγα ότι είναι άκρως απογοητευτικό
το πώς περιφρονείτε τη σηµασία και τη σοβαρότητα εκείνων τα
οποία υποτίθεται ότι θέλετε να ρυθµίσετε. Επίσης, είναι άκρως
προκλητικό το ότι εµφανίζετε ως δήθεν κατεπείγουσα αυτή την
ενσωµάτωση, όταν έχετε αφήσει εκτός ενσωµάτωσης όλες τις
αποφάσεις-πλαίσια που αφορούν την αναγνώριση αποφάσεων
µε τις οποίες διατάσσεται η δήµευση προϊόντων εγκλήµατος και
περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, κλείνοντας, θα σας πω ότι είναι
άκρως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ τελειώνετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήδη πάτε στα πέντε λεπτά
από τα δύο επιπλέον που σας έδωσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, µε δεδοµένη την ύλη
του νοµοσχεδίου και των πέντε τροπολογιών και των λοιπών είκοσι, τις οποίες ούτε ο Υπουργός δεν έχει διαβάσει, νοµίζω ότι
δικαιούµαι αυτά τα πέντε λεπτά, τα οποία ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γι’ αυτές θα µιλήσουµε αύριο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου, τις βουλευτικές τροπολογίες δεν έχω διαβάσει. Οι
υπουργικές τροπολογίες είναι µόνο πέντε. Για πείτε µας, όµως,
και πείτε στο Κοινοβούλιο, πού θα βρούµε στα νησιά, στη Νάξο,
εισαγγελέα εφετών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, θα πάρετε τον λόγο µετά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχω το ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ή θέλετε να δώσετε τον λόγο στον κύριο Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ όταν τελειώσει η κ. Κωνσταντοπούλου εξηγήστε αυτό
το οποίο λέτε, γιατί τώρα δεν ακούγεστε.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε ένα λεπτό ακόµα και παρακαλώ πολύ να τελειώσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.
Οι πέντε τροπολογίες που λέτε ότι είναι µόνο πέντε, οι υπουργικές, αφορούν: πρώτον, τα δάνεια µικρών, µεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών, που µάλιστα χαρίζετε -όχι στους
επιχειρηµατίες- στους αποκτώντες, µε τη διαδικασία της διαβίβασης, φόρους και τέλη τα οποία εδικαιούτο το ελληνικό δηµόσιο. Επίσης, σε αυτές είναι η ρύθµιση για την απευθείας
τιµολόγηση διαφηµιζοµένων στα µέσα ενηµέρωσης, είναι τροπολογία για τα αυθαίρετα κτίσµατα, τροπολογία για τις λαϊκές αγορές και τροπολογία για τις αποδοχές των Ενόπλων Δυνάµεων,
των αστυνοµικών και των δικαστικών. Θεωρείτε ότι αυτά είναι παραδεκτό να εισάγονται έτσι, χωρίς συζήτηση, και σας ενοχλούν
οι βουλευτικές τροπολογίες, που οι περισσότερες αφορούν ένα
µείζον ζήτηµα, το ζήτηµα των µικροοµολογιούχων, για το οποίο
η Κυβέρνησή σας εφαρµόζει και επιδεικνύει σιγή ιχθύος, ενώ
αποτελεί πάνδηµο αίτηµα η ικανοποίηση των αιτηµάτων τους;
Επιφυλάσσοµαι, κύριε Πρόεδρε, για τη δευτερολογία µου,
προκειµένου να τοποθετηθώ ειδικότερα και σε άλλα ζητήµατα
που αναδύονται από το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρήγας ως ειδικός αγορητής εκ µέρους του
ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της συζήτησης του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, το οποίο πράγµατι είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, θα συζητηθούν τροπολογίες, οι οποίες έχουν πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον και αφορούν έναν πολύ µεγάλο αριθµό πολιτών, φορολογουµένων και επιχειρηµατιών.
Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να έχουµε την άνεση χρόνου, για
να συζητήσουµε και επί του νοµοσχεδίου και επί των τροπολογιών. Έτσι, λοιπόν, όταν αύριο κληθούµε να αποφασίσουµε επί
του θέµατος, η δική µας πρόταση θα είναι να υπάρξει και τρίτη
συνεδρίαση την Πέµπτη το πρωί, για να µπορέσουµε να συζητήσουµε µε όσον το δυνατόν µεγαλύτερη άνεση και το νοµοσχέδιο
και τις τροπολογίες.
Θα ήθελα ευθύς εξαρχής να διευκρινίσω κάτι που και στην επιτροπή παρατήρησα, όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αποχωρούσε από την Αίθουσα, ότι η διαδικασία προφανώς αδικεί και
την ίδια τη ρύθµιση. Δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος να ενσωµατώσουµε µία πάρα πολύ σηµαντική τροπολογία, η οποία
έχει το χαρακτήρα του επείγοντος και την περιµένει ο Έλληνας
φορολογούµενος, ο Έλληνας επιχειρηµατίας, ο Έλληνας επαγγελµατίας, µέσα σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο από µόνο του έχει
τη δική του σπουδαιότητα και σοβαρότητα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι και η πίεση της συγκυρίας και η ανάγκη της όσο το δυνατόν ταχύτερης ρύθµισης αυτών των εκκρεµοτήτων «επιτρέπει»
να υπάρξουν διαδικαστικές, θα έλεγα, υπερβολές και ακρότητες,
τις οποίες επισηµαίνουµε, τις οποίες, κύριε Υπουργέ, και στην
επιτροπή επισηµάναµε, αλλά θα µπούµε επί της ουσίας, γιατί πιστεύουµε ότι η ουσία είναι αυτή που αφορά κατά κύριο λόγο και
το Κοινοβούλιο και τους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, η διαδικασία
έχει την αξία της, αλλά δεν µπορεί να υπερκαλύπτει την ουσία
των νοµοθετηµάτων τα οποία συζητούµε.
Μία δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω ευθύς εξαρχής είναι ότι και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη τρεις αποφάσεις-πλαίσιο, έχει
και αυτό καθυστερήσει για περίπου τρεισήµισι χρόνια. Υπήρχαν
δύο νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, οι οποίες επεξεργάστηκαν η µεν πρώτη τις δύο αποφάσεις-πλαίσιο και η δεύτερη την
τρίτη απόφαση-πλαίσιο, οι οποίες είχαν ολοκληρώσει την εργασία τους αρκετό χρονικό διάστηµα πριν. Παρ’ όλα αυτά, δεν
ήρθαν εγκαίρως για να συζητηθούν στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτή η καθυστέρηση πρέπει να επισηµανθεί.
Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι κατά το χρονικό διάστηµα που
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µεσολάβησε δόθηκε η δυνατότητα πιθανόν να υπάρξουν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της εργασίας
της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, για άλλη
µια φορά ερχόµαστε µε καθυστέρηση να ενσωµατώσουµε στο
Εθνικό µας Δίκαιο σηµαντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σε πολύ µεγάλο βαθµό ορισµένες φορές –δεν
αναφέροµαι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- πιθανόν να είναι και
ανεπίκαιρες ή πιθανόν να έχουν στο διάβα του χρόνου αποκτήσει
µία άλλη εφαρµογή στο πλαίσιο της υλοποίησής τους στον ενιαίο
ευρωπαϊκό χώρο, έτσι ώστε κάποιες από τις διατάξεις να χρήζουν ήδη αλλαγής.
Είναι θετικό το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι ενσωµατώσατε
αρκετές από τις παρατηρήσεις που έγιναν από συναδέλφους
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου και έρχεται
αυτήν τη στιγµή προς συζήτηση στην Ολοµέλεια βελτιωµένο το
νοµοσχέδιο και όσον αφορά κάποιες λεκτικές διατυπώσεις και
όσον αφορά κάποιες ουσιαστικές ρυθµίσεις που έκανε.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, που βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έλαβε µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ένα ποινικά διωκόµενο πρόσωπο, το οποίο δεν κατοικεί µονίµως στο
κράτος της δίκης, δεν θα έχει διαφορετική µεταχείριση απ’ ό,τι
ένα ποινικά διωκόµενο πρόσωπο που είναι µόνιµος κάτοικός του.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το µεγάλο
αριθµό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζονται
σε άλλο κράτος-µέλος απ’ αυτό στο οποίο κατοικούν.
Σε αυτό το πνεύµα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τα
έτη 2008 και 2009 τρεις συµπληρωµατικές αποφάσεις-πλαίσιο
που κατατέθηκαν και συζητούνται σήµερα στη Βουλή.
Η πρώτη απόφαση-πλαίσιο, η 2008/909 του συµβουλίου, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε
αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας -απόφαση-πλαίσιο για τη
µεταφορά κρατουµένων- έπρεπε, όπως είπα, να έχει εφαρµοστεί
από τις 5 Δεκεµβρίου 2011.
Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο αφενός επιτρέπει σε ένα κράτοςµέλος να εκτελέσει ποινή φυλάκισης που έχει εκδώσει άλλο κράτος-µέλος κατά προσώπου που παραµένει στο πρώτο
κράτος-µέλος, αφετέρου θεσπίζει ένα σύστηµα για τη µεταφορά
καταδίκων πίσω στο πρώτο κράτος-µέλος στο οποίο είναι υπήκοοι ή στο οποίο διαµένουν συνήθως ή στο κράτος-µέλος µε το
οποίο έχουν στενούς δεσµούς για να εκτίσουν την ποινή φυλάκισής τους.
Η απόφαση-πλαίσιο 2008/947 του Συµβουλίου έπρεπε να έχει
εφαρµοστεί στις 6 Δεκεµβρίου του 2011. Ισχύει σε πολλές εναλλακτικές προς τη στέρηση της ελευθερίας κυρώσεις και σε
µέτρα που διευκολύνουν την πρόωρη απόλυση, παραδείγµατος
χάριν, απαγόρευση εισόδου σε ορισµένα µέρη, υποχρέωση εκτέλεσης κοινωφελούς εργασίας ή µέτρα που αφορούν την κατοικία, την κατάρτιση ή επαγγελµατικές δραστηριότητες. Η
απόφαση αναστολής εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους
ή άλλη εναλλακτική κύρωση µπορεί να εκτελείται σε άλλο κράτος-µέλος, εφόσον ενδιαφερόµενο πρόσωπο συναινεί.
Η απόφαση-πλαίσιο 2009/829 του συµβουλίου, σχετικά µε την
εφαρµογή αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις
περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση -απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλµα επιτήρησηςέπρεπε να έχει εφαρµοστεί έως την 1η Δεκεµβρίου του 2012.
Αφορά την προσωρινή απόλυση στο προδικαστικό στάδιο. Θα
επιτρέψει ένα µη στερητικό της ελευθερίας µέτρο επιτήρησης
να µεταφέρεται, παραδείγµατος χάριν, η υποχρέωση του ατόµου
να παραµείνει σε συγκεκριµένο τόπο ή να εµφανίζεται κατά
τακτά διαστήµατα σε συγκεκριµένη αρχή, από το κράτος-µέλος
όπου ο µη διαµένων µόνιµα είναι ύποπτος αξιόποινης πράξης
στο κράτος-µέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του. Θα
δώσει τη δυνατότητα ένας ύποπτος να υπόκειται σε µέτρο επιτήρησης στο κράτος-µέλος µόνιµης διαµονής του, µέχρι να διεξαχθεί η δίκη στο αλλοδαπό κράτος-µέλος, αντί να τίθεται υπό
προσωρινή κράτηση. Η αµοιβαία αναγνώριση των στερητικών
της ελευθερίας ποινών και µέτρων στερητικών της ελευθερίας
και µεταφορά κρατουµένων, που είναι η απόφαση-πλαίσιο, κα-
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θορίζει τους κανόνες µε τους οποίους οι αποφάσεις οι οποίες
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά
της ελευθερίας που εκδίδονται σε ένα κράτος-µέλος, πρόκειται
να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται σε ένα άλλο κράτος-µέλος.
Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί µε τον τρόπο αυτό η κοινωνική
επανένταξη και ενσωµάτωση των καταδίκων.
Τα κράτη-µέλη πρέπει να ορίσουν τις αρµόδιες αρχές έκδοσης
και εκτέλεσης των αποφάσεων. Η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση της απόφασης και του
πιστοποιητικού που προσαρτάται στην απόφαση-πλαίσιο απευθείας στην αρµόδια αρχή ενός κράτους εκτέλεσης σε χρονική
στιγµή και µε τρόπο ώστε να αποτυπώνονται εγγράφως.
Για να µην υπάρξει µία απλή αναφορά στα ζητήµατα που διαλαµβάνονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω
κάποιες ειδικές παρατηρήσεις, οι οποίες πιστεύω ότι χρήζουν
κάποιας πιο προσεκτικής προσέγγισης και κάποιων διευκρινίσεων.
Όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλµα επιτήρησης, µε την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κατά το στάδιο της προδικασίας της ποινικής δίκης, µε τις οποίες θα επιβάλλονται µέτρα
επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, µε
σκοπό την παρακολούθηση των κινήσεων του προσώπου που κατοικεί σε κράτος-µέλος, αλλά διώκεται ποινικά σε άλλο κράτοςµέλος, µε τον τρόπο αυτό –επιτρέποντας, δηλαδή, στον υπόδικο
να τεθεί υπό επιτήρηση στον τόπο κατοικίας του- διασφαλίζεται
ότι ένα πρόσωπο που διώκεται ποινικά και δεν κατοικεί µόνιµα
στο κράτος της δίκης δεν θα αντιµετωπίζεται διαφορετικά από
ένα πρόσωπο που διώκεται ποινικά και είναι µόνιµος κάτοικος
του κράτους της δίκης του.
Υπάρχει, λοιπόν, εδώ ένα ζήτηµα και µία ειδική παρατήρηση:
Ποιος είναι ο ρόλος του ενδιαφερόµενου στη διαδικασία µεταφοράς; Πρόκειται για το άρθρο 6 της απόφασης-πλαίσιο για τη
µεταφορά κρατουµένου, το άρθρο 5 της απόφασης-πλαίσιο για
την αναστολή της εναλλακτικής κύρωσης και το άρθρο 9 της
απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλµα επιτήρησης.
Δεδοµένης της σηµασίας της κοινωνικής επανένταξης ως καθοδηγητικής αρχής των αποφάσεων-πλαίσιο, η νοµοθεσία εφαρµογής των κρατών-µελών πρέπει να διασφαλίζει ότι γίνεται η
δέουσα διαβούλευση µε το ενδιαφερόµενο πρόσωπο κατά τη
λήψη αποφάσεων µεταφοράς.
Ωστόσο το άρθρο 6 της απόφασης-πλαίσιο για τη µεταφορά
κρατουµένων προβλέπει τη δυνατότητα µεταφοράς χωρίς τη συναίνεση του καταδίκου σε ορισµένες περιπτώσεις. Δεδοµένου
ότι αυτή η δυνατότητα αποτελεί νέα πτυχή σε σύγκριση µε τη
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1983 και το πρόσθετο πρωτόκολλο του 1987 τα κράτη-µέλη πρέπει να µεταφέρουν ορθά αυτή τη διάταξη στο εθνικό τους δίκαιο.
Η νοµοθεσία εφαρµογής θα πρέπει να προβλέπει τη µεταφορά
του καταδίκου χωρίς τη συναίνεσή του µόνο στις τρεις περιορισµένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο.
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον διατάξεις σχετικά µε την
υποχρέωση να λαµβάνεται υπ’ όψιν η γνώµη του καταδίκου όταν
παραµένει στο κράτος έκδοσης, να παρέχονται πληροφορίες
στον κατάδικο, να γίνεται διαβούλευση µεταξύ των αρµοδίων
αρχών, καθώς και σχετικά µε τη δυνατότητα των αρχών του κράτους εκτέλεσης να υποβάλουν αιτιολογηµένη γνώµη.
Από µια προκαταρκτική ανάλυση της νοµοθεσίας-εφαρµογής
των άλλων κρατών-µελών φαίνεται ότι δεν προβλέπεται πάντα
ρητά ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο πρέπει να ενηµερώνεται
και ότι θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τη
γνώµη του, η οποία πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν.
Σύµφωνα µε την απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις
εναλλακτικές κυρώσεις η συναίνεση του καταδικασθέντος απαιτείται πάντα, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει επιστρέψει στο
κράτος εκτέλεσης στην οποία περίπτωση συνάγεται και η συναίνεσή του. Αυτό είναι σηµαντικό καθώς η συγκεκριµένη απόφασηπλαίσιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενάντια στη βούληση του
ενδιαφεροµένου προσώπου. Ο λόγος για τον οποίον συµβαίνει
αυτό είναι ότι η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο ισχύει µόνο αν το πρόσωπο έχει ήδη απολυθεί στο κράτος έκδοσης και επιθυµεί να επιστρέψει ελεύθερο στη χώρα στην οποία κατοικεί µόνιµα και είναι
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πρόθυµο να συνεργαστεί µε τις εποπτικές αρχές.
Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό
ένταλµα επιτήρησης, η οποία αφορά την προδικαστική φάση
όπου το πρόσωπο εξακολουθεί να τεκµαίρεται ότι είναι αθώο.
Αρχή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης: Κατ’ αρχήν µη προσαρµογή
της ποινής. Είναι σηµαντικό να βρίσκεται η σωστή ισορροπία µεταξύ του σεβασµού της ποινής που επιβλήθηκε αρχικά και των νοµικών παραδόσεων των κρατών-µελών, ώστε να µην προκύπτουν
συγκρούσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία των αποφάσεων-πλαίσιο. Καθώς οι αποφάσεις-πλαίσιο
βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των νοµικών συστηµάτων των κρατών-µελών, η απόφαση που έλαβε ο δικαστής
στο κράτος έκδοσης θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και κατ’ αρχήν
δεν θα πρέπει να αναθεωρείται ή να προσαρµόζεται. Η ποινή επιτρέπεται να προσαρµοστεί µόνον όταν η διάρκεια ή η φύση της
ποινής δεν είναι συµβατές µε το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, παραδείγµατος χάριν, µέγιστη προβλεπόµενη από τον
νόµο ποινή. Ωστόσο, η προσαρµοσµένη ποινή πρέπει να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική ποινή. Μια προσαρµοσµένη ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη από την ποινή που
επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης ως προς τη φύση ή τη διάρκειά
της.
Ορισµένα κράτη-µέλη διεύρυναν τις δυνατότητες προσαρµογής προσθέτοντας επιπλέον όρους. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα
να αξιολογεί το κράτος εκτέλεσης κατά πόσο η ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης είναι αντίστοιχη της ποινής που θα
επιβαλλόταν υπό κανονικές συνθήκες για το ίδιο αδίκηµα στο
κράτος εκτέλεσης, κάτι που αντιβαίνει στο σκοπό και στο πνεύµα
των αποφάσεων-πλαίσιο.
Όσον αφορά τις µη στερητικές της ελευθερίας ποινές, η απόφαση-πλαίσιο για την αναστολή και τις εναλλακτικές κυρώσεις
διασφαλίζει ότι µια εναλλακτική κύρωση µπορεί να µεταφερθεί
ακόµη κι αν αυτό το είδος της κυρώσεως δεν θα επιβαλλόταν για
παρόµοιο αδίκηµα στο κράτος-µέλος εκτέλεσης.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις τις οποίες
θα υποχρεωθούµε να αναφέρουµε επί τροχάδην στη δευτερολογία. Όµως, θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή µου λέγοντας
ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση.
Εµείς κατ’ αρχήν τοποθετούµαστε θετικά. Θεωρούµε ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια ενσωµάτωσης παρατηρήσεων οι οποίες
γίνονται από τους συναδέλφους. Και, βεβαίως, στην επόµενη τοποθέτησή µου θα αναφερθώ σε κρίσιµα ζητήµατα που έχουν να
κάνουν µε τις τροπολογίες, οι οποίες έχουν συµπεριληφθεί για
να συζητηθούν και να ενσωµατωθούν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Η σοβαρότερη, βεβαίως, τροπολογία είναι αυτή που αφορά τη
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τις τράπεζες, για την
οποία πιστεύω ότι θα αφιερώσουµε ουσιαστικά την τρίτη
συνεδρίαση, η οποία πιστεύω ότι η Βουλή θα αποφασίσει να γίνει
την Πέµπτη, έτσι ώστε να καταδειχθεί σε όλη την έκταση η
αναγκαιότητα, η σκοπιµότητα αλλά και η ορθότητα των
συγκεκριµένων ρυθµίσεων.
Μόνο εισαγωγικά θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω ότι πρόκειται
για µία ρύθµιση την οποία η ελληνική οικονοµία, η ελληνική
αγορά, την έχει ανάγκη και ο Έλληνας επιχειρηµατίας, ο
Έλληνας επαγγελµατίας, την περιµένει.
Πιστεύω ότι µε τις τοποθετήσεις µας κατά τη διάρκεια της
συζήτησης, µπορούµε να βελτιώσουµε το κείµενο της
τροπολογίας, έτσι ώστε η ρύθµιση αφ’ ενός να καταλαµβάνει
όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόµενους και αφ’ ετέρου
να λειτουργεί µε τρόπο εξυγιαντικό και αναπτυξιακό, ώστε να
επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίον έρχεται προς συζήτηση και
νοµοθέτηση. Στόχος είναι την Πέµπτη να υπάρχει, µε απόφαση
της Βουλής, µία οριστική, ουσιαστική, αποτελεσµατική και
λειτουργική ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τις
τράπεζες.
Η Ελληνική Βουλή και τουλάχιστον τα κόµµατα που
στηρίζουµε την Κυβέρνηση έχουµε την υποχρέωση -την οποίαν
αναλαµβάνουµε και θα φέρουµε εις πέρας- σε µία περίοδο που
η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης, να
ρυθµίσουµε τα ζητήµατα των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τις
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τράπεζες ως επόµενο βήµα µετά τη ρύθµιση των οφειλών προς
το δηµόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία
που θα αφορά τη µέριµνα για τους συνεπείς οφειλέτες, για τους
οποίους ελάχιστοι ή, θα έλεγα, µε επιλεκτικό τρόπο κάποιοι
αναφέρονται, τους οποίους όµως έχουµε υποχρέωση να
συµπεριλάβουµε στις ρυθµίσεις µας.
Υπάρχει, βεβαίως, και η εκκρεµότητα για τα στεγαστικά
δάνεια. Είναι ένα πλαίσιο ολόκληρο, ένα πλαίσιο πλήρες, το
οποίο αφορά έναν µεγάλο αριθµό πολιτών, έναν µεγάλο αριθµό
επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών, έναν µεγάλο αριθµό
φορολογουµένων.
Το πλαίσιο αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα
πρέπει ολοκληρωµένα, συµπληρώνοντας, κύριε Υπουργέ, και τις
αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο να ψηφιστεί, να ολοκληρωθεί το
συντοµότερο δυνατόν.
Η τοποθέτησή µου, λοιπόν, στην επόµενη συνεδρίαση θα
αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τις τροπολογίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε επιστολή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες µας
γνωρίζεται ότι στη σηµερινή συζήτηση η µεν κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη ορίζεται ως ειδική αγορήτρια, ο δε κ. Τέρενς Κουίκ
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µέχρι τώρα είδαµε πολύ συχνά τη συγκυβέρνηση
να µετατρέπει τη νοµοθετική διαδικασία σε εργαλείο για την
εξυπηρέτηση των δικών της συµφερόντων.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, από νοµοσχέδια τύπου «σκούπα» και
φτάσαµε σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θύµιζαν -θα µου
επιτρέψετε να πω- κουρελού, κατά το κοινώς λεγόµενο.
Διαβάσαµε µνηµονιακά νοµοσχέδια εκατοντάδων σελίδων που
παρέπεµπαν ευθέως σε εγκυκλοπαίδεια για να καταλήξουµε
σήµερα να συζητάµε ένα νοµοθέτηµα που κάλλιστα θα
µπορούσε κανείς να ονοµάσει σαν νοµοθέτηµα-«ράφι», ένα ράφι
το οποίο κατασκεύασε η συγκυβέρνηση για να τοποθετήσει
επάνω σε αυτό άλλα πράγµατα, εξίσου διακοσµητικά όπως είναι
και η τροπολογία σας. Διότι, ας µη γελιόµαστε, το παρόν
νοµοσχέδιο δεν συνιστά παρά την αφορµή της τελευταίας
στιγµής απλώς για να µπουν µερικές προεκλογικές τροπολογίες.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, µας δικαιώσατε. Και λέω δυστυχώς, γιατί αυτό που σας είχα επισηµάνει στην πρώτη συνεδρίαση
στην επιτροπή, τελικά το επιβεβαιώσατε µε τις τροπολογίες της
τελευταίας στιγµής που βάλατε πάρα πολύ γρήγορα πάνω σε
αυτό το νοµοσχέδιο-«ράφι», όπως είπα προηγουµένως. Κι αυτό
είναι απολύτως, κρίµα, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτήν τη νοµοθετική
διαδικασία.
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή πρόκειται για έναν υποδοχέα τροπολογιών, εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα δηλώσουµε «παρών»,
κύριε Πρόεδρε, καθώς δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να
δεχθούµε την εργαλειοποίηση της Βουλής για προεκλογικούς
σκοπούς. Διότι, όντως, πρόκειται για εργαλειοποίηση της Βουλής
όταν για νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την ποινική δικαιοσύνη, η
κυβερνητική πλειοψηφία δεν ήθελε καν να ακουστούν στην επιτροπή οι φορείς των δικαστών ή των δικηγόρων.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, µε τη µεθόδευση του κατεπείγοντος η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αγνόησαν τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και τελικά υποβάθµισαν τους ίδιους τους
Βουλευτές, αφού δεν δόθηκε ο απαιτούµενος χρόνος επεξεργασίας και των τροπολογιών που στην πραγµατικότητα συνιστούν
το παρόν νοµοσχέδιο. Διότι το µόνο βέβαιο είναι πως η καθυστερηµένη εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Δίκαιο που ευαγγελίζεσθε
δεν αποτελεί την πραγµατική αιτία, παρά µονάχα την αφορµή για
τη συζητούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του κ. Αθανασίου.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι πειστικό να ισχυριζόµαστε στη Βουλή
πως µετά από καθυστέρηση πέντε ολόκληρων ετών φτάνουµε να
ενσωµατώνουµε τρεις κοινοτικές αποφάσεις τώρα ξαφνικά, λέγοντας, µάλιστα, ότι δεν έχουµε ούτε καν πέντε µέρες να διαθέ-
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σουµε για µια σοβαρή επεξεργασία του νοµοσχεδίου. Νοµίζω
πως τελικά τέτοιες πρακτικές της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι
απλώς ακραία αντικοινοβουλευτικές, αλλά, δυστυχώς, έρχονται
να δικαιώσουν ακόµα και τη Χρυσή Αυγή, η οποία στην επιτροπή
είπε πως λειτουργούµε σαν τη συµβουλευτική του Παπαδόπουλου. Άρα γιατί µιλάτε εσείς του συνταγµατικού τόξου για δηµοκρατία;
Θα πρέπει, εποµένως, κάποια στιγµή η Νέα Δηµοκρατία, αν
όντως επιθυµεί να κρατήσει κάποιες αποστάσεις από ακροδεξιές
πρακτικές, να φροντίζει να µην υποβαθµίζει τόσο πολύ τη Βουλή.
Διαφορετικά, δικαιώνετε όλους όσοι λένε ότι είστε µια απολυταρχική Κυβέρνηση µε έναν κοινοβουλευτικό µανδύα.
Για να κλείσω τις αναφορές µου στις υπουργικές τροπολογίες,
θα ήθελα να πω το εξής: Σίγουρα όλοι µας οφείλουµε να προστατεύσουµε το κύρος της Βουλής, όσο µπορούµε. Οφείλουµε
να µην αφήνουµε την κοινοβουλευτική διαδικασία να µετατρέπεται σε ένα επικοινωνιακό σόου. Το λέω αυτό σε σχέση µε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια που ουσιαστικά αποτελεί και τον
πυρήνα του παρόντος νοµοσχεδίου.
Βεβαίως, είναι κατανοητή η ανάγκη του κ. Δένδια για διαφήµιση εν όψει των εκλογών. Η Β’ Αθηνών είναι οµολογουµένως µια
πολύ δύσκολη περιφέρεια και όλοι µας καταλαβαίνουµε ακόµα
και την προσωπική αγωνία του τέως Υπουργού Ανάπτυξης, ο
οποίος είναι δεδοµένο ότι θα αγωνιστεί πάρα πολύ για την επανεκλογή του κάτω από εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες.
Είναι διαφορετικό πράγµα, όµως, η πολιτική επικοινωνία του
καθενός µας και διαφορετικό η εργαλειοποίηση της Βουλής. Δεν
µπορούµε και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να αφήσουµε
στον λίγο χρόνο που µένει µέχρι τις εκλογές να µετατραπεί το
Κοινοβούλιο σε ένα τεράστιο εκλογικό περίπτερο, όπου ο καθένας θα διαλαλεί προεκλογικά την πολιτική του πραµάτεια. Ειλικρινά, ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να µην έχουµε και περαιτέρω
διολίσθηση στους τρεις µήνες που µας αποµένουν µέχρι τις
εκλογές.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ποτέ δεν αρνηθήκαµε να εξετάσουµε
σοβαρά νοµοθετικές πρωτοβουλίες του αρµόδιου Υπουργού,
του κ. Αθανασίου –όπως και κάθε άλλου Υπουργού- θέτοντας
όµως πάντοτε δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, να µη γίνεται
η νοµοθέτηση µε διαδικασίες εξπρές µέσα στη Βουλή και, δεύτερον, τα νοµοσχέδια να έχουν τύχει συστηµατικής επεξεργασίας από το κάθε Υπουργείο. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις
εξασφαλίζουν πως η Βουλή ψηφίζει νόµους χωρίς κενά και κυρίως, χωρίς διατάξεις που να µπορούν να ερµηνευθούν διαφορετικά από κάποιους ή ενδεχοµένως να βρουν και κάποιες
περίεργες εφαρµογές.
Αυτά τα λέω για να καταδείξω, κύριοι συνάδελφοι, πως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν προσεγγίζουµε κακόπιστα τα νοµοσχέδια
του Υπουργείου Δικαιοσύνης –όπως και κάθε Υπουργείου- αρκεί
να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις της καλής νοµοθέτησης
που προανέφερα.
Δυστυχώς στη σηµερινή περίπτωση σίγουρα δεν έχει τηρηθεί
η πρώτη προϋπόθεση. Εξετάζουµε µία τριπλή εναρµόνιση του
Εθνικού µε το Κοινοτικό Δίκαιο που εκκρεµεί από το 2009, δηλαδή εδώ και µία πενταετία και εξετάζουµε σήµερα αυτές τις
τρεις αποφάσεις-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
συµπεριλήφθηκαν σε ένα νοµοσχέδιο-«ράφι», όπως το χαρακτήρισα στην αρχή της τοποθέτησής µου.
Κύριε Πρόεδρε, το κίνηµά µας δεν είναι επί της αρχής αντίθετο
µε τον σκοπό του νοµοσχεδίου που είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να
σηµαίνει ταύτιση των διαφορετικών εθνικών εννόµων τάξεων.
Θεωρούµε, όµως, σκόπιµο, ιδιαίτερα στο κοµµάτι της αµοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων, που αποτελεί και το
πρώτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου, να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισµός σε ό,τι αφορά την εφαρµογή µέτρων στέρησης
της ατοµικής ελευθερίας. Επίσης, τα άλλα δύο µέρη που αφορούν θέµατα αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων αναστολής
εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους, όπως και µέτρα επιτήρησης, εναλλακτικά της προσωρινής κράτησης, συνιστούν θεωρητικά χρήσιµες παρεµβάσεις µε στόχο την εναρµόνιση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, το κοµµάτι της έκτισης των ποινών φυλάκισης -και αναφέροµαι στο µέρος Α’ του νοµοσχεδίου- πρόκειται όντως για διατάξεις που µπορούν υπό προϋποθέσεις να
βοηθήσουν στο οξύ πρόβληµα εγκλεισµού κοινοτικών υπηκόων
στις ήδη υπερφορτωµένες ελληνικές φυλακές. Είναι µια διέξοδος κυρίως για Ρουµάνους κακοποιούς, οι οποίοι καταλήγουν να
επιβαρύνουν και το ελληνικό ποινικό σύστηµα πέραν της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, πέραν των πόρων που αφιερώνονται στη
δίωξη και την καταδίκη τους, η έκτιση της επιβαλλόµενης ποινής
έρχεται να επιβαρύνει και το σωφρονιστικό µας σύστηµα, το
οποίο χαρακτηρίζεται από τα χρόνια προβλήµατα των ελλειµµατικών υποδοµών αλλά κυρίως του υπερπληθυσµού που το πλήττει καίρια.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είµαστε κατ’ αρχήν αντίθετοι σε
µέτρα συντονισµού των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που αφορούν το κοµµάτι της έκτισης ποινών φυλάκισης, κυρίως
στο πού θα τις εκτίουν οι κακοποιοί ή στο κοµµάτι της επιβολής
µέτρων επιτήρησης των ποινικών. Όµως, το νοµοσχέδιό σας,
κύριε Υπουργέ, έχει για εµάς δύο προβλήµατα εφαρµογής
ακόµα και στην ιδεατή περίπτωση που όλα τα κράτη-µέλη υιοθετήσουν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις εν λόγω κοινοτικές αποφάσεις.
Το πρώτο ζήτηµα που εµφανίζεται, το οποίο ανέφερα και στην
επιτροπή, είναι αυτό των λεγόµενων «ποινικών γυρολόγων» και
εξηγούµαι: Μιλώ για τη δυνατότητα της τοπικής προσαρµογής
της επιβληθείσας ποινής -αναφέροµαι στο άρθρο 9 παράγραφος
6- για µια υπόθεση που εκδικάστηκε σε άλλο κράτος-µέλος. Κάτι
τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε άσκηση διασυνοριακής εγκληµατικής δραστηριότητας κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι µετέρχοντες κακοποιοί να εκµεταλλεύονται τις διαφορές επαπειλούµενων ποινών µεταξύ του κράτους όπου δρουν και του κράτους
προέλευσής τους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των
ποινών χωρίς να υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος. Θα ωφελούσε,
δηλαδή, ορισµένους οργανωµένους διασυνοριακούς κακοποιούς
που θα αλλοίωναν έτσι τη λειτουργία του ενιαίου δικαστικού
χώρου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως έχω ήδη πει, στηρίζουµε την
εκτέλεση αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων από όλα τα κράτηµέλη, αλλά µε όρους αµοιβαιότητας και κυρίως µε σεβασµό στο
διατακτικό τους.
Εδώ, βέβαια, θα ρωτήσει κάποιος: Πώς µπορούν να σέβονται
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, όταν δεν τις σέβεται ούτε καν η ίδια η ελληνική Κυβέρνηση;
Αυτό είναι ένα θέµα βέβαια. Αναφέροµαι εδώ στην τροπολογία
που εφαρµόζει µερικά και σε βάθος χρόνου την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας για τις αποδοχές των ενστόλων. Με
τα χίλια ζόρια, λοιπόν, την καταθέσατε χθες, αλλοιώνοντας στην
ουσία µία απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Και
παρ’ όλα αυτά, λοιπόν, ο κ. Σταϊκούρας πανηγύριζε για την επιστροφή των οφειλοµένων αναδροµικών που τους πήρατε το
2012, όταν περικόψατε για πολλοστή φορά µισθούς και συντάξεις. Αυτό λιγάκι µου θυµίζει το ανέκδοτο µε τον Καραγκιόζη που
κλέβει από κάποιον δέκα, τον χρεώνει µε πέντε και βγαίνει και
από πάνω λέγοντας ότι το θύµα του χρωστάει κιόλας χρήµατα!
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, λέµε ξεκάθαρα ότι οι αποφάσεις όλων
των δικαστηρίων –αυτονόητα και των ανωτάτων δικαστηρίωνπρέπει να εφαρµόζονται χωρίς εκπτώσεις, χωρίς καθυστερήσεις
και, βεβαίως, χωρίς προεκλογικές κοροϊδίες.
Επανερχόµενοι στο κυρίως νοµοσχέδιο, που είναι η αφορµή ή
καλύτερα –όπως είπα και πριν- το ράφι πάνω στο οποίο τοποθετήσατε τις τροπολογίες σας, θέλω να πω και το εξής, που αφορά
τη στρέβλωση που εισάγει το άρθρο 18, παράγραφος 1 του νοµοσχεδίου για την αµνηστία και τη χάρη σε καταδικασθέντες:
Πάλι, λοιπόν, έχουµε την χωρίς λόγο ανάµειξη άσχετων εθνικών
αρχών και την δηµιουργία δίπολων του τύπου «σκληρό κράτος
έκδοσης απόφασης και µαλακό κράτος εκτέλεσης της ποινής».
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν βλέπουµε κανέναν απολύτως
λόγο να µπερδεύονται δικαιοδοσίες των κρατών-µελών.
Τέτοιες αναµείξεις, κύριε Υπουργέ, ακριβώς όπως συµβαίνει
και µε τις τροπολογίες, µπορούν να οδηγήσουν µόνο σε νοσηρές
καταστάσεις και σε τίποτα περισσότερο.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Γι’ αυτόν τον λόγο θα πούµε, κύριε Πρόεδρε, «παρών» στο συζητούµενο νοµοσχέδιο µε την προσθήκη για σήµερα της εξής διευκρίνισης σχετικά µε τις τροπολογίες, διότι έτσι κι αλλιώς θα
τοποθετηθώ αναλυτικότερα στα επιµέρους ζητήµατα των διατάξεων και των τροπολογιών κατά την αυριανή συνεδρίαση.
Σε σχέση, λοιπόν, µε τη διαφηµιστική τροπολογία του τέως
Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δένδια, για τα κόκκινα επιχειρηµατικά
δάνεια έγινε οµολογουµένως πολύ κακό για το τίποτα. Πρόκειται
για µία ρύθµιση που δεν ρυθµίζει το πρόβληµα, όπως έχουν επισηµάνει επιµελητήρια και κοινωνικοί φορείς. Με άλλα λόγια, συνιστά περισσότερο µία προεκλογική πολιτική διαφήµιση, παρά
µια ουσιαστική πολιτική παρέµβαση. Αυτό συνέβη γιατί για ακόµη
µία φορά δεν θέλατε να πειράξετε τις τράπεζες. Φέρατε µία τροπολογία αόριστη, γενικόλογη, χωρίς συγκεκριµένα κριτήρια για
τη ρύθµιση των δανείων, προκειµένου να αφήσετε τις τράπεζες
και πάλι να κάνουν παιχνίδι µόνες τους.
Απουσιάζει, για παράδειγµα, παντελώς αυτό που αποτελεί τη
βάση της δικής µας τροπολογίας και της πρότασης νόµου που
κατέθεσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή το εισόδηµα των
υπόχρεων, που είναι και η βασική παράµετρος, που θα πρέπει να
καθορίζει πόσα χρήµατα µπορούν να δώσουν οι δανειολήπτες
και σε πόσες δόσεις.
Παρ’ όλα αυτά, διαφηµίσατε µε πραγµατική µανία –θα έλεγααπό τα µέσα της διαπλοκής την εν λόγω τροπολογία σαν τη
χρυσή λύση για τα κόκκινα δάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως θα είστε για λίγο ακόµη,
απ’ ότι διαφαίνεται, στην εξουσία, οπότε µπορείτε να κάνετε
κόλπα της τελευταίας στιγµής για επικοινωνιακούς σκοπούς.
Απλά, όλη αυτή η βιασύνη φανερώνει απίστευτη απελπισία, δείχνει αγωνία για την καρέκλα που χάνετε. Όµως, θα πρέπει να
γνωρίζετε πως αυτά τα συναισθήµατα δεν είναι καθόλου καλός
σύµβουλος για έναν κυβερνήτη.
Σε κάθε περίπτωση, εσείς επιλέγετε να νοµοθετήστε µε τροπολογίες, ακριβώς όπως κάνατε µέχρι πρότινος µε τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου. Συνεχίζετε, δηλαδή, να κατασκευάζετε νόµους ερήµην της Βουλής, στοχεύοντας στον αιφνιδιασµό
των πολιτών, προκειµένου να µην προλαβαίνουν να καταλάβουν
τι ακριβώς µεθοδεύετε.
Με την ευκαιρία και καθώς το θέµα µας είναι ουσιαστικά οι
τροπολογίες, θέλω να συγχαρώ από Βήµατος και τον νέο Υφυπουργό, τον κ. Γεωργαντά, για την ανάληψη των καθηκόντων του
στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για έναν συνάδελφο, που
οµολογουµένως διακρίθηκε µε κορυφαίες –θα έλεγα- επιδόσεις
στο άθληµα της αιφνιδιαστικής κατάθεσης προκάτ τροπολογιών.
Φαίνεται ότι ο κ. Σαµαράς επέλεξε να τον ανταµείψει γι’ αυτό το
ιδιαίτερο ταλέντο του!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θα µου δώσετε λίγο χρόνο από τη
δευτερολογία µου.
Είναι σαφές πως εν όψει των επερχόµενων εκλογών η συγκυβέρνηση διανύει τις τελευταίες ηµέρες της Ποµπηίας! Λίγο πριν
την έκρηξη του ηφαιστείου της λαϊκής αγανάκτησης στις κάλπες,
προσπαθείτε µε µισή καρδιά να αναιρέσετε ελάχιστες από τις καταστροφικές συνέπειες του µνηµονίου. Και επιλέγετε να το πράξετε µε τροπολογίες τύπου «Γεωργαντά». Ένα είναι βέβαιο: Ο
καλός συνάδελφος σίγουρα δεν θα περίµενε ποτέ ότι η µέθοδός
του αυτή θα σηµάδευε τις τελευταίες στιγµές της συγκυβέρνησης!
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ευχόµαστε στον κ. Γεωργαντά να καταθέτει πλέον όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες του αρµοδίως ως
υπουργικές, έστω για τους ελάχιστους τρεις µήνες που αποµένουν µέχρι τις εκλογές!
Όµως -το δηλώνω και κλείνω µε αυτό- φυσικά και καταδικάζουµε τη γενίκευση αυτής της άθλιας πρακτικής, αρνούµενοι τον
αιφνιδιασµό και την κοροϊδία του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρία Χρυσοβελώνη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Μιχάλης Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πολλές
φορές έχω προβληµατιστεί, προς τι οι ειδικές αγορεύσεις, προς
τι οι παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
Έχουµε να κάνουµε µε µία Κυβέρνηση απολυταρχική, όπως
έχουµε ήδη πει. Έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση, η οποία
δεν σέβεται διατάξεις βασικές του Συντάγµατος και –όπως
έδειξε τελευταία ο κ. Δένδιας- τον Κανονισµό της Βουλής.
Έχουµε να κάνουµε µε µία Κυβέρνηση, η οποία δεν σέβεται τις
δικαστικές αποφάσεις. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Εµείς ως Χρυσή
Αυγή τα λέγαµε. Αλλά εµείς είµαστε «καταραµένοι». Αυτά που
λέµε δεν ακούγονται. Όµως, ήρθαν πέντε Ενώσεις Δικαστών και
είπαν ακριβώς τα ίδια λόγια. «Έχουµε να κάνουµε µε απολυταρχική Κυβέρνηση, µε Κυβέρνηση που δεν σέβεται βασικές διατάξεις Συντάγµατος, νόµων και δικαστικές αποφάσεις».
Κατά ταύτα, ό,τι και να ειπωθεί για οποιοδήποτε νοµοσχέδιο
φέρετε εδώ και για το οποίο έχει γίνει έξωθεν προεργασία και εν
συνεχεία έρχεται εδώ προκειµένου να ψηφισθεί, αυτό θα ψηφισθεί λόγω της πλειονοψηφίας. Αυτό συµβαίνει εν όψει του γεγονότος, όπως πολλάκις είχα την τιµή να πω ενώπιον υµών, ότι
υπάρχει µόνο µια εξουσία. Έχει καταργηθεί η διάκριση των εξουσιών. Υπάρχει η εκτελεστική εξουσία και νοµοθετεί µε την πλειοψηφία την οποία διαθέτει. Δεν υπάρχει ούτε νοµοθετική ούτε
δικαστική εξουσία. Διότι είναι γνωστά τα πληµµελήµατα -για να
µην πάω σε άλλο βαθµό- που έχουν διαπράξει δικαστές διεφθαρµένοι µε πράξεις και παραλείψεις, παραβαίνοντας τον νόµο, τον
όρκο τους, την ίδια τη συνείδησή τους –εάν υπάρχει- και βασικές
διατάξεις του Συντάγµατος.
Είχα ρωτήσει την κ. Θάνου στην Αίθουσα της Γερουσίας το
εξής: Είναι δυνατόν ποτέ να χαρακτηρίζεται κάποιος εγκληµατίας κατά τη διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως; Και ξέρετε τι µου
απήντησε; «Δεν µπορώ να λάβω θέση επί του προκειµένου, διότι
η υπόθεση είναι εν εξελίξει»! Αυτό απήντησε η κ. Θάνου. Και ρώτησα µετά: Για βασικές παραβάσεις σε διατάξεις του Συντάγµατος το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστών και εισαγγελέων δεν
λαµβάνει θέση, ως έχει υποχρέωση; Τότε γιατί υπάρχει;
Ευτυχώς, όµως -κάλλιο αργά παρά ποτέ!- ανένηψαν και κατήγγειλαν την Κυβέρνηση ως απολυταρχική. Και είναι απολυταρχική.
Μόνο που έρχονται δεύτεροι, γιατί πρώτοι την είχαµε καταγγείλει
εµείς για όλες τις άνοµες πράξεις και παραλείψεις τις οποίες έχει
κάνει µέχρι τούδε.
Θα αναφερθώ εν τάχει σε ορισµένες επισηµάνσεις, τις οποίες
έχω κάνει επί του υπό κρίση νοµοσχεδίου:
Οι ενσωµατώσεις αυτές, καλώς ή κακώς, αποτελούν µονόδροµο για την Ελλάδα, για την εσωτερική έννοµη τάξη. Η µη συµµόρφωση επάγεται αστικές ευθύνες ως γνωστόν και σε
περίπτωση που υπάρξει έλλειψη νοµοθέτησης, θα έχουµε τις
ανάλογες κυρώσεις, όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν σε
άλλες περιπτώσεις.
Οι συγκεκριµένες ενσωµατώσεις αφορούν ζητήµατα ποινικού
δικαίου, αµοιβαίες αναγνωρίσεις ποινικών αποφάσεων, αναστολή
εκτελέσεως ποινών, απόλυση υπό όρους και αποφάσεις για
µέτρα επιτήρησης.
Σε όλες αυτές τις ενσωµατώσεις βασικό ερώτηµα είναι πώς
όλες αυτές οι διατάξεις και οδηγίες εφαρµόζονται στην πράξη
και υλοποιούνται και βέβαια αν υπάρχει ζήτηµα παρέµβασης στο
δίκαιό µας από τέτοιου είδους αµοιβαιότητες.
Ως γνωστόν, εµείς είµεθα υπέρ της Ευρώπης, αλλά υπέρ της
Ευρώπης των εθνών. Εδώ δεν υπάρχει Ευρώπη των εθνών, εδώ
είναι έτοιµη η «Ευρώπη του πολτού», η οποία θα καταστρέψει το
έθνος µας.
Προβληµατισµοί, επίσης, υπάρχουν -από ό,τι είδα µε µια µατιά
στο νοµοσχέδιο- για το ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως. Βέβαια,
το έγκληµα πρέπει να διώκεται παντού. Αυτό είναι πανθοµολογούµενον. Αυτό, όµως, είναι άλλο πράγµα και άλλο πράγµα η
προσπάθεια δηµιουργίας ενός ενιαίου –ας µου επιτραπεί ο όροςευρωχώρου δικαίου και ιδιαίτερα στο Ποινικό Δίκαιο, γιατί παρορώνται πολλές ιδιοµορφίες που υπάρχουν στις κοινωνίες των
εθνών. Και αυτές πολλές φορές είναι αξεπέραστες. Όµως, όλα
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αυτά είναι στο πλαίσιο της ισοπεδώσεως.
Στο Β’ Μέρος θεωρούµε ότι υπάρχουν ζητήµατα που δηµιουργούν εντόνους προβληµατισµούς και σκέψεις.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 26, έτσι όπως είναι διαµορφωµένο,
φαίνεται ότι αποσκοπεί σε αστυνόµευση πολιτών σε όλα τα επίπεδα, ακόµα και στη σκέψη. Υπάρχει η παράγραφος δ’ του εν
λόγω άρθρου 26 που κάνει λόγο για διαγωγή, για κατοικία, για
εκπαίδευση, για ψυχαγωγία, για κατάρτιση και τα υπόλοιπα. Κατάρτιση, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
16, το οποίο κατηργήθη εις την πράξιν; Θα δούµε, γιατί και αλλού
δεν υπάρχουν ορισµοί, για να καταλάβω. Χρησιµοποιούνται όροι
χωρίς ορισµούς, όπως ο όρος «ξενοφοβία» φέρ’ ειπείν.
Δεν µας είπατε, όταν φέρατε το νοµοσχέδιο εκείνο, το λεγόµενο «αντιρατσιστικό» και «ρατσιστικό κατά των Ελλήνων», τι
είναι η ξενοφοβία, βρε αδερφέ! Δηλαδή, επαφιέµεθα εις την υποκειµενικήν κρίσιν ενός εκάστου να πει ότι αυτά που είπε ο Αρβανίτης ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης είναι ρατσιστικά, είναι
ξενοφοβικά. Δηλαδή, όποιοι υπέστησαν από αλλοφύλους, είτε
έχασαν τη ζωή τους είτε υπέστησαν άλλα εγκλήµατα σε βάρος
τους –βιασµούς, ληστείες, ξυλοδαρµούς και τα υπόλοιπα- δεν
έχουν δικαίωµα να φοβούνται τους ξένους. Γιατί, παρακαλώ;
Γιατί δεν ορίζετε τον όρο «ξενοφοβία»; Τι σας κοστίζει; Δίνετε,
λοιπόν, το δικαίωµα στον καθέναν να πει «να, αυτός είναι ξενόφοβος και σύµφωνα µε τη διάταξη αυτού του νόµου, θα πρέπει
να παραπεµφθεί και να δικαστεί ως ξενόφοβος».
Στο Β’ Μέρος θεωρούµε ότι υπάρχουν ζητήµατα που δηµιουργούν έντονους προβληµατισµούς, ιδιαίτερα στο άρθρο 26 και
στην παράγραφο δ’, όπως είπα προηγουµένως.
Και ως εκ τούτου, γεννάται το εξής ερώτηµα: Πώς εφαρµόζονται στην πράξη, δηλαδή πώς θα υπάρχουν περιορισµοί στη διαγωγή, στην εκπαίδευση –µε ακούει µε προσοχή ο κύριος
Υπουργός- στην ψυχαγωγία, στον τρόπο εκφράσεως των σκέψεων και όλα αυτά;
Στο άρθρο 32 –ενδεικτικά είναι όλα αυτά και θα είµαι πολύ σύντοµος- όπου έχουµε αναγνώριση της απόφασης µέτρων αναστολής, ανάµεσα σε άλλες πράξεις αναφέρονται ο ρατσισµός και η
ξενοφοβία, όπως είπα. Είναι ένα πρόσχηµα για έλεγχο φρονήµατος, άσκηση ποινικών διώξεων για ιδεολογικούς λόγους -έχει
γίνει ήδη αυτό το πράγµα, ήδη εµείς έχουµε υποστεί ποινική
δίωξη για ιδεολογικούς λόγους- µε την υποκειµενική θεώρηση
ενός εκάστου, ο οποίος αυθαιρέτως θα µπορέσει να δώσει την
ερµηνεία την οποία θέλει.
Στην παράγραφο δε 3 του άρθρου αυτού ουσιαστικά υποχρεώνεται η Ελλάδα να ασκεί ποινικό έλεγχο και να εκτελεί αποφάσεις για φορολογικά θέµατα και τελωνειακά θέµατα άσχετα µε
το ελληνικό κράτος και άσχετα µε το αν το ελληνικό κράτος δεν
προβλέπει κάτι ανάλογο µε το κράτος της έκδοσης. Ουσιαστικά,
δηλαδή, διευρύνεται µια ποινική επίθεση µε βάση φορολογικά
και τελωνειακά ζητήµατα.
Στο Γ’ Μέρος στο άρθρο 55 θεωρούµε ότι στην πράξη θα οδηγηθούµε σε ανελεύθερες πρακτικές, αφού χωρίς καµµία ασφαλιστική δικλίδα θα έχουµε παραδόσεις και συλλήψεις προσώπων.
Αυτό που αφορά εις το άρθρο 55 είναι πάρα πολύ σηµαντικό και
το τονίζω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για ένταλµα σύλληψης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θα το δω.
Δεν προβλέπεται στο άρθρο αυτό κάποιο ένδικο µέσο. Ακόµη
και η ίδια η εισαγγελική αρχή δεν µπορεί να αρνηθεί να παραδώσει ένα πρόσωπο, υπακούοντας ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, για το οποίο υπήρξαν και υπάρχουν
επιφυλάξεις και διαφωνίες.
Πολλά από όσα µνηµονεύονται στις ενσωµατώσεις έρχονται
σε αντίθεση µε τον πυρήνα των άρθρων 5 και 7 του Συντάγµατος,
για να µην προχωρήσω να πω µε τον πυρήνα της διατάξεως της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Συντάγµατος.
Βλέπουµε µία προσπάθεια –είναι συναφές µε τα προλεχθέντα
από τον οµιλούντα- διεθνοποίησης του Δικαίου, στο πλαίσιο των
σηµερινών κρατικών ενώσεων και οργανισµών. Βλέπουµε µία
προσπάθεια για ενοποίηση ποινικού δικαίου, µε άλλοθι διάφορες
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αιτίες, όπως καταπολέµηση της τροµοκρατίας, του οργανωµένου εγκλήµατος κ.λπ..
Πρόκειται για µία προσπάθεια που δηµιουργεί σοβαρά θέµατα
παρέµβασης στα εσωτερικά δίκαια των κρατών, µε απώτερο
στόχο ακόµα και την κατάργηση και την αντικατάστασή τους από
ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε λαού και κάθε εθνικού κράτους.
Εν όψει του γεγονότος ότι η πολιτική σας κατατείνει στην κατάργηση του εθνικού κράτους –είµαστε δεµένοι στο άρµα της
λεγοµένης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία ήδη πολτοποιείται
οσηµέραι, θα ήθελα να υπογραµµίσω και το έχω και πει και άλλη
φορά, η µετριότης µου- ότι θα χτυπάνε οι Ευρωπαίοι το κεφάλι
τους στον τοίχο, αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά.
Με αυτά τα λίγα, µε αυτήν τη σταχυολόγηση που έκανα, εµείς
δηλώνουµε ότι καταψηφίζουµε το άρθρο.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ και σε όσα ανεφέρθη και η κ.
Χρυσοβελώνη και η κ. Κωνσταντοπούλου –και ορθώς- για την εισβολή την οποίαν έκανε µε θρασύτητα ο νυν Υπουργός Εθνικής
Αµύνης εις την Επιτροπή Δηµοσίας Διοικήσεως, Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, προκειµένου να διαφηµίσει εαυτόν.
Πώς επετράπη κάτι τέτοιο; Τον είδα αιφνιδίως εισβάλλοντα και
µάλιστα εν τη σπουδή του ελησµόνησε να φορέσει το κιπά –που
συνηθίζει να το φορεί, εκτός και αν έχει κανονίσει να το φορεί
µόνον εκεί που ξέρει.
Επίσης, εγένετο αίτηµα από τη Μείζονα και Ελάσσονα Αντιπολίτευση στην οικεία επιτροπή να κληθούν διάφοροι φορείς. Εγώ
δεν θα αναφέρω όλους τους φορείς που ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου. Τουλάχιστον η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και
εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έπρεπε να κληθούν. Ήτο απαραίτητο αυτό. Αλλά είπαµε: Είµαστε απολυταρχική Κυβέρνηση.
Δεν θα ήθελα να κλείσω έτσι δυσάρεστα.
Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο πιστεύω και είναι γεγονός και
δεν ξέρω αν το έχουν συνειδητοποιήσει πολλοί. Είναι ντροπή και
προσβολή για τις Ένοπλες Δυνάµεις η τοποθέτηση Δένδια ως
επικεφαλής, ως πολιτικού προϊσταµένου! Είναι ντροπή και προσβολή µεγάλη! Ξέρουµε τι θα κάνει! Ξέρουµε τι φρονεί! Ξέρουµε
τα ελληνικά του φρονήµατα! Εγώ τουλάχιστον ως έφεδρος αξιωµατικός αισθάνοµαι ντροπή που ετοποθέτησαν αυτόν τον άνθρωπο στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων, επικεφαλής στην
πολιτική ηγεσία.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω το εξής γεγονός: Γίνεται µία
άσκηση του νατοϊκού στόλου, κυρία Πρόεδρε, στον Πατραϊκό
Κόλπο για ναρκαλίευση. Αυτό συνέβη χθες στην Πάτρα. Μερικά
πλοία –ή σχεδόν όλα, δεν έχω ακριβή πληροφόρηση- ελλιµενίσθησαν στον προβλήτα του Αγίου Διονυσίου –όσοι είναι από την
Πάτρα ξέρουν- προηγουµένης και πλησιέστερα ελλιµενισθείσης
της ελληνικής φρεγάτας, πλησίον της αποβάθρας. Οι άλλες φρεγάτες ήταν πιο πίσω.
Πρώτον, όλα τα πλοία του ΝΑΤΟ αυτού του τµήµατος του στόλου είχαν υψώσει στον ιστό τους την ελληνική σηµαία, πλην του
τουρκικού πλοίου. Εκ των υστέρων επληροφορήθην από τις αρµόδιες αρχές ότι αυτό έχει καταστεί ένα έθιµο και ανάλογα µε
την εντολή που θα πάρουν από τον Αρχηγό του Όπλου τους θα
πράξουν, ή θα υψώσουν τη σηµαία του κράτους όπου ελλιµενίζονται ή θα υψώσουν τη σηµαία του ΝΑΤΟ.
Παρά το γεγονός ότι ο στόλαρχος, Ιταλός αρχιπλοίαρχος,
έκανε ευγενώς σύσταση στον Τούρκο πλοίαρχο, αυτός ηρνήθη
γιατί είχε εντολή βέβαια, µέσα στα πλαίσια των προκλήσεων,
µπροστά στα µούτρα µας να µας προσβάλει. Ελλιµενίσθη στον
λιµένα των Πατρών. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, άρπαγες! Δεν έχουν
ούτε αρχές ούτε αξίες ούτε τίποτα. Αυτοί είναι.
Και τελειώνω µε κάτι ακόµα που πρέπει να ακουστεί. Επικοινώνησε ο Δήµαρχος Πατρέων και τι είπε στον Διοικητή της Ναυτικής Διοικήσεως Ιονίων; Είπε «η φρεγάτα µας να πάει λίγο πιο
πίσω για λόγους ασφαλείας». Και εγώ και άλλοι σπάζαµε το κεφάλι µας και προσπαθούσαµε να δούµε τι εννοούσε ο κ. Πελετίδης. Ποια ασφάλεια διεκυβεύετο µε το ότι η φρεγάτα µας ήταν
πλησιέστερα από τα άλλα νατοϊκά πλοία µε την ελληνική σηµαία
ανηρτηµένη στον ιστό της; Όµως τέτοιοι δήµαρχοι υπάρχουν,
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και διαφθοράς και ανθέλληνες.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών µάς ανακοινώνουν ότι αντικαθίσταται η ειδική
αγορήτρια κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Βουλευτή κ. Ραχήλ
Μακρή.
Τον λόγο έχει ο κ. Πανούσης, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα της καθιέρωσης ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου πάει πολύ πίσω στον
χρόνο. Μιλάµε για θέµατα που άρχισαν να συζητούνται και να
λαµβάνονται οι αρχικές σχετικές αποφάσεις εδώ και πάρα πολύ
καιρό, όπως η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1964,
του 1983, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε το 1999, το
Πρόγραµµα της Χάγης του 2004.
Μέχρι να φτάσουµε στις αποφάσεις-πλαίσιο του 2008 και
2009, οι οποίες περιλαµβάνουν οδηγίες και εφαρµοστικές προτάσεις για την υλοποίηση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης
ποινικών αποφάσεων και προδικαστικών µέτρων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπάρχει ένας σοβαρός λόγος για τη µεγάλη αυτή καθυστέρηση της συγκεκριµένης απόφασης. Μιλάµε για µια διαδικασία που βρίσκεται µακριά ακόµα από το να ολοκληρωθεί, όπως
άλλωστε αναφέρει και το ίδιο το κείµενο της αιτιολογικής έκθεσης.
Ο λόγος είναι ότι η καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου προϋποθέτει εκχώρηση σοβαρών αρµοδιοτήτων
των εθνικών δικαστικών εξουσιών σε µεγάλο, σοβαρό βαθµό, µε
την ταυτόχρονη αποδοχή ενός κοινού πλαισίου αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, µε πιο ενδιαφέρουσες φυσικά εξ αυτών τις ποινικές.
Αν θέλουµε να προχωρήσουµε σε ακόµα βαθύτερα και ουσιαστικότερα επίπεδα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η καθιέρωση του
ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου είναι στοιχείο εκ των ων
ουκ άνευ, όµως το προβληµατικό σηµείο στην ιδέα αυτή είναι ότι
προϋποθέτει εξ ορισµού ότι τα επιµέρους εθνικά δίκαια διέπονται
ακριβώς από τις ίδιες αρχές, την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική ως προς τη θέσπιση και την εφαρµογή των νόµων. Αυτό
όµως προφανώς και δεν συµβαίνει.
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι η θέσπιση και η ψήφιση των
νόµων δεν αποτελεί µια στεγνή τυπική νοµική διαδικασία, αλλά
το αποτέλεσµα ενός διαλόγου ο οποίος µεταφέρει όλα τα κοινωνικά και τα πολιτισµικά στοιχεία της συγκυρίας του εθνικού περιβάλλοντος.
Εποµένως, σε πολλά και κρίσιµα θέµατα η φιλοσοφία των επιµέρους εθνικών δικαίων έχει σηµαντική διαφορά, ακριβώς γιατί
ανταποκρίνεται και στα επιµέρους διαφορετικά πολιτισµικά και
κοινωνικά στοιχεία του κάθε κράτους-µέλους. Αυτή είναι η πηγή
όλων των επιµέρους προβληµάτων που προκύπτουν σχετικά µε
το κείµενο που καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώσµωση των εθνικών δικαίων
για τη διαµόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ή παγκόσµιου ποινικού συστήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει την προσωπική
ελευθερία και την ασφάλεια κάθε πολίτη και κάθε ανθρώπου.
Το ποινικό δίκαιο ανήκει στον σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, αλλά η έλλογη δεσµευµένη δικαστική δράση συνιστά
το θεσµικό όριο της ποινικής καταστολής. Από το εθνικό δίκαιο
στο δίκαιο των εθνών ή στο πανεθνικό δίκαιο ο δρόµος περνάει
µέσα από συνεργασίες και ακαδηµαϊκό διάλογο, αλλά προσοχή,
όχι µε τη λογική της Pax Romana, της παγκόσµιας κυριαρχίας,
αλλά µε την ευαισθησία της Pax Humana, ενός οικουµενικού κοινωνισµού για το πανανθρώπινο γενικό συµφέρον.
Τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τα νέα τεχνολογικά εγκλήµατα επιβάλλουν τη διαµόρφωση ενός νέου πλέγµατος προστασίας, νέου αλλά όχι aliud, όχι δηλαδή έξω ή απέναντι στα
κεκτηµένα του νοµικού µας πολιτισµού.
Όπως σωστά έχει λεχθεί, εάν η δηµοκρατία ζει και πεθαίνει µε
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το έθνος-κράτος, ίσως το ίδιο να συµβαίνει και µε την απονοµή
της δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο. Αν δεν το συσχετίσουµε µε
την παγκόσµια ηγεµονία -το νέο imperium, µε εξωδικαιικά δηλαδή κριτήρια- αυτό το οικουµενικό καθεστώς δικαίου πρέπει να
προστατεύει τα θεµελιώδη δικαιώµατα όλων και η αντεγκληµατική πολιτική να ασκείται µε τις εγγυήσεις του κράτους-δικαίου,
άρα εγγύηση prolibertate, που συνιστά τη βάση της όποιας ευρωπαϊκής ή παγκόσµιας δικαστικής πραγµατικότητας, το ποινικό
δίκαιο των ελεύθερων πολιτών όπου γης.
Το υπερεθνικό ποινικό δίκαιο, µε βάση έναν πυρήνα κοινώς
αποδεκτών ποινικών στάνταρντ, πρέπει να ελέγχεται όµως και
από ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο των δικαιωµάτων του ανθρώπου
για τον νοµικό χαρακτηρισµό, τη φύση του εγκλήµατος, το ύψος
της ποινής και λοιπά. Η αστυνοµική προσέγγιση των εγκληµάτων
δεν µπορεί να ακυρώνει τη δικαιοκρατική διάσταση.
Από την άλλη, το έννοµο προστατευόµενο αγαθό αλλάζει
φύση, αφού ο ανταγωνισµός και η διαφθορά διαφοροποιούν τα
όρια του αξιοποίνου, ενώ το δίκαιο του τόπου τέλεσης αποκτά
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τι βλέπουµε λοιπόν; Αοριστίες στους ορισµούς, λέξεις incerta
και αυτούσιες µεταφορές διεθνών κειµένων, που υπερβαίνουν
κατά πολύ τη συνταγµατική αρχή του νοµοθετείν από το εθνικό
κράτος. Χρειαζόµαστε κοινούς ορισµούς, κοινά στοιχεία νοµοτυπικών µορφών, κοινές κυρώσεις. Το άρθρο 18 που αφορά την
αµνηστία –και θα επανέλθω σε αυτό- θέτει σχετικά ζητήµατα µε
το Σύνταγµα. Το corpus juris θα είναι ένα αχανές δίκαιο, όπου η
αρχή της σκοπιµότητας ή του εκφοβισµού θα κατισχύει της
αρχής της νοµιµότητας.
Το ελληνικό Σύνταγµα απαιτεί για τη δηµιουργία του αξιοποίνου νόµο που να ενυλώνει τη δηµοκρατική αρχή. Άρα η αναγνώριση της διαδικασίας θέσπισης αξιοποίνου ή δικονοµικών
ρυθµίσεων, µε βάση υπερεθνικές πράξεις ή συµβάσεις, µπορεί
να σηµατοδοτεί παραβίαση ρητών συνταγµατικών κανόνων. Χρειαζόµαστε νόµο όχι κύρωση ή ενσωµάτωση.
Το δίκτυο διεθνών εγκληµάτων περιλαµβάνει και την αναγνώριση των αποφάσεων αλλοδαπών ποινικών δικαστηρίων, µολονότι, όπως είπαµε, οι ποινικοί νόµοι εκφράζουν αξιολογήσεις µιας
συγκεκριµένης κοινωνίας µία συγκεκριµένη ιστορική στιγµή.
Έτσι σιγά-σιγά διαµορφώνουµε ένα αντιδίκαιο των τοπικών
ορίων των ποινικών νόµων, όπου η προστασία των πανανθρώπινων εννόµων αγαθών συνιστά ένα γνήσιο διεθνές έγκληµα, δηλαδή προσβολές των αξιών της διεθνούς κοινωνίας. Στην ουσία
όµως, πρόκειται για ποινικές πτυχές του Διεθνούς Δικαίου.
Μέχρι τώρα έχουµε δει αοριστίες στην περιγραφή των εγκληµάτων, σπουδή για περισσότερη ποινική καταστολή και προχειρότητα µετασχηµατισµού υπερεθνικών δεσµεύσεων σε εθνικούς
κανόνες και στο corpus juris ασυµβίβαστες ποινικές κατασκευές,
για παράδειγµα απάτη µε απειλή, απάτη µε βαριά αµέλεια και
πολλά άλλα. Ευτυχώς, έχει διορθώσει ο Υπουργός ορισµένα από
αυτά.
Δεν έχουµε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε νοµοθετική και ελεγκτική εξουσία. Δεν έχουµε συνταγµατικό ευρωπαϊκό δικαστήριο
-εγώ θα διαφωνούσα, αλλά δεν έχει σηµασία- για την ενιαία
εφαρµογή. Αλλά έχουµε ή προσπαθούµε να κάνουµε ένα corpus
juris.
Πώς, για παράδειγµα, συνυπολογίζεται η ποινή που έχει εκτιθεί στο εξωτερικό, όπως τα καταναγκαστικά έργα, που δεν προβλέπονται στο Ελληνικό Δίκαιο;
Θυµίζω ότι το γερµανικό δικαστήριο το 1985 αποφάνθηκε ότι
µία ηµέρα κράτησης σε ισπανική φυλακή αντιστοιχεί σε δύο ηµέρες κράτησης σε γερµανική φυλακή, λόγω διαφορετικών συνθηκών κράτησης. Η ίδια ηθικοκοινωνική απαξία για κάθε έγκληµα
σε κάθε χώρα, ακόµη και για την επιµέτρηση της ποινής ή τα ελαφρυντικά στοιχεία;
Ένα ακόµη στοιχείο που µε προβληµατίζει, κύριε Υπουργέ,
είναι ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο όλο το βάρος πέφτει στους
ώµους του εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και τελικά αυτός είναι ο υπεύθυνος να διαβιβάσει την απόφαση, αφού η συγκατάθεση του καταδικασθέντος έχει σχετική
σηµασία.
Εδώ είναι και το ερώτηµα ως προς τη συναίνεση συγκατάθε-
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σης του καταδικασθέντα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος
2. Αυτή ζητείται πριν διαβιβαστεί η απόφαση για το πιστοποιητικό
στο κράτος εκτέλεσης. Δεν είναι αναγκαίο όµως. Αν η διαβίβαση
αυτή γίνεται προς µία σειρά από χώρες µε ιδιότητες που σχετίζονται µε την εθνικότητα, τον τόπο διαµονής του καταδικασθέντος και περίπου διά της ατόπου απαγωγής, καταλήγουµε ότι αν
ο καταδικασθείς ήταν παρών στη δικαστική διαδικασία κι έχει ήδη
αρχίσει την έκτιση της ποινής του, ο εισαγγελέας οφείλει να του
παρέχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί και να εκφράζει τη γνώµη
του, η οποία και θα συνυπολογιστεί στη διαδικασία.
Σε κάθε άλλη, όµως, περίπτωση -και λογικά µιλάµε για ερήµην
καταδίκες- η διαδικασία διαβίβασης των εγγράφων προχωρά αυτόµατα.
Καταλήγουµε δε στο ότι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου έκδοσης της απόφασης έχει τον βασικότερο ρόλο στην εφαρµογή.
Αυτός θα πρέπει να εκτιµήσει και να διαπιστώσει το πού είναι περισσότερο εδραιωµένη η προσωπική ζωή του καταδικασθέντος,
άρα θα διευκολυνθεί η κοινωνική του επανένταξη. Αυτός θα διαβουλευθεί µε τις αντίστοιχες αρχές του κράτους εκτέλεσης.
Αυτός θα πρέπει να ενηµερώσει και να έχει τη γνώµη συγκατάθεσης-συναίνεσης, αν αυτός, ο καταδικασθείς, είναι παρών.
Αυτός θα διεκπεραιώσει τη διαβίβαση των εγγράφων στο κράτος
εκτέλεσης στα στάδια που προηγήθηκαν.
Θεωρώ ότι το βάρος της διαδικασίας που αναλογεί στους συγκεκριµένους δικαστικούς λειτουργούς είναι µεγάλο. Σε συγκεκριµένες περιοχές ενδεχοµένως οι περιπτώσεις αυτές µπορεί να
είναι και πάρα πολλές. Εποµένως, όπως τουλάχιστον έχει το
θέµα από την πλευρά της χώρας µας, ως χώρα έκδοσης της απόφασης, το περιθώριο που αφήνουµε στον αντίστοιχο εισαγγελέα
για να ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο ζήτηµα στην πράξη είναι
ιδιαίτερα µεγάλο. Δεν προκύπτει δε από πουθενά ότι υποχρεούται να το κάνει.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ, λοιπόν, ότι θα έπρεπε να αρχίσουµε
από το ποινικό δικονοµικό ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή από τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Για παράδειγµα, το jus loci πόσο
δεσµεύει τον ηµεδαπό δικαστή που εφαρµόζει άλλο δίκαιο από
τον τόπο εκτέλεσης και πώς τον δεσµεύει; In bonam partem ή in
malem partem; Σε βάρος ή υπέρ; Θα επανέλθω σε αυτό στη δευτερολογία µου.
Τελειώνοντας, όµως, την πρωτολογία µου, θα ήθελα να πω,
κύριε Υπουργέ, ότι αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα να προσαρµοστούµε στη λογική του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου,
αλλά να το κάνουµε µε προσεκτική εξέταση, διάλογο και συναίνεση για όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν.
Με αυτή τη λογική, το να περάσουµε το θέµα στα γρήγορα δεν
θα είναι ωφέλιµο ούτε για την εφαρµογή του νόµου ούτε για την
αίσθηση ότι η Βουλή εξάντλησε τα όρια βελτίωσης των αποφάσεων και της εναρµόνισής τους, µε βάση τι; Τη συνταγµατική µας
τάξη και τη νοµική µας παράδοση. Η όλη διαδικασία έχει επιβαρυνθεί από το κλίµα.
Επί της αρχής είχαµε εκφράσει πολλές επιφυλάξεις στην επιτροπή. Η ΔΗΜΑΡ, όµως, θεωρεί ότι ο νόµος αυτός θα ανοίξει
έναν νέο διακρατικό διάλογο, που είναι απαραίτητος για την αποσυµφόρηση των φυλακών και για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης όσων παραµένουν στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Έτσι,
λέµε επί της αρχής «ναι», διότι παρά τον άναρχο τρόπο νοµοθέτησης, αποτελεί µια αρχή διαχείρισης του προβλήµατος.
Σύντοµα, όµως, κύριε Υπουργέ, θα ξαναέρθει στη Βουλή για
βελτίωση. Δεν µπορεί να εφαρµοστεί έτσι αυτός ο νόµος.
Όσον αφορά στις τροπολογίες, ες αύριον τα σπουδαία, µε τον
Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο και τους Βουλευτές της
ΔΗΜΑΡ να αναπτύσσουν τις σταθερές µας αρχές για το δηµόσιο
συµφέρον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον λόγο
έχει η ειδική αγορήτρια κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο µιλάει για την ενσωµάτωση τριών οδηγιών.
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Δεν είναι, όµως, το Βήµα της Βουλής η ευκαιρία για να ενσωµατώνει κανείς κραυγαλέα ψεύδη.
Ο Πελεκίδης είναι στηριγµένος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Δήµαρχος της Πάτρας και δεν µπορεί να ανεβαίνει Βουλευτής
εδώ πάνω και να εκτοξεύει κατηγορία ανθελληνικότητας για τον
εκλεγµένο Δήµαρχο της Πάτρας, επειδή έβγαλε πολιτική ανακοίνωση για την αποµάκρυνση του νατοϊκού στόλου συνολικά από
το λιµάνι της Πάτρας και να γίνεται συζήτηση από λάτρεις του
ΝΑΤΟ, µε εθνικιστικές κορώνες περί σηµαίας τουρκικού και ποιο
θα έρθει πιο κοντά και ποιο θα έρθει πιο µακριά.
Ψεύδη για να συνοδεύσουν φιλονατοϊκούς στρατολάτρεις των
εισβολέων σε τελευταία ανάλυση στην Κύπρο, για να πάνε σε
ένα quai, µια και ενδιαφερόταν πάρα πολύ ο προλαλήσας περί
την ακρίβεια της γλώσσας και περί ελλιµενισθείσης ή µη φρεγάτας. «Τέτοιοι δήµαρχοι υπάρχουν στην Ελλάδα», είπε, γενικεύοντας και η γενίκευση είναι αρχή φασισµού και είναι και όπλο
αντικοµµουνισµού. «Υπάρχουν απατεώνες και ανθέλληνες σαν
τον Πελεκίδη». Αυτοκαταγγέλλεται όποιος µιλάει έτσι και ευτυχώς γλώσσα λανθάνουσα και µη αλήθεια λέγει. Δεν µπορεί να
γλιτώσει κανένας από την πραγµατικότητα.
Όταν οι πολιτικές θέσεις διαστρεβλώνονται έτσι, µετά δεν µπορεί να µιλά κανένας ούτε για απολυταρχίες ούτε για κατοχές
ούτε για τούτα ούτε για εκείνα και να ξεφεύγει από την ουσία
των πραγµάτων. Αν «τσούζει» το ότι υπάρχει εκλεγµένος κοµµουνιστής δήµαρχος σε λιµάνι σαν την Πάτρα που έχει το δικαίωµα
ο πατραϊκός λαός να θέλει ή να µη θέλει νατοϊκό στόλο µέσα στο
λιµάνι, αυτό είναι µία άλλη ιστορία. Όµως, το ζήτηµα είναι πολιτικό και πρέπει κάποια στιγµή το ψέµα να µην έχει απλώς κοντά
ποδάρια αλλά κοµµένα ποδάρια.
Επί του νοµοσχεδίου σάς είχαµε µιλήσει άπειρες φορές. Εγώ
πολιτικά θα σταθώ µόνο επί της αρχής. Δεν είχα καµµία διάθεση
αυτή τη στιγµή να απαντώ σε προκλήσεις αυτού του είδους,
αλλά είθισται, µη υπάρχοντος άλλου βήµατος αντιπαράθεσης και
διαλόγου –γιατί µε ορισµένους δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν σε
διάλογο να υπεισέρχεσαι- να λες αυτά.
Θα τοποθετηθούµε επί της αρχής και θα σας πούµε ότι θα το
καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί περί νοµοσχεδίου πρόκειται
µε τη µορφή της ενσωµάτωσης. Θα το κάνουµε, γιατί προσπαθούµε να µεταφράσουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως έρχεται ειδικά εδώ, σε έναν χώρο στον οποίο τα πάντα προστατεύονται
και είναι ένας χώρος αγαθών προθέσεων. Αυτό δεν είναι αληθές.
Οι νοµικοί προβληµατισµοίµπορούν να αναπτυχθούν.
Θα µείνω στο πολιτικό ζήτηµα. Η άσκηση, η εφαρµογή του ποινικού δικαίου –και ειδικά στην εκτέλεσή του- είναι ο σκληρός πυρήνας άσκησης κρατικής εξουσίας στη νοµοθέτηση, στην
εφαρµογή, στην προδιαδικασία, στη διαδικασία και στην εκτέλεση της ποινής. Σε µία Ευρώπη όπου η συνταγµατική ενοποίηση
δεν επετεύχθη, µε λαούς της Ευρώπης να ψηφίζουν «όχι» –από
τότε φωνάζει το ΚΚΕ- υπάρχει η διά πλαγίου οµογενοποίηση,
έτσι ώστε να επιτευχθεί µία ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου
στο πλαίσιο της καταστολής µηχανισµών φακελώµατος, προκειµένου να έχεις µέτρα νοµοθετικού χαρακτήρα όπως ο ευρωτροµονόµος, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, η αντιρατσιστική
απόφαση-πλαίσιο του 2008, η ποινικοποίηση των κοµµουνιστικών
συµβόλων και της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, η δηµιουργία κατασταλτικών θεσµών όπως είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
η EUROPOL, η EUROJUST, η FRONTEX, ο µηχανισµός φακελώµατος SCHENGEN, µε διαφοροποιηµένες τις εκτελέσεις ακόµα
και αυτών των µέτρων και αυτών των θεσµικών οργάνων ανάλογα
µε την ισχύ των χωρών. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο που έρχεται µε αυτές τις τρεις ενσωµατώσεις –και
αυτό το είχαµε πει- και πάει πίσω στο πλαίσιο των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου του Τάµπερε το 1999 για τη δηµιουργία ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι το
ενδεχόµενο κάτω απ’ αυτές τις ενσωµατώσεις στο επίπεδο της
άσκησης και της απόλαυσης ανθρωπιστικών µέτρων, στην πραγµατικότητα να είναι πολύ µεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για την καταπάτηση εννόµων και κατοχυρωµένων ελευθεριών στο πλαίσιο
του Ποινικού Δικαίου από την τυχόν ευεργεσία για κάποιον που
θα θέλει.
Έχουµε µη εφαρµογή του διπλού αξιοποίνου, το οποίο είναι
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θεµελιώδης αξία, πανευρωπαϊκή και παγκόσµια, στο Ποινικό Δίκαιο η οποία διέπει –και οφείλει να το κάνει- κάθε µορφή του δικαίου της έκδοσης. Κάµπτεται. Μόνο για κάµψεις µιλάµε. Μιλάµε
για µία εκπληκτική επί της εφαρµογής κάµψη αρχών, οι οποίες
είναι πολιτισµικές κατακτήσεις. Μιλάµε για καθιέρωση του υπόπτου σε βαθµό που να υποχωρούν ακόµα και αξίες της αστικής
Γαλλικής Επανάστασης. Υπάρχει µία δυνατότητα µ’ αυτές τις ενσωµατώσεις να υλοποιούνται αποφάσεις σε βάρος υπόπτων.
Υπάρχουν όροι όπως το «ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης» που
θα κληθούµε να ενσωµατώσουµε, όταν θα έρθουµε εδώ στις
εφαρµογές διαφορετικών µορφών ποινών, µε διαφορετικά δίκαια, µε διαφορετική ορολογία. Μην εκπληττόµεθα, η µετάφραση ποινικών όρων δεν είναι πάντοτε αθώα. Κάθε άλλο. Δεν
είναι αθώα. Δεν µπορεί, επίσης, κάποιος να ισχυριστεί ότι χάνεται
στη µετάφραση, όταν µιλάµε για θεµελιώδεις αξίες και βασικές
κατακτήσεις µέσα από την κάµψη της άσκησης εξουσίας διά του
ποινικού νόµου.
Η απογυψοποίηση του ποινικού νόµου είναι στην ουσία µία δηµοκρατική εξέλιξη σε κάθε µορφή.
Εκτός από αυτό, λοιπόν, εδώ έχουµε και σπάσιµο της έννοιας
του Ποινικού Δικαίου σε κοµµάτια διά αυτών των τριών ενσωµατώσεων, αυτών των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Όταν το κοµµατιάζεις, τότε το ελέγχεις µε διαφορετικό πολιτικό τρόπο κάθε φορά
στην άσκηση. Σπάει η προδικασία από τη διαδικασία και η διαδικασία από την εκτέλεση. Και βεβαίως θα προκύψουν ανοµοιογένειες! Και, βεβαίως, θα προκύψουν διευκολύνσεις για ικανούς!
Και, βεβαίως, ο έχων και µη έχων τη δυνατότητα να αποκτήσει
δικαστική υπεράσπιση σε µια άλλη χώρα θα έχει εξ ορισµού διαφορετική µεταχείριση από κάποιον άλλον!
Δόξα τω θεώ, καθίσαµε και στην επιτροπή µε τους προλαλήσαντες συναδέλφους και τα είπαµε αυτά, όπως θα τα πούµε αναλυτικά και άρθρο-άρθρο και αύριο. Όµως, η αιτιολογική έκθεση
που παίζει µε την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος µε
τις δύο πρώτες αποφάσεις-πλαίσιο, ώστε να εφαρµοστούν καλύτερα τα µέτρα επιτήρησης µε την τρίτη απόφαση, είναι µάσκα.
Είναι µάσκα βαθύτερων επιδιώξεων, ώστε να διαµορφωθεί µία
άσκηση κρατικής εξουσίας µε απειλή, µε όπλο την ποινική διαδικασία, το ποινικό δίκαιο. Οι αρχές που κάµπτονται είναι κάµψεις
που δύσκολα ξανασηκώνουν κεφάλι στον πολιτισµό. Και είναι εύκολο να πει κάποιος για κάποιον ότι θα ήταν καλύτερα να εκτελέσει την ποινή του στην Ελλάδα αντί για τη Ρουµανία. Μιλάµε
δε για µια εποχή όπου δίπλα µας, γύρω µας, κάµπτεται ακόµα
και η έννοια του Διεθνούς Δικαίου µε τη σύµπτυξη συµµαχιών.
Ήµασταν όλοι µάρτυρες στην επιτροπή, όταν ζητήσαµε έναν
κατάλογο µε τους καταδικασθέντες αλλοδαπούς από χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαµε ότι υπάρχει και ένας
δυστυχής καταδικασθείς ισοβίτης από τη Γιουγκοσλαβία. Γιουγκοσλαβία, όµως, δεν υπάρχει πια! Είµαστε σε µία περιοχή όπου
αλλάζει και η έννοια του κράτους αυτή καθαυτή. Γυρίστε πίσω
στην έννοια του κράτους και δείτε πόσα κράτη είχαµε στην Ευρώπη πριν από το 1999 και πόσα κράτη έχουµε σήµερα. Εδώ
τσακώνονταν χθες Σέρβοι και Αλβανοί υπό τα όµµατα διεθνούς
για την αναγνωρισµένη ή µη κρατική υπόσταση του Κοσόβου.
Εποµένως, αυτή η προσπάθεια ενιαιοποίησης του ευρωπαϊκού
χώρου έχει και βαθύτατα ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά και βαθύτατα κατασταλτικά για να κάµψει αντιστάσεις λαών. Είναι βαθύτατα αντιλαϊκά αυτά τα µέτρα.
Και αυτή η ενιαιοποιηµένη αντίληψη πειράζει βασικές έννοιες,
όταν έρχεστε στην επικαιρότητα. Συγχωρείστε µε, αλλά στο σηµείο αυτό θα ήθελα να χρησιµοποιήσω κάτι επί της αρχής. Πάµε
στην αρχή της εργασίας. Η αρχή, η έννοια της εργασίας είχε
καµφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει µετατραπεί σε απασχόληση. Και τώρα πηγαίνετε στην «ενιαιοποίηση». Κάθε φορά που
θέτει κάποιος -και ειδικά το ΚΚΕ- τέτοια ζητήµατα, η απάντηση
είναι «µα, δείτε τι συµβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες»
από τους ευρωλάτρες, από αυτούς που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν να τη διαχειριστούν, που θέλουν να
τη µετατρέψουν σε κάτι που να είναι δικό τους.
Προσέξτε κάτι! Έχετε εδώ στην Ελλάδα τον Υπουργό Παιδείας
να µιλάει για κάλυψη των κενών στα σχολεία, αν υπάρχει δυνατότητα, λέει, µε «αδάπανη -αδάπανη!- εργασία»! Συζητάµε εδώ
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αβρόχοις ποσί ότι µπορούν να καλυφθούν τα κενά µε το να
πούµε σε συνταξιούχους που δικαιούνται να βγουν σε σύνταξη,
«όχι, δεν θα βγεις», γιατί έχω κενά -αδαπάνως!- και θα πάρεις
µόρια. Και δεν έχουν σηκωθεί και οι πέτρες! Όχι! Γιατί; Μα, συµβαίνει και στη Γαλλία!
Θέλετε να δείτε την ενιαιοποίηση της αντίληψης; Οι πρωτοδιορισθέντες δάσκαλοι δηµοτικού στη Γαλλία, στο Παρίσι –πολύ µεγαλύτερη οικονοµία από εµάς, χωρίς τρόικα, χωρίς µνηµόνιο,
χωρίς τίποτα- είναι απλήρωτοι εδώ και έντεκα µήνες, από την
αρχή του χρόνου! Ξέρετε τι τους πρόσφερε -για να δείτε τι πάει
να πει ενιαιοποίηση του χώρου σε ιδεολογικό επίπεδο!- η γαλλική
κυβέρνηση; Κουπόνια φαγητού έναντι των χρηµάτων που δεν
τους έχει δώσει από τον Γενάρη! Και αυτά γίνονται στη Γαλλία!
Αυτού του είδους την ενιαιοποίηση θέλουµε και στο Ποινικό
Δίκαιο; Αδάπανη εργασία; Η αδάπανη εργασία, αν θέλετε να µιλήσουµε µε πολιτισµικούς όρους –για να µην πάω και σε όρους
πια του Ποινικού Δικαίου, γιατί εκεί θα αρχίσουµε να τροµάζουµε
µε την έννοια «Ράιχ» και «Κράτος»- είναι από τις έννοιες τις
οποίες ή τις υπερασπίζεσαι ή δεν τις υπερασπίζεσαι.
Δεν µπαίνουµε σε νοµικές φόρµουλες τέτοιες που να εµφανίζεται η συναίνεση που δεν υπάρχει. Κάµπτεται η συναίνεση. Κάµπτεται το διπλό αξιόποινο. Κάµπτεται το ένα, κάµπτεται το άλλο.
Από τις πολλές κάµψεις δεν καταλαβαίνετε ότι γονατίζουν οι
λαοί; Με αυτήν την έννοια, επί της αρχής δεν µπορεί να το ψηφίσεις.
Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγµα: Υποτεθείσθω ότι δεν γίνεται εδώ δίκη προθέσεων, ή δεν είσαι σε θέση να καταλάβεις τι
υποκρύπτεται κάτω από την ενιαιοποίηση του χώρου ασφαλείας,
συνεργασίας και δικαιοσύνης. Ενιαιοποιείται η καταστολή. Πού;
Γιατί τη χρειάζεσαι; Θα έχεις και τον µπαµπούλα, τον τρόπο
εφαρµογής, δηµιουργίας νόµων, εφαρµογής νόµων, διαδικασίας, προδικασίας. Για τους λίγους και εκλεκτούς θα είναι και το
Ποινικό Δίκαιο στο τέλος-τέλος.
Ποιος είναι ο στόχος εδώ; Λέτε, για παράδειγµα, «µονοπρόσωπα ο εισαγγελέας». Ο εισαγγελέας θα αποφαίνεται, ένα µονοπρόσωπο όργανο; Δεν χρήζει βελτιώσεως. Εάν έχρηζε
βελτιώσεως θα πηγαίναµε και στο να κάνουµε και δέκα-δεκαπέντε βελτιώσεις. Και δεν µπορεί να είναι φραστικές οι βελτιώσεις. Στο άρθρο 6, στην παράγραφο 2 λέει ότι µονοπρόσωπο
όργανο θα αποφασίζει κυριαρχικά, αναφορικά µε την αναγνώριση, την απόφαση και την εκτέλεση της ποινής. Δηλαδή, δεν θα
µπορούσε να υπάρξει ένα συµβούλιο; Δεν θα ήταν καλύτερα; Αντιληφθείτε, πόση εξουσία θα έχει ένας εισαγγελέας, µονοπρόσωπο. Μα, δεν τα βάζω µε τον εισαγγελέα υποκειµενικά, αλλά
δείτε έναν να έχει κυριαρχική δυνατότητα να αποφαίνεται για την
αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής. Ένας!
Στην καλή του µέρα; Στην κακή του µέρα; Σε ποιο πνεύµα και
σε ποια περιρρέουσα ατµόσφαιρα; Πείτε µου!
Θα µπορούσε, λοιπόν, να έρθει αυτό πιο επεξεργασµένο επί
της ουσίας. Πρέπει να ρίξεις µια µατιά στο ποιος είναι ο στόχος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι επιτυγχάνεται, τι είδους και µε
ποιον σκοπό. Ενιαιοποίηση του χώρου. Σηκώνει κάποιος τις κορόνες για κυριαρχικά δικαιώµατα, συνταγµατικές παρεκτροπές,
άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, όταν από τη συµµετοχή και
µόνο στο σύνολο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά
είναι εκχωρηθέντα. Εκ των πραγµάτων είναι εκχωρηθέντα. Δεν
µπορεί να επιζήσει κάποιος, λοιπόν, πλασάροντας τµήµατα -ενδεχοµένως και θετικών, δεν σας λέω ότι δεν έχει και τα θετικά
άρθρα εδώ µέσα για κάποιους ανθρώπους- να τα προβάλει και
πίσω απ’ αυτά να κρύβεται η υποταγή σε ένα σύστηµα, το οποίο
ακόµη και αυτοί που κάποτε θέλησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
το κατανοούν πλέον ως θετικό.
Πάµε να κάνουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση -ακόµα και αυτοί που
την αγαπούν- ένα νοµιµοποιηµένο κολαστήριο των µη δυναµένων
να ζήσουν µέσα σ’ αυτή. Το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου επιτρέψετε να κάνω χρήση µόνο ενός λεπτού στο ζήτηµα της αρχής επί των τροπολογιών. Μιλήσατε για είκοσι βουλευτικές τροπολογίες. Και επειδή ήταν είκοσι βουλευτικές, σας
είπαν ότι και οι περισσότερες από αυτές ήταν για τους µικροο-
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µολογιούχους, ζήτηµα µεγάλο και µείζον, µιλήσατε για τις τέσσερις υπουργικές τροπολογίες που τις φέρνετε -και στην πραγµατικότητα είναι «άνθρακες ο θησαυρός»- για τα δάνεια. Στα
δάνεια φέρνετε πέντε τροπολογίες. Φέρνετε τα δάνεια µέσα και
τα φέρνετε πώς; Βάζοντας την τράπεζα -όχι τα ιδιωτικά, µόνο τα
επιχειρηµατικά- κριτή. Δηλαδή νοµοθετείτε υπέρ των τραπεζών.
Τα δάνεια, οι τράπεζες τα αποφασίζουν. Αυτό κάνετε. Οι τράπεζες έχουν τη βασική κριτική θέση για το πώς θα αντιµετωπιστούν
τα δάνεια.
Μιλήσατε για τις τροπολογίες των Βουλευτών. Σας καταθέσαµε µια τροπολογία ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος για την ουσιαστική και πραγµατική
ανακούφιση σε όλα τα επίπεδα, από τις πιστωτικές κάρτες και
τα δάνεια µέχρι τους αυτοαπασχολούµενους και τα µικροµάγαζα
που δεν περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις σας. Ξέρετε ότι είχαµε
συµφωνήσει για να δώσετε αυτά που πρέπει να δώσετε στους
ανθρώπους των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων και έρχεστε σήµερα εδώ και το εµφανίζετε κουτσουρεµένο
µε βάση αυτές τις αδάπανες προσφορές και σε αυτόν τον τοµέα.
Εποµένως δεν είναι ο αριθµός των τροπολογιών. Είναι ποιες
κάνετε δεκτές και ποιες όχι. Κάνετε δεκτές µόνο τις δικές σας.
Ας είχατε το κουράγιο να έρθετε εδώ να µας πείτε για τα µέτρα
ανακούφισης που προτείνει το ΚΚΕ. Θα τα πούµε αναλυτικά και
αύριο. Θα τα πει και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Όµως, την πρόταση τη δική µας για την ανακούφιση οφείλατε να
τη φέρετε µόνο και µόνο, για να µπορείτε να απαντήσετε στο εάν
η δική µας η πρόταση ανακουφίζει και ποιες µάζες και ποιους ανθρώπους ανακουφίζει και εάν η δική σας πρόταση ανακουφίζει
ποιους και για ποιους λόγους.
Εάν θέλετε να αναµετρηθούµε πολιτικά, να την κάνετε δεκτή.
Να τη φέρετε προς συζήτηση και να απαντήσετε στις προτάσεις
του ΚΚΕ για το πώς πρέπει να γίνει η µείωση στα δάνεια, τι πρέπει να περικοπεί, εάν θα είναι 1,5% το επιτόκιο. Να έρθετε να τα
κουβεντιάσετε αυτά.
Μένουµε πολλές φορές στη διαδικασία. Λέµε ότι είναι µεγάλες
στον αριθµό, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, για να προχωρήσουµε στην έλλειψη ουσίας και πολιτικής τοποθέτησης. Δεν είναι
ζήτηµα αυθαιρεσίας. Είναι ζήτηµα πολιτικών επιλογών.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, επί της αρχής το νοµοσχέδιο και την
ενσωµάτωση των τριών θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Κανέλλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας ενηµερώσω ότι κατόπιν
συνεννοήσεως µε τον κύριο Υπουργό θα υπάρξει και τρίτη συνεδρίαση την Πέµπτη το πρωί. Θα δούµε, βέβαια, πώς θα εξελιχθεί
η συζήτηση.
Κλείνουµε µε την ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μελετώντας το παρόν νοµοσχέδιο, παρατηρούµε ότι οι δύο
πρώτες αποφάσεις-πλαίσιο του νοµοθετήµατος θα έπρεπε να
είχαν κυρωθεί από το Δεκέµβριο του 2011 και η τρίτη από τον
Δεκέµβριο του 2012. Τρία χρόνια µετά έρχεστε να κυρώσετε τις
οδηγίες αυτές, παραδεχόµενοι στην ουσία ότι είστε ανίκανοι να
ανταποκριθείτε στην κύρωση για τρία ολόκληρα χρόνια.
Τα ερωτήµατα γι’ αυτήν την αργοπορία είναι γιατί συντελέστηκε
και µε ευθύνη ποιων. Μήπως γιατί η επικοινωνιακή πολιτική της
συγκυβέρνησης υπερισχύει της υποχρέωσής της για την απονοµή
της δικαιοσύνης; Μήπως η ευθύνη βαραίνει τους Υπουργούς των
κοµµάτων που κυβερνούσαν από το 1975 µέχρι σήµερα, δηλαδή
των ίδιων κοµµάτων που σήµερα συγκυβερνούν;
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης έχουν ευθύνη, γιατί καταθέτουν ένα κακογραµµένο νοµοσχέδιο που δεν σέβεται τη νοµική
ορολογία. Ο χρόνος που προβλεπόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρία επιπλέον χρόνια δεν ήταν αρκετά, για να κάνετε
µία απλή ενσωµάτωση. Έχοντας στο µυαλό µας αυτό το δεδοµένο, πώς θα µπορούσε οποιοσδήποτε να πιστέψει ότι η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια θα είναι τεκµηριωµένη και ουσιαστική
για τον πολίτη που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί η ανούσια πολιτική σας του
στερεί τη δυνατότητα;
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Στην τροπολογία, βέβαια, θα αναφερθούµε εκτενώς στην αυριανή τοποθέτηση. Πάντως, µας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι
δεν είχατε το σθένος να εισάγετε το θέµα των κόκκινων δανείων
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Επί του παρόντος, για τη συζήτηση επί της αρχής του νοµοθετήµατος θα θέλαµε να σας συγχαρούµε, γιατί τηρήσατε τη διαδικασία της διαβούλευσης. Για µία εβδοµάδα, βέβαια. Ένα
απόλυτα εξειδικευµένο νοµοσχέδιο που ρυθµίζει λεπτά ζητήµατα
στέρησης της ελευθερίας και ακουµπά ευαίσθητα θέµατα Συνταγµατικού Δικαίου λαµβάνει χρόνο διαβούλευσης από τις 15
µέχρι τις 22 Σεπτεµβρίου. Δεν είναι ανάγκη να γελοιοποιείτε τη
διαδικασία, µόνο και µόνο επειδή δεν σας αρέσει ο έλεγχος της
δηµοκρατίας.
Γνωρίζουµε ότι η Κυβέρνησή σας χλευάζει το Κοινοβούλιο και
περιφρονεί τη δικαιοσύνη. Με τροπολογία απαλλάξατε τις διοικήσεις της «ΛΑΡΚΟ» από τις ποινικές ευθύνες, όταν κατέθεσαν
µηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο.
Με τροπολογία κυρώσατε το πόρισµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το σκάνδαλο του «ΑΘΗΝΑ 1997», την κάνατε βουλευτική, για να συµπαρασύρετε και τους «αδιάβαστους» Βουλευτές
και µετά έτρεχαν, για να µαζεύουν τις υπογραφές τους.
Με τροπολογία χαρίσατε εκατοµµύρια από βεβαιωµένα πρόστιµα και οφειλές των επιχειρηµατιών φίλων του Πρωθυπουργού
σας και µειώσατε τη φορολογία τους, αναγνωρίζοντας συναλλαγές τους µε υπεράκτιες εταιρείες των οµίλων τους.
Με τροπολογία απαλλάξατε τους τραπεζίτες από τις ευθύνες
για τα θαλασσοδάνεια των κοµµάτων. Με τροπολογία ολοκληρώσατε τα υποβρύχια, τα οποία γέρνουν.
Η πολιτική σας δηµιουργεί φτώχεια και δυστυχία σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής των πολιτών. Ανθρωπιστικά αποδειχθήκατε
ανάλγητοι, αφού αδιαφορείτε για τους ανθρώπους και σας απασχολούν µόνο τα νούµερα.
Ζευγάρι αυτή τη στιγµή σε χωριό της δυτικής Αχαΐας ζει σε
τσίγκους και έχει δύο ανήλικα παιδιά, τεσσάρων και πέντε ετών.
Οικογένειες πολιτών ζουν σε αυτοκίνητα µαζί µε τα ανήλικα παιδιά τους.
Οικονοµικά αποδειχθήκατε ένα τεράστιο λάθος. Το παραδέχτηκε και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε το δηµοσιονοµικό
πολλαπλασιαστή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη λάθος
συνταγή για την Ελλάδα. Κοινωνικά δηµιουργήσατε κολαστήρια
ανθρώπων µε τα κέντρα κράτησης. Άνθρωποι στοιβάζονται. Αλλοδαποί, χρήστες ναρκωτικών και όσοι βέβαια δεν ταιριάζουν
στην εικόνα της καλής κοινωνίας αντιµετωπίζονται ως ανέγγιχτοι.
Άνθρωποι που θα έπρεπε να λαµβάνουν ιατρικές φροντίδες, λαµβάνουν την «περιποίηση» των ΜΑΤ. Δείτε την κατάσταση των κέντρων κράτησης, των κρατητηρίων, των αστυνοµικών τµηµάτων,
των φυλακών της χώρας.
Μην ισχυριστείτε ότι φέρατε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα για
να αποσυµφορίσετε τις φυλακές, γιατί δεν θα σας πιστέψουµε.
Γνωρίζουµε ότι τέτοιες µαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν έχετε
ιδέα από σωφρονιστική πολιτική και αυτό αποδεικνύεται από την
προσήλωσή σας στην τιµωρία και όχι στην πρόληψη. Μόνο στις
πράξεις εντυπωσιασµού έχετε έφεση. Γι’ αυτό ακούµε δακρύβρεχτες εισηγήσεις κάθε φορά που υποτίθεται ότι ρυθµίζετε θέµατα ελάφρυνσης της κοινωνίας, από τις επιπτώσεις βέβαια της
πολιτικής που εσείς εφαρµόζετε. Αύριο θα µας πείτε ότι η φιλεύσπλαχνη Κυβέρνησή σας νοιάζεται για τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία και ρυθµίζει το δάνειό του, αφού πρώτα του
αφαίρεσε βέβαια τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του µε τη βλακώδη επιλογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίµησης σε συνθήκες ανοιχτής οικονοµίας.
Βέβαια έχετε έφεση και στη µορφοποίηση του νοµικού πλαισίου της χώρας για την εξυπηρέτηση των πολιτικών σας φίλων.
Σας θυµίζουµε την κατάργηση της περίπτωσης δ’ του άρθρου
263Α του Ποινικού Κώδικα. Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα «Το
κουτί της Πανδώρας», η ευθύνη για την κατάργηση του συγκεκριµένου άρθρου βαρύνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, ο οποίος αφού πρόλαβε να αµνηστεύσει
στελέχη µεγάλων εταιρειών ή οργανισµών, τα οποία έχουν καταδικαστεί ή κατηγορούνται για σοβαρά κακουργήµατα, έσπευσε
να δηλώσει ότι το άρθρο καταργήθηκε εκ παραδροµής και να το
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επαναφέρει µε εκπρόθεσµη τροπολογία στο µεσοπρόθεσµο.
Και συνεχίζει: «Η πρωτοφανής αυτή απόφαση του Χαράλαµπου Αθανασίου ήταν µάννα εξ ουρανού για τους απανταχού διεφθαρµένους και διαπλεκόµενους, πολλοί εκ των οποίων
-τουλάχιστον όσοι έχουν διαπράξει αδικήµατα πριν τις 7 Απριλίου
2014, όταν ο σχετικός νόµος δηµοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης- θα αποφυλακιστούν, εφόσον είναι προφυλακισµένοι και άλλοι δεν θα χρειαστεί να αντιµετωπίσουν τη
δικαιοσύνη, λόγω εξάλειψης του αξιόποινου της όποιας πράξης
τους, αφού η κατάργηση ενός αδικήµατος, µε βάση το Ποινικό
Δίκαιο, συνιστά αυτοµάτως την αρχειοθέτηση όλων των σχετιζόµενων µε αυτό ποινικών υποθέσεων».
Σας καταθέτω για τα Πρακτικά το δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αφού, λοιπόν, αµνηστεύσατε καταδικασθέντες και κατηγορούµενους σοβαρών κακουργηµατικών πράξεων διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος, επαναφέρατε το άρθρο του Ποινικού Κώδικα.
Μήπως όµως µέσα σε αυτούς, κύριε Υπουργέ, παραγράφηκαν
αδικήµατα, όπως αυτό του Γραµµατέα της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Παπαµιµίκου για την υπόθεση της ΜΚΟ των 2,5 εκατοµµυρίων
ευρώ µε τα πλαστά τιµολόγια, που βρισκόταν ή βρίσκεται –δεν
γνωρίζουµε- σε εισαγγελική έρευνα; Μήπως µε αυτή σας την
ενέργεια οδηγείται στο αρχείο την υπόθεση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη, σχετικά µε την κατηγορία δωροδοκίας από
τον Αναστάσιο Πάλλη, που βρίσκεται στα συρτάρια της Βουλής;
Φαίνεται ότι είστε πολύ απασχοληµένοι µε τις ανωτέρω ενέργειες, γι’ αυτό δεν βρίσκετε χρόνο να κυρώσετε τις ευρωπαϊκές
οδηγίες στην ώρα τους και όταν τις φέρνετε να το κάνετε µε τον
ορθό τρόπο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας ζητούµε να αποσύρετε το νοµοσχέδιο και
να υλοποιήσετε την κύρωση µε την πρέπουσα σοβαρότητα, δίνοντας στους Βουλευτές τη δυνατότητα να µπορούµε να το ψηφίσουµε. Δεν είναι δυνατόν να µας ζητάτε να συµφωνήσουµε µε
την προχειρότητα και τις µεθοδεύσεις σας. Η δικαιοσύνη είναι
ένας από τους τρεις πυλώνες της κρατικής υπόστασης. Μην την
αντιµετωπίζετε µε την απρέπεια την οποία καταµαρτυρεί το
παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των συνάδελφων αγορητών, µε
πρώτο τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Έχετε τον λόγο, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής ψηφίζω το σχέδιο
νόµου.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις,
που εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι αφορούν τις τροπολογίες.
Απλώς, οι τροπολογίες µου δίνουν την αφορµή να επισηµάνω
ορισµένα πράγµατα, τα οποία πρέπει να τα έχουµε υπ’ όψιν µας.
Επειδή είναι η φύση των τροπολογιών εκείνη που αφορά τη
ρύθµιση των χρεών των µικρών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και
το ζήτηµα της εκτέλεσης των αποφάσεων για τους δικαστικούς
και τους ένστολους που άπτονται σηµαντικών πτυχών του τρόπου λειτουργίας και της Βουλής και του κράτους, γι’ αυτόν τον
λόγο -και προσπαθώντας τις επόµενες µέρες να διορθώσουµε
κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση- επιτρέψτε µου να κάνω αυτές
τις δύο παρατηρήσεις. Δεν είµαι, δηλαδή, εκτός ηµερησίας διατάξεως, απλώς είµαι µέσα στο πνεύµα γενικότερα του σχεδίου
νόµου.
Κύριε Υπουργέ, ορθότατα έρχεται η ρύθµιση για τα χρέη των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, την οποία και θα υπερψηφίσω.
Κανείς δεν είναι τέλειος, βέβαια, καθώς και κανένα θεσµικό δηµιούργηµα, ιδίως τη σηµερινή εποχή. Έχω, όµως, ένα ερώτηµα
το οποίο εσείς το ξέρετε καλά και δεν έχετε καµµία ευθύνη, γιατί
είναι γνωστό ότι το έχετε αποδεχτεί εδώ και έναν χρόνο.
Πριν ένα χρόνο, τέτοιες µέρες, ήταν η εκδήλωση της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου µε την παρουσία σας συζητή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαµε το µεγάλο ζήτηµα της κατάργησης αυτής της επαίσχυντης
ρύθµισης του 2011, του ν. 3943, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το
οποίο καθιστά ποινικώς κολάσιµη τη συµπεριφορά που συνίσταται στην αδυναµία οποιουδήποτε να αποπληρώσει χρέος προς
το δηµόσιο και τα δορυφορικά του νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα
από το αν έχει υπαιτιότητα προς τούτο.
Είχαµε πει -και το επαναλαµβάνω- ότι αυτή η διάταξη που καθιερώνει αντικειµενική ποινική ευθύνη δεν έχει καµµία σχέση µε
το κράτος δικαίου. Ψηφίστηκε την εποχή εκείνη, όπως ψηφίστηκε, µε την αντίδραση όλης της Βουλής. Ήταν έργο Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου και αυτή η διάταξη. Όµως, είχαµε
δεσµευθεί -και όχι ότι δεν γνωρίζει το Υπουργείο Οικονοµικών να
φτιάχνει ρυθµίσεις, αλλά η ρύθµιση αυτή έχει δοθεί εδώ και κάµποσο καιρό για να διευκολύνουµε τα πράγµατα- και ουδέποτε
αυτή η ρύθµιση ήλθε προς ψήφιση στη Βουλή, µολονότι υπάρχει
η δέσµευση και του Υπουργείου Οικονοµικών. Σας θυµίζω τη δέσµευση του Υφυπουργού Οικονοµικών κατά την οµιλία του στον
ΣΕΒ.
Τι συµβαίνει και δεν έρχεται; Δεν είναι τώρα ευκαιρία; Ούτως
ή άλλως εκπρόθεσµη είναι και η άλλη. Θα είχε κανείς συνάδελφος αντίρρηση -αφού εκπρόθεσµες είναι και οι υπόλοιπες- να
έλθει εκπρόθεσµη αυτή η τροπολογία να καταργήσουµε αυτήν
τη µεσαιωνική διάταξη, η οποία έχει πραγµατικά καταρρακώσει
το κύρος της ελληνικής πολιτείας και δίνει την εικόνα στους ανθρώπους ότι δεν σκεφτόµαστε ούτε καν µε τη λογική που σκεφτόταν ο ποινικός νοµοθέτης, µιλώντας την εποχή εκείνη για την
κλοπή χρήσεως και την υπεξαίρεση χρήσεως, δηλαδή το δίδαγµα του Γιάννη Αγιάννη;
Μαθαίνω δε -και ελπίζω να µην είναι αλήθεια- ότι ο λόγος για
τον οποίο καθυστερεί αυτή η κατάργηση είναι γιατί και το ζήτηµα
αυτό ετέθη υπό την έγκριση της τρόικας. Θέλω να θυµίσω ότι η
τρόικα είναι κατά τα 2/3 ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο αν δεν
ξέρει να σέβεται το ελληνικό Σύνταγµα, οφείλει να σέβεται το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν υπάρχει
καµµία αρµοδιότητα οιουδήποτε ευρωπαϊκού οργάνου που να
επιβάλλει ποινικές ρυθµίσεις σε ζητήµατα που άπτονται τη συµπεριφορά των Ελλήνων πολιτών, εκτός αν αφορά θέµατα τα
οποία σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αυτό τούτο και ως κύρωση νοείται κατ’ εξαίρεση από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η ποινική
κύρωση.
Όπως τότε µπήκε -διότι αυτή ήταν η νοοτροπία του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπακωνσταντίνου και όχι ότι µας επεβλήθηέτσι πρέπει να φύγει. Δεν έχει καµµία δουλειά η τρόικα, κι ελπίζω
να µην είναι ακριβές ότι ρωτήθηκε γι’ αυτό το θέµα. Γιατί δεν
είναι νοητό να ερωτάται για κάτι τέτοιο. Επαναλαµβάνω δεν έχει
καµµία δουλειά!
Κύριε Υπουργέ, είναι ευκαιρία, συνεννοηθείτε µε το Υπουργείο
Οικονοµικών. Την έχετε τη ρύθµιση. Είναι ευκαιρία και θα είναι
καλό για όλους και για την ίδια την Κυβέρνηση. Ας έλθει, να την
αποδεχτούµε. Φαντάζοµαι κανείς συνάδελφος δεν έχει αντίρρηση εδώ. Ας έλθει ως εκπρόθεσµη, την τελευταία στιγµή η τροπολογία αυτή.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο ήθελα να θίξω άπτεται της τροπολογίας που αφορά τα ζητήµατα της εκτέλεσης των αποφάσεων για τους ένστολους και για τους δικαστές. Ζούµε αυτήν την
εποχή που ζούµε και ξέρουµε ότι υπάρχει µεγάλη δηµοσιονοµική
δυσχέρεια. Δεν είναι κανείς ευτυχής, γιατί βλέπει να εκτελούνται
εν µέρει δικαστικές αποφάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Οφείλουµε να τη σεβαστούµε, µολονότι
µέσα µου ξέρω ότι πρώτα εσείς ο ίδιος, ως παλιός δικαστής, ο
οποίος φέρετε πάντοτε µέσα σας αυτήν τη νοοτροπία, δεν είστε
ιδιαίτερα ευτυχής για τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται αυτές
οι αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, το αντιλαµβανόµαστε.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω το εξής: Είναι µια µεγάλη ευκαιρία –ευτυχώς δεν ακούστηκε από τότε µέχρι σήµερανα επαναφέρετε προς τους συναδέλφους σας Υπουργούς και
ιδίως προς τον Υπουργό Οικονοµικών το ζήτηµα του σεβασµού
της δικαιοσύνης και της οριοθέτησης των σχέσεων µεταξύ των
τριών εξουσιών, της νοµοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής.
Το λέω αυτό γιατί όταν εκδόθηκαν αυτές οι αποφάσεις και
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ιδίως η απόφαση για τους ένστολους, ακούστηκε αυτή η απίστευτη φράση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χαρδούβελη ότι τα
δικαστήρια δεν ασκούν δηµοσιονοµική πολιτική. Ότι εφαρµόζουν
το δίκαιο αλλά δεν ασκούν δηµοσιονοµική πολιτική.
Τι να πω για µια τέτοια φράση, όταν ο Υπουργός Οικονοµικών
λέει τι στη δικαιοσύνη; «Ξέρετε, όταν καλείσθε να κρίνετε ένα νοµοθέτηµα από πλευράς συνταγµατικότητας, όταν καλείσθε δηλαδή να κρίνετε εάν και κατά πόσο ένα νοµοθέτηµα σέβεται τα
θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, όπως τα καθορίζουν το
Σύνταγµα και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, πρέπει να κάνετε την εξής διάκριση: Εάν έχει οικονοµικό κόστος αυτή η αντισυνταγµατικότητα, ξεχάστε τη, δεν έχετε
αρµοδιότητα να το πείτε. Αν δεν έχει κόστος, πείτε το»! Η νοοτροπία αυτή περίπου µας λέει ότι ο σεβασµός του Συντάγµατος
τελεί υπό την αίρεση του δηµοσιονοµικού κόστους!
Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώνω ότι είναι επικίνδυνες αυτές
οι νοοτροπίες. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Χαρδούβελης το είπε
αυτό εκ παραδροµής. Και µάλλον εκ παραδροµής θα το είπε,
γιατί ευτυχώς δεν τον είδα να το επαναλαµβάνει. Αλλά νοµίζω
πως δεν µπορεί και δεν πρέπει να επανέλθει το θέµα αυτό ούτε
µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα, ούτε ως µήνυµα προς τη δικαιοσύνη.
Σας φαντάζοµαι πραγµατικά να είστε στην έδρα του δικαστηρίου και να ακούγατε µία τέτοια δήλωση. Δεν µπορείτε να αντιδράσετε αυτή τη στιγµή και το αντιλαµβάνοµαι πλήρως. Όµως
οφείλετε να πείτε ότι σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αυτού
του είδους η νοοτροπία, ακόµα και εκ παραδροµής, πραγµατικά
δηµιουργεί σηµαντικά θεσµικά προβλήµατα τα οποία πρέπει να
αποφεύγουµε. Δεν µπορεί να προσθέτουµε στην κοινωνική κρίση
και ζητήµατα που αφορούν τον σεβασµό της δηµοκρατίας.
Αν το έκανα µε τόση καθυστέρηση, είναι γιατί δεν µου δόθηκε
ποτέ η ευκαιρία στη Βουλή να θίξω αυτό το θέµα. Είναι η πρώτη
φορά που µου δίνεται αυτή η ευκαιρία εν όψει της τροπολογίας
και γι’ αυτό το κάνω, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι το κάνω ακριβώς
επειδή είστε εσείς απέναντι. Ξέρω τη νοοτροπία σας, ξέρω πολύ
καλά τις δικές σας αντιδράσεις. Επειδή οι Υπουργοί είναι ίσοι µεταξύ τους, καθένας στις αρµοδιότητές του, όταν έχετε τέτοια
συµπτώµατα, πέρα από τον Πρωθυπουργό ο οποίος δίνει τον
αγώνα και δεν µπορεί να είναι πίσω από τον καθένα, έχετε και τη
δυνατότητα να το κάνετε ως αρµόδιος Υπουργός, λέγοντας
στους συναδέλφους σας τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να σέβονται. Δηλαδή το δίκαιο, αλλά ταυτοχρόνως και τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Παυλόπουλε.
Ο κ. Σταύρος Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας της
συζητήσεως σήµερα ενός σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να αναφερθώ στα όσα απίθανα έχουν συµβεί τις τελευταίες µέρες στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Εξελέγη
παµψηφεί ένας εξαίρετος εισαγγελικός λειτουργός, ο κ. Παναγιώτης Καραγιάννης και -ω του θαύµατος- µέσα σε µερικές
µέρες οδηγείται σε παραίτηση από τη θέση του προϊσταµένου
της Εισαγγελίας του Εφετείου Αθηνών.
Επειδή θρυλούνται διάφορα και επειδή αυτά τα οποία λέγονται
είναι πάρα πολύ σοβαρά, θέτουµε σήµερα υπ’ όψιν της Εθνικής
Αντιπροσωπείας το αυτονόητο. Πρώτον, λέµε προς πάσα κατεύθυνση πρώτα και κύρια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί στενά αυτή
την υπόθεση. Δεύτερον, λέµε κάτω τα χέρια από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κάτω τα χέρια από το αυτοδιοίκητο, διότι
αυτά που γίνονται, παραιτήσεις, ανακλήσεις παραιτήσεων κ.ο.κ.,
τα εµπόδια σ’ αυτήν την ανάκληση της παραίτησης, είναι πράγµατα τα οποία πλήττουν τον πυρήνα αυτού που λέµε «διάκριση
των εξουσιών».
Σας λέµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης σήµερα -και
το τονίζουµε- ότι επειδή οι προσπάθειες της Κυβέρνησης χειραγώγησης της δικαιοσύνης αυτά τα δυόµισι χρόνια ήταν και πολλές και σοβαρές, κάτω τα χέρια από το αυτοδιοίκητο. Κάτω τα
χέρια από το αυτοδιοίκητο! Και ελπίζω να πάρουµε µια απάν-
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τηση, η οποία δεν θα συνδυάζεται µε την προαγωγή του συγκεκριµένου εισαγγελικού λειτουργού.
Σας υπενθυµίζω –και σας το λέω εκ των προτέρων- ότι και
άλλοι προϊστάµενοι της Εισαγγελίας Εφετών είχαν προαχθεί σε
αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αλλά άσκησαν τα καθήκοντά
τους κανονικότατα στη θέση του προϊσταµένου της Εισαγγελίας
του Εφετείου Αθηνών που είχαν εκλεγεί. Ελπίζω να πάρω µία
απάντηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και Πρόεδροι Εφετών.
Είµαι σύµφωνος µαζί σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Χαίροµαι κύριε Υπουργέ. Χαίροµαι
ιδιαιτέρως που το ακούω. Ελπίζω αυτή σας την άποψη να την
ακούνε διάφοροι κύκλοι σήµερα, διότι θρυλείται ότι και σε αυτό
το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εµπλοκή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):Τι θα πει «θρυλείται»;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εµείς δεν υιοθετούµε τα θρυλούµενα.
Τα θέτουµε υπ’ όψιν και χαιρόµαστε ιδιαιτέρως για την τοποθέτησή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς για άλλη µια φορά
ένα πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο και σοβαρό…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ποια είναι η τοποθέτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί διακόπτετε
κύριε Πρόεδρε; Μετά, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά ποια είναι η τοποθέτηση;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Του Υπουργού;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, γιατί διακόπτετε τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Δεν την ακούσατε; Εγώ είµαι πιο
κοντά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν θα πάρει
το λόγο ο κύριος Υπουργός, θα τοποθετηθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό λένε όλοι οι υπόλοιποι ότι
την άκουσαν. Εγώ δεν την άκουσα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εγώ την άκουσα, κύριε Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Κοντονή.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι δυστυχώς ένα πάρα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο και
ένα πάρα πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο έρχεται σήµερα να συζητηθεί, έχοντας ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης ναρκοθετήσει τη
διαδικασία διαλόγου.
Αυτό το οποίο έγινε στην επιτροπή, να κατατεθεί Παρασκευή
βράδυ και Δευτέρα πρωί να συζητηθεί, είναι ο ορισµός της
φαλκίδευσης της συζήτησης και του κοινοβουλευτικού διαλόγου.
Δεν σας περιποιεί τιµή, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης να
γινόσαστε εσείς το όχηµα του κ. Δένδια για τις οποιεσδήποτε
φιλοδοξίες είχε ή έχει ή καλλιεργεί. Το θεωρούµε απαράδεκτο.
Είναι η πρώτη φορά τα δυόµισι αυτά χρόνια που συµβαίνει αυτό
που έγινε και σε τελευταία ανάλυση το λέµε γιατί αυτό είναι εις
βάρους του ίδιου του κοινοβουλευτικού διαλόγου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σωστή η λογική του
νοµοσχεδίου που το διαπερνά, προβληµατική η εφαρµογή και οι
ρυθµίσεις που προβλέπονται.
Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς ότι η αιτιολογική έκθεση στη
δεύτερη σελίδα αναφέρει ως αιτία αυτού του νοµοθετήµατος το
γεγονός ότι µε αυτόν τον τρόπο, µε αυτές τις ρυθµίσεις,
επιτυγχάνεται και εµπεδώνεται η κοινωνική επανένταξη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταδικαστεί. Αυτό γίνεται;
Αυτό συµβαίνει; Ή εδώ έχουµε πάλι ψευδεπίγραφους τίτλους;
Στην ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κάτι άλλο. Με
αυτό το νοµοσχέδιο επιδιώκεται κάτι άλλο: Η αποφόρτιση
ορισµένων φυλακών, συγκεκριµένων, προηγµένων –από
οικονοµική άποψη- κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ενδιαφέρει η κοινωνική επανένταξη, αλλά η αποφόρτιση των φυλακών
των ισχυρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε µου, ξέρετε
εσείς να υπάρχουν σωρεία καταδικασθέντων Γάλλων ή Άγγλων ή
Γερµανών στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα; Αυτό,
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λοιπόν, είναι η στόχευση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Γι’
αυτό σας λέµε ότι διαπερνάται από µία υπερχειλή ταξικότητα
σχετικά µε αυτό που πράγµατι συµβαίνει σε προηγµένες
οικονοµικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και κάνει και ακόµα κάτι χειρότερο. Κατηγοριοποιεί και τις
ίδιες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονοµικά ισχυρές
και οικονοµικά αδύνατες, από όπου προέρχεται και ο κύριος
όγκος των µεταναστών προς τα προηγµένα κράτη της Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο.
Θα θέλαµε να τονίσουµε επί της αρχής σήµερα ότι είναι απολύτως προσβλητικό για το νοµικό µας πολιτισµό να αποκλείεται
στην ουσία η συγκατάθεση του καταδικασθέντος πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον κύκλο δραστηριοτήτων, ο
οποίος διαλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο.
Είναι ποτέ δυνατόν για το πού θα εκτίσει την ποινή του στην
ουσία να αποκλείεται η συναίνεσή του; Διότι αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 –α’, β’, γ’- αποκλείουν, κύριε
Υπουργέ -και να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας- τη
συναίνεση του οποιουδήποτε καταδικασθέντος.
Και επειδή µιλάω για το άρθρο 6, θέλω να σας διαβάσω, κύριοι
συνάδελφοι, την παράγραφο γ’ του άρθρου 2. Ακούστε την: «Η
συναίνεση του καταδικασθέντος δεν απαιτείται αν η απόφαση µε
το πιστοποιητικό διαβιβάζεται: γ) σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
πέραν του κράτους που αναφέρεται στα στοιχεία α), β)» που είναι
της εθνικότητας του καταδικασθέντα» -προσέξτε- «στο οποίο ο
καταδικασθείς έχει διαφύγει ή επιστρέψει µε άλλο τρόπο λόγω
εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του στην Ελλάδα ή
µετά την καταδίκη του στην Ελλάδα».
Αν καταλάβατε τι θέλει να πει αυτή η διάταξη, να µου το πείτε
και εµένα. Εάν καταλάβατε, κύριε Γεωργιάδη, που είστε και φιλόλογος, τι λέει αυτό εδώ το πράγµα, εγώ πολύ θα ήθελα να το
ακούσω. Και επειδή όλοι εδώ έχουµε τελειώσει τουλάχιστον το
λύκειο, µπορούµε να καταλαβαίνουµε τα νοµοθετήµατα.
Ε, λοιπόν, σας λέω ότι είναι ακατανόητο. Σας το είπαν, κύριε
Υπουργέ και άλλοι εισηγητές και στην επιτροπή –γιατί διάβασα
τα Πρακτικά- και παρά ταύτα δεν κάνετε καµµία νοµοτεχνική βελτίωση αυτού του ακατανόητου άρθρου, αυτής της ακατανοήτου
παραγράφου.
Το τελευταίο που ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι διαλαµβάνεται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου στην ουσία και η
άρση του διπλού αξιόποινου. Το διπλό αξιόποινο είναι κάτι το
οποίο εγγράφεται θετικά στον ευρωπαϊκό νοµικό πολιτισµό, πλην
όµως µε µια σειρά νοµοθετηµάτων, όπως ήταν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και άλλα. Αυτό που θεωρείται ως κατάκτηση
του νοµικού πολιτισµού περιορίζεται.
Εµείς δεν θα σας πούµε, κύριε Υπουργέ ότι θα εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις, διότι έχετε προβλέψει και έχετε αντιγράψει
κατά κυριολεξία το άρθρο 10 του ν. 3251 για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και ως εκ τούτου δεν τίθεται τέτοιο θέµα.
Όµως, να έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να θέτει αυτό
το ζήτηµα, δηλαδή την άρση του διπλού αξιοποίνου, που είναι
κατάκτηση όλης της Ευρώπης, αυτό εµείς το θεωρούµε απαράδεκτο.
Γι’ αυτό και στην επιτροπή τοποθετηθήκαµε και δηλώσαµε ότι
ψηφίζουµε «παρών» στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κοντονή.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Για τη φυσιολογία του νοµοσχεδίου αναφέρθηκε πριν η ειδική
αγορήτριά µας, η κ. Χρυσοβελώνη. Δεν θα αναφερθώ και εγώ
για να µην κουράσω, µόνο ορισµένα πραγµατάκια θέλω να εντοπίσω επί της διαδικασίας.
Ψηφίσαµε «παρών» ως κίνηµα. «παρών» σηµαίνει επιφύλαξη.
Και πώς να µην είσαι επιφυλακτικός όταν ένα νοµοσχέδιο, όπως
είπε πριν και ο συνάδελφος, ο κ. Ρήγας, εδώ και τριάµισι χρόνια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καρφωµένο στα συρτάρια ήρθε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή, µε όλα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που
προανέφεραν οι συνάδελφοι, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και συνάµα µε τόσες πολλές τροπολογίες από πίσω; Δεν
µπορούσα ποτέ να καταλάβω γιατί νοµοσχέδια τα οποία έχουν
τα χαρακτηριστικά µιας τροπολογίας έρχονται και κολλάνε πίσω
από ένα νοµοσχέδιο.
Μέσα από µια ζύµωση σκέψεων, η κρίση νοµίζω πως είναι ότι
παρότι η τροπολογία έχει όλα τα συµβατικά χαρακτηριστικά ενός
νοµοσχεδίου -όπως είναι ας πούµε σχετικά µε τα κόκκινα δάνειαδεν περνάει από επιτροπές. Μέρος των επιφυλάξεών µας έχει να
κάνει µε το ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση το νοµοσχέδιο πέρασε µόνο από δύο επιτροπές και η ακρόαση φορέων, η οποία
είναι η πιο ουσιαστική, δεν έγινε. Μα, πώς θα αποφανθούµε
εµείς, όταν οι ειδικοί, αυτοί που έχουν βιωµατική εµπειρία, αυτοί
που έχουν να κάνουν µε την πράξη κι όχι µε τη θεωρία που παράγουµε εµείς –όπως είναι οι δικαστικοί και ο Δικηγορικός σύλλογος- δεν θα έρθουν να αποφανθούν, ώστε να εξοπλίσουν µε
τη γνώση που έχουν αποκτήσει µέσω της τριβής όλους εµάς οι
οποίοι νοµοθετούµε θεωρητικά;
Για τις τροπολογίες όλοι αναφέρθηκαν και στάθηκαν στα κόκκινα δάνεια. Εδώ πρέπει να σας πω κάτι που λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Το καλό όταν δεν γίνεται καλώς ουκ έστιν καλό».
Θέλω να κάνετε µια σύγκριση. Πέστε µου τι ανακούφιση θα
υπάρξει όταν σε ένα δάνειο «παγώνουν» το 30% για δέκα-δεκαπέντε, χρόνια χωρίς να εξετάζουν τη δυναµική που έχει ο δανειολήπτης να πληρώσει, αν είναι άνεργος δηλαδή και δεν έχει
καθόλου εισόδηµα; Εµείς στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει ως Ανεξάρτητοι Έλληνες για τα κόκκινα δάνεια εντοπίζουµε
ακριβώς αυτό το σηµείο, ότι δηλαδή η δόση πρέπει να διαµορφώνεται ανάλογα µε τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης να πληρώσει. Διότι όταν είναι άνεργος, όχι εκατό, αλλά και πεντακόσιες
δόσεις να του κάνεις, δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στο ύψος των
περιστάσεων.
Είχαµε, επίσης, τις υπουργικές τροπολογίες όπου στάθηκαν
πολλοί συνάδελφοι. Οι υπουργικές τροπολογίες µε τις τροπολογίες τις βουλευτικές των κυβερνώντων κοµµάτων, προσωπικά για
µένα, δεν έχουν καµµία διαφορά, διότι είναι προϊόν το οποίο το
εξάγει η Κυβέρνηση µε διαφορετική ιδιότητα, είτε µε την ιδιότητα
του Υπουργού είτε µε την ιδιότητα του Βουλευτή.
Θα επικεντρωθώ µόνο σε µία για να δώσω ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα: Έχουµε την τροπολογία µε αριθµό 1972, η
οποία έχει να κάνει µε την επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων και
αναφέρεται στα εξής: Από τα 25 εκατοµµύρια στρέµµατα επιλεξιµότητας που είχαµε σε βοσκότοπους, κατεβήκαµε στα 17 εκατοµµύρια. Κόπηκε, δηλαδή, κατά µεγάλο µέρος το περιθώριο
που είχαν οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν το ζωικό κεφάλαιο,
καθώς πάει ανάλογα µε την έκταση γης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, λοιπόν, κατατίθεται µια τροπολογία που λέει: «Γι’ αυτά, λοιπόν, τα 17 εκατοµµύρια στρέµµατα
όπως έχουν κατανεµηθεί, επειδή είναι άδικο, πρέπει να γίνει µια
αναπροσαρµογή, να πάρουν το περιθώριο που έχουν ορισµένες
περιοχές και να το προσθέσουν αλλού». Ακούτε; Αντί δηλαδή να
κινηθούµε σε ένα συλλογικό επίπεδο και να πούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε ένα µεγάλο φάσµα όπου υπάρχουν πολλές
ιδιαιτερότητες, κυρίως µορφολογικές, δεν µπορείς να συγκρίνεις
τα κακοτράχαλα βουνά της Ηπείρου ή της Κρήτης µε τα απέραντα λιβάδια της Σκωτίας και δεν µπορείς να συγκρίνεις τη βλάστηση που έχουν οι σκανδιναβικές χώρες λόγω των βροχοπτώσεων, µε την ξηρασία του Νότου, τι κάνουµε; Αντί να κινηθούµε σε αυτήν τη λογική, να πούµε δηλαδή ότι δεν µπορείς µε
µια οριζόντια νοµοθεσία να εξοµοιώσεις όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει η µορφολογία ενός τόπου, µπαίνουµε στο τρυπάκι να τσακωθούµε και να κλέψουµε από τη µερίδα του
διπλανού µας.
Εδώ, λοιπόν, λέει ότι οι περιοχές των Σερρών, της Λάρισας,
της Ξάνθης, του Κιλκίς, της Άρτας, της Πέλλας, της Καβάλας,
του Έβρου, της Λέρου, των Κυκλάδων και της Αχαΐας είναι αδικηµένες και πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για να πάρουν περιθώρια από άλλες περιοχές -εντός αυτών των 17 εκατοµµυρίων
στρεµµάτων- και να το οικειοποιηθούν.
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Μα, ήδη έχουν χαρακτηριστεί οι δασικές εκτάσεις. Τι παραπάνω θα γίνει, δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές; Θα πάρουν µέρος
των δασικών εκτάσεων, θα το αποχαρακτηρίσουν για να το κάνουν χορτολιβαδική έκταση ώστε να µπορούν να βόσκουν τα
πρόβατα;
Ή µήπως το πιο σηµαντικό από όλα είναι ότι η τροπολογία κατατίθεται από τους κυβερνητικούς Βουλευτές -όλως τυχαίωςΣερρών, Πέλλας, Λέσβου, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας και Ξάνθης; Αν αυτό δεν λέγεται αλίευση ψήφων στην περιοχή µας µε
όλα τα συµβατά, τι λέγεται;
Αυτού του είδους η τροπολογία, που έχουµε πολλές τέτοιες
και πιάνω µία κυβερνητική, είναι ντροπή. Θα πρέπει, επειδή δεν
έχει γίνει δεκτή, να επιστρατευθεί όλη η ντροπή που υπάρχει και
στην κρίση του ο Υπουργός να µην κάνει δεκτές τέτοιες τροπολογίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ήθελα απλώς να παρακαλέσω
για κάτι, επειδή οι οµιλίες µας εδώ και οι παρεµβάσεις µας καταγράφονται στα Πρακτικά µε επιµέλεια του Προεδρείου, εκτός
εάν σύµφωνα µε τον Κανονισµό το Προεδρείο απαγορεύσει την
καταγραφή, και επειδή όσα ακούσαµε πιο πριν από το Βήµα της
Βουλής σχετικά µε τη διάκριση των εξουσιών, τη λειτουργία της
δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά σηµαντικά, έστω και εκτός θέµατος
του σηµερινού νοµοσχεδίου. Εφόσον το Προεδρείο επέτρεψε καλώς κατά τη γνώµη µου για ένα τόσο σοβαρό θέµα-, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί δεν θα πρέπει τα Πρακτικά να έχουν την άποψη
που εξέφρασε ο κύριος Υπουργός. Δεν ξέρω, αν όλοι την άκουσαν εκτός από εµένα, τότε ζητώ συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αλίµονο! Προφανώς, είναι πολύ σοβαρό το θέµα, για να το
θέτει ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ένα θέµα, που, επαναλαµβάνω, εκτός θέµατος ετέθη, αλλά είναι τόσο σηµαντικό, ώστε δεν
µπορεί να το αντιπαρέλθουµε. Δεν είναι τυπική απλώς η παρουσία µας εδώ µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας απαντήσω.
Προφανώς και δεν το αντιπαρέρχεται το Προεδρείο. Προφανώς και πάρα πολλοί συνάδελφοι, παρ’ όλο που τυπικά είναι
εκτός θέµατος, αναφέρθηκαν στη δικαιοσύνη ως τον τρίτο πυλώνα της δηµοκρατίας. Απλά για να µην διακόψω τη διαδικασία,
είπα ότι όταν θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός, προφανώς
και πρέπει -και φαντάζοµαι ότι θα το κάνει- να απαντήσει επί
αυτού του θέµατος. Απλά για να µην διακόψουµε τη συνέχεια
της διαδικασίας, φαντάζοµαι ότι θα γίνει στην ώρα του.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ένας εκ των τριών πυλώνων, όχι
τρίτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ένας εκ των
τριών. Έχετε δίκιο.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Θα µιλήσω από εδώ, δεν θα κάνω χρήση όλου του χρόνου µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να
κάνω την εξής παρατήρηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόµµα, το οποίο
λέει ότι είναι ευρωπαϊκό κόµµα και στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πολύ ωραία, εµείς καλόπιστα τον πιστεύουµε
ότι το λέει αλήθεια.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε σήµερα την ενσωµάτωση τριών ευρωπαϊκών οδηγιών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αποφάσεις – πλαίσιο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αποφάσεις – πλαίσιο, το
ίδιο είναι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλο είναι οι οδηγίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Το ίδιο είναι και σταµατήστε να διακόπτετε, επιτέλους, οποιονδήποτε µιλάει, µε εξυπνά-
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δες. Μάθετε, επιτέλους, ότι δεν µπορείτε να διακόπτετε όποιον
θέλετε και να κάνετε παρατηρήσεις σε όποιον θέλετε, όπως
έχετε µάθει να κάνετε οπουδήποτε βρίσκεστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάθετε τι είναι οι οδηγίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Οπουδήποτε βρίσκεστε
κάνετε το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση.
Τι έρχεστε και λέτε, λοιπόν, στο Κοινοβούλιο; Λέτε ότι κάτι το
οποίο έχουν αποφασίσει στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και συµβάλλει στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την οποία επαναλαµβάνω- εσείς υποτίθεται ότι προασπίζεστε και θέλετε να
τη συνεχίσετε, ούτε σε αυτό δεν µπορείτε να συµφωνήσετε. Με
συγχωρείτε, αυτό είναι πραγµατικά δυσεξήγητο.
Και τι κάνει όλο αυτό το οποίο ψηφίζουµε σήµερα; Ενώνει τον
ποινικό χώρο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει την
ευκαιρία µε πρόνοιες -το τονίζω αυτό- για τους καταδικασθέντες
να µπορούν να εκτελούν την ποινή τους στο κράτος καταγωγής
τους και µε τις πρόνοιες που προβλέπει η νοµοθεσία του κάθε
κράτους για το ανώτατο µέρος της ποινής.
Πού µπορεί κάποιος να διαφωνήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στ’ αλήθεια σε αυτό το πράγµα; Πιστεύουµε πραγµατικά,
κύριε Υπουργέ, απολύτως σε τίποτα. Υπάρχει ως συνήθως διαφωνία µόνο και µόνο για τη διαφωνία.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι καλώς η Κυβέρνηση το έφερε. Η
πραγµατική κριτική, κύριε συνάδελφε, είναι ότι θα έπρεπε να το
είχε φέρει νωρίτερα ενδεχοµένως. Δέχοµαι αυτήν την κριτική,
είναι ορθή. Το γεγονός όµως ότι θα έπρεπε να το φέρει νωρίτερα
δεν ακυρώνει ότι καλώς επιτέλους ήρθε και πρέπει να ψηφιστεί.
Το επιχείρηµά σας ήταν: Μα, γιατί δεν το φέρατε τόσο καιρό;
Οπότε αφού δεν το φέρατε τόσο καιρό, εµείς ψηφίζουµε
«παρών».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Όχι, κύριε συνάδελφε, κάνετε λάθος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό είπατε. Έχει σηµασία, για να µπορέσουµε κάποτε να συνεννοηθούµε σ’ αυτήν τη
χώρα, να µας πείτε: «Ψηφίζουµε «παρών» γιατί διαφωνούµε στο
άρθρο 1, στο άρθρο 2, στο άρθρο 5 κ.λπ. και θεωρούµε αυτές
τις πρόνοιες λανθασµένες».
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μάλλον δεν καταλάβατε. Αυτό είπαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεν ήρθε και στην επιτροπή… (δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτά είναι διαδικαστικά
θέµατα, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Επί της διαδικασίας λέµε…
(δεν ακούστηκε).
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ σας µιλάω για την
ουσία τώρα κι εσείς µου µιλάτε για τη διαδικασία.
Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχοµένως να µπορέσουν να εκτίσουν την ποινή τους κατά καλύτερο τρόπο ή και µικρότερη
ακόµα, εάν στη χώρα που πάνε η ανώτατη ποινή είναι µικρότερη,
επειδή θα ψηφιστεί αυτό. Τι θα τους πείτε εσείς; Ότι δεν το ψηφίσαµε, γιατί δεν µας άρεσε η διαδικασία; Αυτό θα τους πείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ: Δεν είπα µόνο αυτό, κύριε
συνάδελφε. Δεν είπα µόνο αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο κ. Χριστοφοράκος, ας πούµε,
είναι ένας τέτοιος άνθρωπος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, βλέπετε.
Δεν θα απαντήσω. Θα κρατήσω την υποµονή µου. Θα κρατήσω
αυτήν την υποµονή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν υπάγεται σε αυτήν τη διαδικασία.
Έχει γερµανική υπηκοότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν χρειάζεται τώρα. Ασ’
το. Εδώ είναι µόνο για τις εντυπώσεις και τις κάµερες.
Δύο λόγια θα πω µόνο για ορισµένες τροπολογίες. Θα επεκταθούµε στη συζήτηση των εποµένων ηµερών.
Στο θέµα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας, η Κυβέρνηση προσπαθεί να θεραπεύσει µια αδικία, η οποία συνέβη σε αυτά τα στρώµατα. Το
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τονίζω αυτό. Εγώ προσωπικά είναι ένα από τα λίγα µέτρα στα
οποία ήµουν εξαιρετικά αντίθετος από την αρχή, γιατί θεωρώ ότι
ο σκληρός πυρήνας του κράτους, κύριε Υπουργέ, πρέπει να προστατεύεται µε ιδιαίτερο τρόπο σε σχέση µε τους υπολοίπους δηµοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, γιατί πράγµατι τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας αποτελούν
βασικούς πυλώνες για να λειτουργεί το ελληνικό κράτος και πρέπει να τους σεβόµαστε.
Θα ήθελα δε να πω ότι θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, µία βασική
παράµετρο, που στην παρούσα φάση µπορεί να έχει συµβολική
σηµασία, αλλά στο µέλλον µπορεί να αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα: Να ψηφίσουµε και να συνδέσουµε από τούδε και στο εξής
την οποιαδήποτε αύξηση στο µέλλον της βουλευτικής αποζηµίωσης µε ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Για να ξέρουν
όλοι ότι δεν θεωρούµε εµάς καλύτερους από αυτούς, αλλά εξίσου χρήσιµους για να µπορεί να λειτουργεί το ελληνικό κράτος.
Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, ασφαλώς είναι µία ρύθµιση,
την οποία πρόκειται να αναλύσουµε ιδιαιτέρως τις επόµενες ηµέρες, γιατί δίνει πραγµατική και ουσιαστική λύση σε τεράστια προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µέσα στην κρίση και υπάρχει και
µία σειρά άλλων τροπολογιών, για τις οποίες θα επεκταθώ περισσότερο τις επόµενες ηµέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η κ. Έλενα Κουντουρά.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είµαστε επί της αρχής αντίθετοι
µε τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου και
δεν εννοούµε βέβαια ότι εναρµόνιση σηµαίνει ταύτιση των διαφορετικών εθνικών εννόµων τάξεων.
Αναφορικά µε το σκέλος της αµοιβαίας αναγνώρισης ποινικών
αποφάσεων, που είναι το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισµός σε ό,τι
αφορά την εφαρµογή µέτρων στέρησης της ατοµικής ελευθερίας. Τα άλλα δύο µέρη που περιλαµβάνουν θέµατα αµοιβαίας
αναγνώρισης αποφάσεων αναστολής, εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους, όπως και µέτρα επιτήρησης εναλλακτικά και
προσωρινής κράτησης, όλα αυτά συνιστούν θεωρητικά χρήσιµες
παρεµβάσεις µε στόχο την εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εξετάζουµε, λοιπόν, µια τριπλή εναρµόνιση ως προς την αναγνώριση ποινικών αποφάσεων µεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα νοµοσχέδιο, όµως, που φέρατε τελευταία
στιγµή και το στολίσατε για επικοινωνιακούς λόγους –εκλογικούς, θα έλεγα- µε τροπολογίες εξπρές για διάφορες χρήσεις.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο είµαστε υποχρεωµένοι να δηλώσουµε
«παρών». Έτσι για ακόµα µία φορά, σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο,
φέρνετε τρεις σοβαρές τροπολογίες, όπως αυτή µε τα κόκκινα
δάνεια, τους µικροµολογιούχους και τα αναδροµικά των ενστόλων και των δικαστικών.
Αναδροµικά ενστόλων και δικαστικών: Θα µιλήσω για τις τροπολογίες, γιατί, όπως είπε και η εισηγήτριά µας, αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά είναι το «ράφι» για να τις εναποθέσετε. Σε
ό,τι αφορά την τροπολογία για τα αναδροµικά, η Κυβέρνηση δεν
κάνει χρήση στους ενστόλους και τους δικαστικούς. Ουσιαστικά
καλείται να εφαρµόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Μισθοδικείου. Έχετε µειώσει τους µισθούς και τις συντάξεις στους ενστόλους και τώρα προχωράτε στην κουτσουρεµένη αποκατάσταση µισθών και συντάξεων µόνο κατά 50%. Οφείλετε να εφαρµόσετε τη δικαστική απόφαση και τίποτα άλλο.
Θα περάσω τώρα στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Σε
ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, η ρύθµιση που φέρνετε πρωτοτυπεί αρνητικά και εισαγάγει εµµέσως αλλά σαφώς την οικογενειακή και συλλογική ευθύνη, αφού για τον υπολογισµό της αξίας
της περιουσίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν για τον προσδιορισµό
του ορίου 75% του υπολοίπου, µετά το υποτιθέµενο κούρεµα των
δανείων, προσθέτει τις αξίες των καθαρών θέσεων των περιουσιών, τόσο του εµπόρου όσο όµως, και των συγγενών πρώτου
βαθµού, που έχουν εκκινήσει οιαδήποτε επιχείρηση από το 2010
και µετά, καθώς και όλων των εγγυητών και συνοφειλετών. Για
πρώτη φορά βλέπουµε οικογενειακή ευθύνη!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αφήνει, επίσης, στην ευχέρεια των τραπεζών την αναστολή
µόνο για τρεις µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης επικύρωσης των διαδικασιών των ατοµικών διώξεων και µε τα δικαιώµατα των ενέγγυων πιστωτών να διατηρούνται ακέραια, ακόµα
και µε την επικύρωση της συµφωνίας ρύθµισης. Δηλαδή, δίνει τη
δυνατότητα στις τράπεζες ανά πάση στιγµή να εκβιάζουν µε τον
εκπλειστηριασµό των υπέγγυων περιουσιακών στοιχείων των εµπόρων µέσω δικαιωµάτων της υποθήκης.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τι λέµε; Έχουµε καταθέσει τροπολογία για την ουσιαστική διευθέτηση του προβλήµατος µε τα κόκκινα δάνεια και σας καλούµε να την κάνετε δεκτή. Να αποσύρετε
αυτό το έκτρωµα που φέρατε εσείς και να κάνετε δεκτή αυτήν
την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, η οποία στηρίζεται στο
κύριο στοιχείο της δικής µας πρότασης, ότι καµµία πρώτη κατοικία δεν κατάσχεται για τραπεζικά χρέη. Η προστασία της ιδιοκτησίας του Έλληνα πολίτη πρέπει να είναι απόλυτη από την
πλευρά του ελληνικού κράτους. Εντάσσουµε στην προστασία και
τους εµπόρους για τα τραπεζικά τους χρέη.
Επίσης, προτείνουµε αναστολή εκτέλεσης σε βάρος των δανειοληπτών και των εγγυητών κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη ρύθµιση.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητάµε τη ρύθµιση των δανείων µε
κανόνες, στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως είναι το εισόδηµα του υπόχρεου.
Θα περάσω τώρα στην τροπολογία για τους µικροοµολογιούχους. Τρία χρόνια τους εµπαίζετε. Πρόκειται για δεκαπέντε χιλιάδες µικροοµολογιούχους, οι οποίοι έβαλαν τις οικονοµίες
τους, εµπιστεύτηκαν το ελληνικό δηµόσιο για να αγοράσουν τίτλους του ελληνικού δηµοσίου, τους οποίους µε το PSI «κουρέψατε», αν και όχι µόνο αυτούς. Να θυµίσω τα πανεπιστήµια,
νοσοκοµεία, ασφαλιστικά ταµεία και όλους αυτούς τους ταλαίπωρους που σας εµπιστεύτηκαν.
Με την τροπολογία που καταθέσαµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
για την αποκατάσταση των οµολογιούχων παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ή επένδυσαν σε οµόλογα
του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία στη συνέχεια κούρεψε ο κ. Βενιζέλος µε το PSI, να πληρώσουν µε το 80% της ακούρευτης
αξίας τους υποχρεώσεις τους προς το δηµόσιο, όπως ΕΝΦΙΑ,
εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, και να σπάσει αυτό το οµόλογο,
έτσι ώστε µε αυτά τα χρήµατα να µπορούν να ανταποκριθούν σε
αυτές τις υποχρεώσεις που αφορούν χρέη προς το δηµόσιο.
Κύριοι συνάδελφοι, η αδικία που έχουν υποστεί οι µικροοµολογιούχοι πρέπει να αποκατασταθεί. Άλλωστε, προεκλογικά για
το ίδιο δεσµευόταν και ο Πρωθυπουργός, όταν δήλωνε πως έχει
τη λύση, αλλά και ο κ. Βενιζέλος, που ισχυριζόταν ότι κανένας
οµολογιούχος δεν θα το µετανιώσει που εµπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος.
Τελικά, τι προέκυψε; Η απόλυτη εξαπάτηση! Οι οµολογιούχοι
υπέστησαν οικονοµική καταστροφή, γιατί ακριβώς εµπιστεύτηκαν και στήριξαν το ελληνικό δηµόσιο.
Κύριε Υπουργέ, απαιτείται εδώ και τώρα άµεση αποκατάσταση. Για τον λόγο αυτό σας καλώ να δεχτείτε την τροπολογία
που έχουν καταθέσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την αποκατάσταση των µικροοµολογιούχων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Πετράκος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνει η Κυβέρνηση την τροπολογία
για τα κόκκινα δάνεια, µε την οποία τιµωρεί τα θύµατα των µνηµονιακών πολιτικών, χαρίζοντας νέα δωράκια στους θύτες, δηλαδή στους τραπεζίτες και στα συνεργαζόµενα µε αυτούς
κοράκια, που περιµένουν να αρπάξουν κοψοχρονιά την περιουσία του ελληνικού λαού.
Συµπληρώνεται µε αυτόν τον τρόπο το αντιδραστικό νοµικό
οπλοστάσιο προστασίας των τραπεζιτών. Δίνεται κάθε εξουσία
στις τράπεζες να αποφασίζουν µάλιστα µε διαδικασίες «fast
truck» ποια επιχείρηση θα θεωρείται βιώσιµη και ποια όχι, χωρίς
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κανένα αντικειµενικό κριτήριο και χωρίς καν να λαµβάνονται υπ’
όψιν τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία της
για την τοπική ή την εθνική οικονοµία και την καταπολέµηση της
ανεργίας.
Οι τραπεζίτες, επίσης, θα αποφασίζουν αυθαίρετα αν µια επιχείρηση θα τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, σε πώληση µέρους ή του
συνόλου αυτής, σε µετοχοποίηση των χρεών της κ.λπ., ενώ οι
ίδιοι δεν θα έχουν καµµία δέσµευση να προβούν σε διαγραφές
των οφειλών. Τα πάντα θα είναι στη δική τους κρίση. Και βέβαια,
δεν θα υπάρχει καµµία υποχρέωση να παρέχουν κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτά τα προγράµµατα
για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους.
Ως βάση για τον υπολογισµό και τη διαγραφή των οφειλών θέτετε µόνο την αξία των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
συνοφειλετών και εγγυητών. Ο υπολογισµός µάλιστα της ακίνητης περιουσίας γίνεται στην αντικειµενική αξία του σηµερινού
ΕΝΦΙΑ. Δεν συµπεριλαµβάνετε ωστόσο την περιουσία που κρύβεται σε επενδύσεις, σε πολυτελή αυτοκίνητα, σε offshore εταιρείες, ούτε βέβαια σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλών
αποδόσεων, εκεί ακριβώς όπου επενδύουν τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Άλλωστε, δεν προβλέπεται καν έλεγχος για το κατά πόσο τα
χορηγηθέντα δάνεια κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις τέτοιου είδους, µε αποτέλεσµα να προωθείται ουσιαστικά η νέα αναδιανοµή του εισοδήµατος προς αυτούς που µε τη συνενοχή των
τραπεζών συνέβαλαν στη διαµόρφωση της σηµερινής τραγικής
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης.
Οι τραπεζίτες θα αποφασίζουν ακόµα και για την τύχη των ληξιπρόθεσµων οφειλών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγµατα!
Προβλέπετε δε, στο άρθρο 19 επιπλέον φοροαπαλλακτικό δωράκι για τις τράπεζες για τις όποιες διαγραφές χρεών επιχειρήσεων, µε αντίστοιχη έκπτωση σε δεκαπέντε ετήσιες δόσεις.
Και βέβαια, φέρνετε και το επαίσχυντο άρθρο 16 µε το οποίο
όλες οι πράξεις µεταβίβασης απαλλάσσονται από φόρους, τέλη
ή δικαίωµα δηµοσίου πλην ΦΠΑ και την κατάργηση του άρθρου
479 του Αστικού Κώδικα. Αλήθεια, τι έγινε µε τους φόρους µεταβίβασης των ακινήτων της Αγροτικής Τράπεζας και της Τράπεζας
Κύπρου στην Τράπεζα Πειραιώς; Περίπου 150.000.000 για την
πρώτη, περίπου 200.000.000 για τη δεύτερη. Θα ισχύσει το
άρθρο 16 και γι’ αυτές τις µεταβιβάσεις; Οφείλετε να απαντήσετε, διότι θα αποτελέσει µέγα σκάνδαλο.
Αναθέτετε ουσιαστικά εν λευκώ στις τράπεζες την πλήρη αναδιαµόρφωση του επιχειρηµατικού τοπίου της χώρας προς όφελος, όπως συνηθίζεται, των παλαιών και νέων διαπλεκοµένων
συµφερόντων, αποσκοπώντας φυσικά στη συγκέντρωση σηµαντικών κλάδων της οικονοµίας στα γνωστά µονοπώλια και ολιγοπώλια. Οι πελατειακές σχέσεις, λοιπόν, ξανά σε όλο τους το
µεγαλείο και µάλιστα ενισχυµένες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ ο ελληνικός λαός στήριξε
τις τράπεζες και τις στηρίζει τώρα φορτώνοντας στην πλάτη του
το δηµόσιο χρέος, αυτές θα επιλέγουν ποιον θα στηρίζουν και
ποιον θα στέλνουν στα αζήτητα, αφού παραδείγµατος χάριν, θα
διατηρούν το δικαίωµα να πετάνε ανθρώπους που έχασαν τις
δουλειές τους στο δρόµο, γιατί δεν µπορούν να ξεπληρώσουν
δάνεια της τάξης 3.000 ή 4.000 ευρώ, όπως κάνει αυτήν τη
στιγµή η τράπεζα του εθνικού τραπεζίτη -για τον οποίο δεν έρχεται ο κ. Χαρδούβελης να απαντήσει στη Βουλή- για την άνεργη
µητέρα στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και όπως σχεδιάζουν
να κάνουν και µε χιλιάδες περιπτώσεις στο άµεσο µέλλον.
Θα διατηρούν το δικαίωµα, επίσης, να παρακρατούν επιδοτήσεις από τους αγρότες, όπως έκανε η ίδια τράπεζα για εξυπηρετούµενο δάνειο των 3.300 ευρώ από αγρότη στη Μεσσηνία, που
έκανε το έγκληµα να κλείσει τα εβδοµήντα χρόνια ζωής και αποφάσισε η τράπεζα ότι πρέπει να πεθάνει, µε αποτέλεσµα να θεωρήσει µονοµερώς το χρέος του ως µη εξυπηρετούµενο και ο
άνθρωπος απελπισµένος να βάλει τέλος στη ζωή του. Και δεν
ευαισθητοποιείται ο κ. Χαρδούβελης να έρθει στη Βουλή στην
επίκαιρη ερώτηση που έχω καταθέσει τρεις φορές.
Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όµως, κανένα πρόβληµα µε τα
θαλασσοδάνεια που δόθηκαν σε ηµετέρους και έγιναν εξοχικά,
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offshore εταιρείες. Έτσι εννοείτε την προστασία των δανειοληπτών; Έτσι εννοείτε την προστασία της πρώτης κατοικίας, κυρίες
και κύριοι της Κυβέρνησης;
Στον αντίποδα, λοιπόν, των αντιαναπτυξιακών και καταστροφικών σχεδιασµών της συγκυβέρνησης και της τρόικας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µία µόνη ρεαλιστική λύση για το πρόβληµα των
κόκκινων δανείων, η οποία έχει στο επίκεντρό της τον απλό πολίτη, τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία, τον αγρότη, τον επαγγελµατία, τον αυτοαπασχολούµενο ελεύθερο επαγγελµατία, όλους
αυτούς δηλαδή που επλήγησαν από τις νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές πολιτικές και όχι βέβαια, αυτούς ευνοήθηκαν από αυτές,
δηλαδή τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τους τραπεζίτες.
Έτσι, επιµένουµε στην απαγόρευση εκχώρησης στεγαστικών
και καταναλωτικών δανείων στα distress funds, στην απαγόρευση
πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης
µέχρι 350 χιλιάδες ευρώ, στην απαγόρευση διαδικασιών πλειστηριασµού για οφειλές κάτω των 200 χιλιάδων ευρώ και στην αναπροσαρµογή των οφειλών, ώστε η συνολική εξυπηρέτησή τους
στις τράπεζες, το δηµόσιο και ασφαλιστικούς οργανισµούς να
µην ξεπερνά το ένα τρίτο του εισοδήµατός τους.
Επιµένουµε στη µείωση των αντικειµενικών αξιών, ώστε να
επανέλθουν στα πραγµατικά επίπεδα. Επιµένουµε στη χρήση 2
δισεκατοµµυρίων ετησίως, από τα 11,4 δισεκατοµµύρια του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για την νέα «Σεισάχθεια» και περιορισµό του οφειλοµένου κεφαλαίου και φόρων στις
τράπεζες, ανάλογα µε τη µείωση των εσόδων των επιχειρήσεων,
των µικροεπαγγελµατιών, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των
αγροτών και της άνευ προηγουµένου φορολογικής επιβάρυνσης
που υπέστησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Επιµένουµε στη σύσταση δηµόσιου ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, όχι ως «κακή» τράπεζα αλλά αντίθετα
ως διαχειριστή κάθε τύπου ληξιπρόθεσµης οφειλής προς τις τράπεζες, παράλληλα µε τη δηµιουργία αναπτυξιακής τράπεζας και
τραπεζών ειδικού σκοπού.
Ταυτόχρονα, επιµένουµε στη θεσµοθέτηση ελεγκτικού µηχανισµού των τραπεζών για εφαρµογή των συµφωνηµένων ρυθµίσεων και σε µέτρα ενίσχυσης, µε διοχέτευση στην αγορά των
δεσµευµένων δισεκατοµµυρίων που δόθηκαν για τη σωτηρία των
συστηµικών τραπεζών και παραµένουν ανενεργά πάνω από δύο
χρόνια, βυθίζοντας την οικονοµία στην πιο βαθιά ύφεση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι τα ληξιπρόθεσµα δάνεια των µικροεπιχειρήσεων, των φτωχών αγροτών, των
επαγγελµατιών και των αυτοαπασχολούµενων ελευθέρων επαγγελµατιών πρέπει να τύχουν ειδικής αντιµετώπισης, η οποία θα
στοχεύει, αφενός, στην ανακούφιση και αφετέρου, στην υποβοήθησή τους.
Δεν απαιτούνται απλά µέτρα καλύτερης διαχείρισης του προβλήµατος, που θα ενισχύουν το µεγάλο πολυεθνικό και εγχώριο
κεφάλαιο. Είναι αναγκαίες, ριζοσπαστικές αλλαγές, στο πλαίσιο
ενός σχεδίου προοδευτικής εξόδου από την κρίση.
Είναι αναγκαίο να περάσουν οι τράπεζες υπό δηµόσια ιδιοκτησία και έλεγχο και εφαρµογή ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης προς ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων, το
οποίο αυτήν τη στιγµή µπορεί να εγγυηθεί µόνο µια κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, µε µια νέα λαϊκή εντολή, που ο λαός θα την επιλέξει
αύριο το πρωί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Βασιλική
Κατριβάνου έχει τον λόγο και µετά ο κ. Πλεύρης.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα κατ’ αρχάς να σταθώ στο τρίτο µέρος του
νοµοσχέδιου που συζητάµε, το οποίο αφορά στην αναγνώριση
απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία διατάσσει µέτρα εναλλακτικά ως προς την προσωρινή κράτηση, στα άρθρα 41-59.
Εδώ δεν µπορώ, κατ’ αρχάς, παρά να διαπιστώσω την εξής
κραυγαλέα αντίφαση: Η Ελλάδα αναγνωρίζει αποφάσεις ξένων
δικαστηρίων που θεσπίζουν µέτρα σωφρονισµού, πέρα από τα
κρατητήρια και τη φυλακή των αστυνοµικών τµηµάτων –όπου ξέ-
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ρουµε πόσο υποφέρουν άνθρωποι για µήνες-, την ίδια στιγµή
που αφήνει στην τύχη τους τα κρατητήρια των αστυνοµικών τµηµάτων και τις φυλακές, σε συνθήκες που η CPT περιγράφει ως
απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ.
Δηλαδή, η Ελλάδα βιάζεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
απέναντι στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια
στιγµή, εδώ στη χώρα µας, θεσπίζει απροσχηµάτιστα, ακόµα και
για υπόδικους, φυλακές τύπου Γ’, που έχουν εξοντωτικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους και είναι αντισυνταγµατικές, χωρίς
όµως να λαµβάνει ουδεµία µέριµνα για ό,τι αφορά εναλλακτικά
µέτρα κράτησης, που βεβαίως αναγνωρίζει στο εξωτερικό.
Παρά τις συζητήσεις που συµµετέχουµε, δυόµισι χρόνια τώρα,
στην ειδική επιτροπή για το σωφρονιστικό και παρά το ότι επιµένουµε όλοι πως χρειάζεται να εφαρµοστούν εναλλακτικά µέτρα
κράτησης εδώ, όπως ορίζει ο Σωφρονιστικός Κώδικας, και παρά
τις συστάσεις από τους διεθνείς οργανισµούς, η παρέµβαση του
Υπουργείου σας άρχισε και τέλειωσε µε την υπόθεση για το
«βραχιολάκι». Ήταν, δηλαδή, ένα µέτρο για το οποίο το ενδιαφέρον του νοµοθέτη δεν ήταν λιγότερη φυλακή, όπως θα έπρεπε,
δεν ήταν πώς ο υπόδικος ή ο καταδικασθείς δεν θα αποκοπεί από
την κοινωνική ζωή και δεν θα υποβληθεί στην εξευτελιστική µεταχείριση που του επιφυλάσσουν σήµερα οι φυλακές.
Όµως ψηφίσατε αυτό το µέτρο αποκοµµένο από µια δραστική
παρέµβαση στην κατεύθυνση του πώς να έχουµε λιγότερο φυλακή, καταστρατηγώντας τους κανόνες και για την προφυλάκιση
και επεκτείνοντάς το και στους ανήλικους και στους βαριά πάσχοντες που έτσι και αλλιώς θα έπρεπε να είναι εκτός φυλακής.
Ένα χρόνο µετά, κύριε Υπουργέ, για αυτό το µέτρο, για το
βραχιολάκι, δεν έχουµε δει τίποτα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα
ούτε ο διαγωνισµός για το ποιος θα αναλάβει το έργο. Ποιος θα
φτιάξει το βραχιολάκι και πότε, κύριε Υπουργέ;
Όπως, λοιπόν, συνέβη και στο αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο,
όπως συµβαίνει µε κάθε πολιτική που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αφυπνίζεσθε και προχωράτε στοιχειωδώς -ενίοτε λιγότερο και από αυτό- απλώς για να τηρήσετε συµβατικές
δεσµεύσεις, επειδή το λέει η Ευρώπη. Φαντάζει σαν έναν καθαρτικό που το παίρνουµε γιατί πρέπει, παρ’ όλο που δεν το θέλουµε.
Πέραν τούτου, οι φυλακές παραµένουν κολαστήρια, κύριε
Υπουργέ, και το γνωρίζετε. Λειτουργούν µε πληρότητα 300%
πάνω από το δυναµικό τους και καταδικαζόµαστε συνεχώς για
τις συνθήκες κράτησης, που είναι άθλιες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτήν τη στιγµή η καµπάνα που θα πληρώσει η χώρα µας στο
εξωτερικό από καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι δύο
εκατοµµύρια ευρώ. Και αντί να βάλουµε αυτά τα δύο εκατοµµύρια στις υπάρχουσες φυλακές, για να γίνουν πιο ανθρώπινες οι
συνθήκες, σε ένα πλαίσιο πιο βιώσιµο και να εφαρµοστούν και οι
νόµοι που έχουµε ψηφίσει εδώ όσον αφορά τα ναρκωτικά ή το
βραχιολάκι κ.λπ., εσείς επιλέγετε αυτά τα λεφτά να τα πληρώνετε στο εξωτερικό, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί βέβαια καταπατάµε συνεχώς αυτά που θα οφείλαµε να κάνουµε.
Επίσης, να πω –επειδή συζητάµε σε αυτό το πλαίσιο- για το
κολαστήριο Άγιος Παύλος, το νοσοκοµείο του Κορυδαλλού. Γνωρίζετε ότι είναι ένας χώρος που πάει ένας άνθρωπος άρρωστος
και βγαίνει ακόµα πιο άρρωστος, ότι είναι ένας χώρος που χωράει εξήντα άτοµα και έχετε διακόσια είκοσι άτοµα. Το επισκεφτήκατε την προηγούµενη εβδοµάδα. Και αφού το καθάρισαν
εξαντλητικά για την επίσκεψή σας, την επόµενη µέρα πήγε η
Υγειονοµική Υπηρεσία της περιφέρειας –και έχουµε τα δελτία και
τις καταγγελίες τους- και βρήκαν µυρµήγκια, αράχνες. Η τηλεόραση δείχνει να υπάρχουν και κατσαρίδες. Μιλάµε, δηλαδή, για
έναν εξευτελισµό των ανθρώπων και µια πλήρη αδιαφορία για
την τύχη τους και την ανάρρωσή τους.
Εσείς µας είπατε και πάλι, κύριε Υπουργέ, τα ίδια µέτρα που
εξαγγείλατε έναν χρόνο πριν, όταν σας κάναµε την επίκαιρη ερώτηση. Τι είχατε πει τότε; Είχατε πει ότι θα προσλάβετε τριάντα
εννιά γιατρούς και είχατε πει επίσης ότι θα µεταφέρετε τους οροθετικούς σε νέα πτέρυγα. Έναν χρόνο µετά επισκέπτεστε το
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χώρο και ξαναλέτε ακριβώς τα ίδια. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι
δύο µίνιµουµ πράγµατα. Πότε θα τα κάνετε;
Εµείς λέµε ότι δεν µπορεί να βρίσκονται φυµατικοί µαζί µε
οροθετικούς, ότι χρειάζεται ένα νέο νοσοκοµείο, ότι χρειάζεται
ριζική παρέµβαση. Εσείς µιλάτε για πέντε γιατρούς και για µεταφορά ασθενών και έναν χρόνο τώρα δεν µπορεί να γίνει αυτό το
µίνιµουµ;
Προχωρώ. Έρχοµαι στην τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια
και δεν µπορώ παρά να φέρω στο µυαλό µου την επίσκεψή µας
στα κρατητήρια του Αγίου Παντελεήµονα, όπου ένας άνθρωπος
εξήντα πέντε χρονών ήταν εκεί σε άθλιες συνθήκες επειδή είχε
χρέη. Χρωστάγατε σε αυτόν τον άνθρωπο και σε άλλους ανθρώπους που βιώνουν αντίστοιχες δυσκολίες, ρυθµίσεις που να εγγυώνται ότι δεν θα ποινικοποιείται η φτώχεια τους.
Επί της διαδικασίας, φέρνετε µια τροπολογία σε άσχετο νοµοσχέδιο, χωρίς διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους, παρά
µόνο µε τους τραπεζίτες και δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν το σύνολο
των οφειλών προς το δηµόσιο, τα ταµεία και τις τράπεζες, µολονότι οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες οφείλουν σε όλους αυτούς. Αφήνετε εκτός τα στεγαστικά
και τα καταναλωτικά δάνεια ή τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες
των προσώπων που αφορούν αυτές οι ρυθµίσεις.
Την ίδια στιγµή αναγορεύετε τις τράπεζες σε µοναδικό ρυθµιστή, καθώς µε 40% µπορούν να επιβάλλουν στους προµηθευτές
τους όρους τους.
Οι τράπεζες, δηλαδή, θα κρίνουν µε τα δικά τους κριτήρια, αυθαίρετα, χωρίς ενιαίο τρόπο και χωρίς πλαίσιο αρχών ποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν και ποιες θα κάνουν ρυθµίσεις.
Τέλος, επιβάλλετε τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων
επιχειρήσεων από τις τράπεζες, µε συνοπτικές διαδικασίες,
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου για τις µεταβιβάσεις.
Θεωρούµε ότι είναι µια ενιαία λογική που υπερασπίζεστε, όχι
σε σύγκρουση, αλλά από κοινού µε την τρόικα, που λέει απόλυτη
προτεραιότητα στην ευρωστία των τραπεζών από τη µια, ποινικοποίηση της φτώχειας από την άλλη. Αυτή είναι η λογική φτώχειας και αυταρχισµού που βιώνουµε, που βιώνει αυτή η χώρα
απ’ αυτήν την Κυβέρνηση που θα έλεγα ότι µε αυτό το πλαίσιο
είναι η χειρότερη που έχει βιώσει ο τόπος µετά τη Μεταπολίτευση και η αποχώρησή της όχι µόνο είναι επείγουσα, αλλά γίνεται όλο και περισσότερο ορατή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που
έχει να κάνει οπωσδήποτε µε τις διαδικασίες που άπτονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η κουβέντα, όµως, έχει ανοίξει παραπάνω, στο κοµµάτι των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήµατα. Προφανώς όσοι από µας είναι και
συνάδελφοι δικηγόροι και ασκούµε το Ποινικό Δίκαιο γνωρίζουµε
ότι οι συνθήκες κράτησης σίγουρα δεν είναι τέτοιες που να τιµούν το νοµικό µας πολιτισµό.
Αυτές οι συνθήκες έχουν να κάνουν κατά βάση µε δύο κατηγορίες-κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατηγορία είναι η υπερσυγκέντρωση. Εδώ πολλές
φορές η Αριστερά δεν θέλει να δει αυτήν την πραγµατικότητα,
δηλαδή ότι η υπερσυγκέντρωση προφανώς οφείλεται στο ότι το
µεγαλύτερο µέρος των κρατουµένων στις ελληνικές φυλακές
είναι αλλοδαποί και µάλιστα σε συντριπτικό ποσοστό, και µε όσο
πιο βαριά αδικήµατα έχουµε να κάνουµε, δηλαδή τα βαριά κακουργήµατα, αυτό το ποσοστό είναι µεγαλύτερο.
Δεύτερη κατάσταση είναι το γεγονός ότι έχει επιλέξει η ελληνική πολιτεία να έχει ένα φοβερά αυστηρό νοµικό πλαίσιο. Έχουµε
τα περισσότερα ισόβια στις περισσότερες ποινές, χωρίς αντίστοιχα αυτό να έχει και αντιεγκληµατική πολιτική. Και κάθε φορά
που ένας Υπουργός προσπαθεί να έρθει και να δει τρόπους απεγκληµατοποίησης κάποιων συµπεριφορών, τότε αναπτύσσεται ένας
λαϊκισµός –αρχικά εδώ, µέσα από το Κοινοβούλιο- ότι «πάτε να
βγάλετε τον κόσµο έξω».
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Αυτό το οποίο δεν υπάρχει σίγουρα είναι αυτό το οποίο ειπώθηκε από την κ. Κατριβάνου, που πήγε να το συνδέσει µε τα κόκκινα δάνεια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε ελληνικές
φυλακές για χρέη σε ιδιώτες και δη σε τράπεζες. Ποινικό αδίκηµα είναι ό,τι έχει να κάνει µε χρέη προς το δηµόσιο ή αν είναι
άλλες παραβατικές, εγκληµατικές συµπεριφορές που έχουν να
κάνουν µε ποινικά αδικήµατα. Μην πάνε, λοιπόν, ειδικά άνθρωποι
που ξέρουν, να το συνδέσουν -και να δώσουν την εικόνα- µε µια
τροπολογία που είναι για τα κόκκινα δάνεια, που είναι τα δάνεια
στις τράπεζες. Κανένας άνθρωπος δεν µπαίνει φυλακή στην Ελλάδα επειδή χρωστάει χρήµατα σε τράπεζες. Εάν θέλετε να αποποινικοποιήσουµε τη διαδικασία χρεών προς το δηµόσιο, πείτε
το. Πείτε το, όµως, ξεκάθαρα ότι αυτός ο οποίος χρωστάει δύο,
τρία, τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ, για οποιονδήποτε λόγο, και
δεν τα αποδίδει στο ελληνικό δηµόσιο αυτός δεν θα έχει ποινικές
κυρώσεις.
Αυτό, όµως, το νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται σήµερα έχει να
κάνει µε µια διαδικασία η οποία ισχύει και εφαρµόζεται στην Ευρώπη. Είναι τρεις αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, σε
ένα πλαίσιο, το οποίο πιστεύουµε κάποια κόµµατα εδώ ότι έχει
να κάνει µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κι ότι στα θέµατα ποινικής µεταχείρισης θα ψάξεις να βρεις κοινές διαδικασίες.
Είναι προφανέστατο ότι από τη στιγµή που κυκλοφορούν ελεύθερα οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπράξουν αδικήµατα σε διαφορετικές χώρες, θα έχουν διαφορετική εθνικότητα,
θα καταδικαστούν σε µία χώρα ή θα έχουν κάποιες καταδίκες
εναλλακτικές, όπως ότι θα πρέπει να εµφανίζονται στο αστυνοµικό
τµήµα ή να παράσχουν κοινωνική εργασία. Και µετά δηµιουργείται
το πρόβληµα τι γίνεται µε αυτούς τους ανθρώπους. Ο άλλος να
έχει υποχρέωση εµφάνισης στο αστυνοµικό τµήµα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και να είναι Ρουµάνος. Τίθεται το δίληµµα: Να µπορεί να πάει στη Ρουµανία ή να µην µπορεί να πάει;
Προφανώς και πρέπει να πάει και προφανώς πρέπει να δοθεί αυτή
η δυνατότητα. Αυτά είναι αυτονόητα πράγµατα για τα οποία δεν
θα έπρεπε να υπάρχει καµµία διαφωνία και να ψηφιζόντουσαν
αυτές οι τρεις αποφάσεις.
Εάν υπάρχει µία κριτική είναι όσον αφορά το για ποιον λόγο
από το 2009 ερχόµαστε αυτές να τις εντάξουµε το 2014. Με την
εµπειρία την οποία έχουµε σε αυτές τις αίθουσες βλέπουµε ότι
πάντοτε δυστυχώς οι κυβερνήσεις είχαν µία καθυστέρηση ενσωµάτωσης πραγµάτων του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι στην ελληνική
έννοµη τάξη.
Άκουσα µία κριτική που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει
να κάνει µε διασφάλιση δικαιωµάτων και ρωτώ: Κατ’ αρχάς, τα
κράτη-µέλη τα οποία οδηγήθηκαν σε αυτές τις αποφάσεις δεν
έλαβαν αυτά υπ’ όψιν; Είναι ανάλγητα; Δεν έχουν ευαισθησία;
Δεν είδαν πώς θα εντάξουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα στην
πραγµατικότητα; Χαρακτηριστικά αναφέρατε -και το είπαν όλοι
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν από εδώ- ότι υπό όρους
µπορεί αυτό να γίνεται χωρίς τη συναίνεση του καταδικασθέντος.
Μάλιστα. Για να δούµε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι; Πότε δηλαδή
κάποιος χωρίς τη συναίνεσή του θα µπορεί να µεταφέρεται για
να εκτίσει την ποινή του, από τη φυλακή της Ελλάδας να πάει ή
στη Βουλγαρία ή στη Ρουµανία, αφού αναφερόµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Πρώτον, «στο κράτος-µέλος της εθνικότητας του καταδικασθέντος στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του». Δηλαδή -προσέξτε- Βούλγαρος που διέπραξε αδίκηµα εδώ, καταδικάστηκε
εδώ, δεν έχει τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα, την έχει στη
Βουλγαρία…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Άµα έχει την κατοικία του;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: «Τη συνήθη διαµονή του» λέει εδώ.
Αυτός λοιπόν, σας ρωτώ, γιατί πρέπει να συναινέσει στο πού θα
εκτίσει την ποινή του; Συναινεί αν θα την εκτίσει στα Γρεβενά,
στην Αλικαρνασσό, στον Κορυδαλλό ή στη Λάρισα;
Δεύτερη περίπτωση: «Στο κράτος-µέλος της εθνικότητας του
καταδικασθέντος, στο οποίο, παρ’ όλο που αυτός δεν έχει τη συνήθη διαµονή του, θα απελαθεί µετά την έκτιση της ποινής του».
Δηλαδή, έχουµε εδώ τον συγκεκριµένο αλλοδαπό, που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει απόφαση απέλασης, άρα
µόλις εκτίσει την ποινή του θα απελαθεί, κι εµείς κινούµε τη δια-
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δικασία να εκτελέσει εκεί την ποινή του. Πού θίγονται δηλαδή τα
δικαιώµατά του;
Η τρίτη περίπτωση αναφέρει «σε οποιοδήποτε κράτος- µέλος
στο οποίο ο καταδικασθείς έχει διαφύγει ή επιστρέψει µε άλλον
τρόπο λόγω εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας». Έφυγε δηλαδή
από την Ελλάδα, έχει βρεθεί σε µία τρίτη χώρα, που δεν είναι η
χώρα καταγωγής του, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκεί
τη διαµονή του, συλλαµβάνεται, καταδικάζεται στην Ελλάδα και
την εκτίει εκεί την ποινή του. Είναι αυτονόητα πράγµατα και
έστω, στον βαθµό που αυτά θα εφαρµοστούν, θα αποσυµφορήσουν σε έναν βαθµό τις ελληνικές φυλακές, διότι Έλληνες καταδικασθέντες στην Ευρώπη δεν θα δείτε πολλούς. Αντιθέτως, από
τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν θα δείτε πολλούς άλλους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί εδώ και µπορούν να εκτίσουν την
ποινή τους σε άλλες χώρες. Και πάντοτε µε ποια διασφάλιση;
Αυτό το οποίο είναι αυτονόητο και προστατεύει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συγκεκριµένα πρόσωπα, δηλαδή το ότι αν στη
χώρα στην οποία θα πάνε να εκτίσουν την ποινή τους το πλαίσιο
ποινής είναι χαµηλότερο, θα εφαρµοστεί το χαµηλότερο πλαίσιο
ποινής, στη µεγαλύτερή του µορφή.
Γι’ αυτό, αυτό που είπατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, για τον κ.
Χριστοφοράκο δεν ισχύει. Γιατί εάν ο κ. Χριστοφοράκος, που
είναι Γερµανός υπήκοος και έτσι δικάστηκε στη Γερµανία, παρ’
όλα αυτά ερχόταν εδώ να εκτίσει την ποινή του, θα είχε εκτίσει
την ποινή για την οποία είχε καταδικαστεί στη Γερµανία. Μη δηµιουργείτε λοιπόν εντυπώσεις ότι αυτά έρχονται για τον άλφα ή
βήτα λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει και το δεύτερο σκέλος
του νοµοσχεδίου, το οποίο αφορά…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο αυτονόητα θα µπορούσε να ψηφιστεί. Κριτική να κάνετε για το ότι
υπάρχουν τόσο µεγάλες τροπολογίες που θα µπορούσαν να
είναι διαφορετικά νοµοσχέδια, κριτική να κάνετε για το ότι ήρθε
πέντε χρόνια µετά, αλλά σήµερα, που µιλάµε επί της αρχής, δεν
µπορεί κάποιος να έχει διαφωνία σε αυτονόητες διαδικασίες του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και από την άλλη πλευρά να θεωρεί ότι
έχει σκέψη και προσανατολισµό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Αθανασίου.
Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου τα δεκαοκτώ λεπτά που προβλέπονται και ελπίζω ότι δεν θα
τα χρειαστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει
στο Ελληνικό Δίκαιο τις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο που υλοποιούν
την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχή που στηρίζεται στις έννοιες της
ισοδυναµίας και της εµπιστοσύνης.
Στη βάση αυτή µια απόφαση που λήφθηκε από µία αρχή σε
ένα κράτος-µέλος µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα σε ένα άλλο
κράτος σαν να ήταν απόφαση του δικού του εθνικού συστήµατος.
Ειδικότερα, ενσωµατώνονται οι ακόλουθες αποφάσεις: Η
πρώτη είναι η 909/2008 του Συµβουλίου της Ευρώπης της 27ης
Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Για παράδειγµα, εάν σε έναν αλλοδαπό έχει επιβληθεί
ποινή καθείρξεως, να µπορεί να εκτίσει αυτήν την ποινή στη
χώρα όπου έχει οικογενειακούς ή άλλους δεσµούς.
Η δεύτερη απόφαση είναι η 947 του Συµβουλίου της Ευρώπης
της 27ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους
µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Μέρος Β’ του
νοµοσχεδίου. Για παράδειγµα, εάν ένας αλλοδαπός έχει εκτίσει
µέρος της ποινής του και µετά, ως προ το υπόλοιπο της ποινής,
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απολύεται υπό όρους µε το θεσµό της υφ’ όρον απόλυσης, να
είναι δυνατή η επιτήρηση από την αλλοδαπή αρχή των όρων που
τέθηκαν σε αυτόν στη χώρα όπου έχει οικογενειακούς ή άλλους
δεσµούς.
Η τρίτη απόφαση είναι η 829 της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις
αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση και αποτελεί το Γ’ Μέρος του νοµοσχεδίου.
Να επισηµάνω ότι αυτή η απόφαση αναφέρεται ειδικά στην κατηγορία των υποδίκων και όχι των καταδίκων. Το τονίζω αυτό,
γιατί δεν έγινε αντιληπτό από κάποιο συνάδελφο που πήρε το
λόγο πριν. Για παράδειγµα, ένας αλλοδαπός υπόδικος µέχρι τη
δίκη του τίθεται σε πολλές περιπτώσεις σε προσωρινή κράτηση
λόγω του κινδύνου να διαφύγει στο εξωτερικό. Ο ανακριτής µε
αυτήν την απόφαση-πλαίσιο έχει τη δυνατότητα, αντί της προσωρινής κράτησης και της σώρευσης πληθυσµού στις φυλακές,
να του θέσει περιοριστικούς όρους, η τήρηση των οποίων θα παρακολουθείται από την αλλοδαπή αρχή στη χώρα όπου αυτός
έχει οικογενειακούς ή άλλους δεσµούς.
Όπως είπα και στην επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε, που πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου
1999, ενέκρινε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης ως ακρογωνιαίου λίθου της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο
και σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της Ένωσης.
Το συµβούλιο, σύµφωνα µε αυτά τα συµπεράσµατα, ενέκρινε
πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων, µε το οποίο ζητούσε
τρία πράγµατα: Πρώτον, να επιτραπεί στους κατοίκους ενός κράτους-µέλους να εκτίσουν την ποινή τους στο κράτος διαµονής
τους. Δεύτερον, να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατώνµελών στην περίπτωση που ένα πρόσωπο υπόκειται σε υποχρεώσεις ή σε µέτρα επίβλεψης και στήριξης, ιδίως στο πλαίσιο
αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή της υπό όρους απόλυσης. Τρίτον, να εκτιµηθεί η ανάγκη θέσπισης σύγχρονων µηχανισµών αµοιβαίας αναγνώρισης των µέτρων επιτήρησης και κατά
την έκτιση της ποινής, αλλά και κατά την προδικασία.
Οι προθεσµίες ενσωµάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο, όπως προκύπτει και από τις αποφάσεις, αλλά και από τις δεσµεύσεις που είχαµε, ήταν αντίστοιχα για τις τρεις η 5η Δεκεµβρίου 2011, η 6η
Δεκεµβρίου 2011 και η 1η Δεκεµβρίου 2012.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και η αστυνοµική συνεργασία κοινοτικοποιήθηκαν και µεταφερόµενες από τον τρίτο πυλώνα υπήχθησαν στο
«Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» υπό τον τίτλο
«V» της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υπαγωγή τους στην κοινοτική οµάδα συνεπάγεται την εφαρµογή της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας για την υιοθέτηση
νοµικών πράξεων -κανονισµοί και οδηγίες αντί για αποφάσειςπλαίσιο, που, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν πια, αντικαταστάθηκαν
από τις οδηγίες- και τη γενική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ευθείες προσφυγές κατά κράτους-µέλους και προδικαστικές παραποµπές από τα εθνικά δικαστήρια
ανεξαρτήτως βαθµού.
Επειδή µε το προηγούµενο καθεστώς του τρίτου πυλώνα αναπτύχθηκε τότε ένα νοµοθετικό κεκτηµένο, αποφάσεις-πλαίσιο,
µε περιορισµένα όµως αποτελέσµατα λόγω της µη υποχρεωτικής εφαρµογής του στα κράτη-µέλη, µε το Πρωτόκολλο 36 της
Συνθήκης δόθηκε σε αυτά µία µεταβατική περίοδος πέντε ετών
που λήγει την 1η Δεκεµβρίου του 2014. Η προθεσµία δόθηκε όχι
για την Ελλάδα, αλλά για όλα τα κράτη-µέλη, διότι δεν είχαν εισαγάγει αυτές τις αποφάσεις στο Εθνικό τους Δίκαιο.
Μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσµίας είναι δυνατή η
κίνηση διαδικασίας παράβασης εκ µέρους της επιτροπής κατά
κράτους λόγω µη εναρµόνισης δεδοµένων, ότι αυτές θα καταστούν πλήρως εφαρµοστέες.
Τι ισχύει σήµερα; Ποιο το ισχύον νοµικό πλαίσιο; Αναφορικά
µε την απόφαση-πλαίσιο για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν
ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, όλα τα κράτη-µέλη έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση του
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Συµβουλίου της Ευρώπης του 1983 -είναι το Μάρτιο του 1983για τη µεταφορά των καταδίκων. Όµως µε τη σύµβαση αυτή είναι
δυνατή η µεταφορά καταδίκου για τη συνέχιση της έκτισης της
ποινής του µόνο στο κράτος του οποίου είναι υπήκοος και µόνο
µε τη συγκατάθεσή του, καθώς και µε τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων κρατών.
Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης στις 18 Δεκεµβρίου
1997, το οποίο προβλέπει τη µεταφορά του καταδίκου υπό
όρους, ακόµη και χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-µέλη.
Καµµία από τις προαναφερόµενες δύο πράξεις δεν επιβάλλει
την κατά κανόνα υποχρέωση παραλαβής του καταδίκου µε
σκοπό την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας.
Αναφορικά µε την απόφαση-πλαίσιο για την επιτήρηση των
υφ’ όρων καταδικασθέντων ή απολυθέντων η σχετική Σύµβαση
του Συµβουλίου της Ευρώπης της 30ης Νοεµβρίου του 1964 έχει
κυρωθεί µόνο από δώδεκα κράτη-µέλη, σε ορισµένες περιπτώσεις µε αρκετές επιφυλάξεις.
Τέλος, αναφορικά µε την απόφαση-πλαίσιο για την αµοιβαία
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων που επιβάλλουν µέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, δεν υφίσταται σχετικό νοµικό πλαίσιο.
Εποµένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν νέες διατάξεις που
θα βασίζονται στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης και θα µετέχουν όλα τα κράτη-µέλη, θα παρέχονται στους καταδίκους οι
κατάλληλες δικονοµικές εγγυήσεις και θα γίνονται σεβαστά τα
δικονοµικά τους δικαιώµατα. Έτσι, λοιπόν, εισάγονται οι τρεις
αποφάσεις-πλαίσιο.
Οι σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών πρέπει να χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη αµοιβαία εµπιστοσύνη προς τα νοµικά συστήµατα των λοιπών κρατών-µελών και να επιτρέπουν στο κράτος
εκτέλεσης να αναγνωρίζει τις αποφάσεις των αρχών του κράτους
έκδοσης. Είναι κάτι που κατά κόρον τονιζόταν τώρα στην επιτροπή των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2014 που είχαµε την Προεδρία. Ακόµη, τα δικονοµικά δικαιώµατα στην ποινική διαδικασία συνιστούν κρίσιµο στοιχείο για τη
διασφάλιση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατώνµελών, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας.
Με τις νέες διατάξεις επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη της
συνεργασίας που προβλέπουν οι προαναφερόµενες πράξεις του
Συµβουλίου της Ευρώπης ιδίως εφόσον πρόκειται για υπηκόους
της Ένωσης κατά των οποίων έχει εκδοθεί ποινική απόφαση µε
την οποία τους επιβάλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας ή
µέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας ή εναλλακτική κύρωση ή µέτρο επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση σε άλλο κράτος-µέλος.
Ειδικότερα όσον αφορά τους καταδίκους που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή και στους οποίους αναφέρεται το
Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου, θα πρέπει να πάψει πλέον να είναι
δεσπόζουσας σηµασίας η στάση τους κατά τη διαδικασία µε το
να απαιτείται η συναίνεσή τους προκειµένου να διαβιβαστεί η καταδικαστική απόφαση σε άλλο κράτος-µέλος προς αναγνώριση
και προς εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής.
Στόχος, λοιπόν, είναι η θέσπιση κανόνων µε τους οποίους διευκολύνεται η κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος µε
βάση τις γενικές αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και της
λογικής.
Αναφορικά µε την κατηγορία των καταδικασθέντων που έχουν
απολυθεί υφ’ όρον εις τους οποίους έχουν επιβληθεί µέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις, στους οποίους αναφέρεται το
Μέρος Β’ του νοµοσχεδίου, στόχος της αµοιβαίας αναγνώρισης
των ποινικών αποφάσεων και της εποπτείας των µέτρων επιτήρησης είναι να ενισχυθεί η προοπτική επανένταξης του επιτηρούµενου στην κοινωνία, επιτρέποντάς του να διατηρεί οικογενειακούς,
γλωσσικούς, πολιτισµικούς και άλλους δεσµούς, αλλά και να βελτιωθεί η εποπτεία της συµµόρφωσης προς τα µέτρα αναστολής
και τις εναλλακτικές κυρώσεις, προκειµένου να προλαµβάνεται η
υποτροπή, λαµβανοµένης υπ’ όψιν µε τον τρόπο αυτό, της προστασίας των θυµάτων και του κοινωνικού συνόλου.
Συνεπώς το παρόν σχέδιο νόµου εκτός από τους καταδικα-
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σθέντες για τους οποίους έγινε λόγος µέχρι τώρα, αναφέρεται
και στην κατηγορία των υποδίκων. Όσον αφορά, δηλαδή, την
κράτηση προσώπων που διώκονται ποινικά, υπάρχει κίνδυνος
άνισης µεταχείρισης µεταξύ εκείνων που διαµένουν µονίµως στο
κράτος της δίκης και εκείνων που δεν διαµένουν µονίµως. Ένας
κάτοικος εξωτερικού διατρέχει τον κίνδυνο να τεθεί υπό κράτηση
εν αναµονή της δίκης ακόµη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
υπό παρόµοιες συνθήκες ένας κάτοικος ηµεδαπής δεν θα υφίστατο το ίδιο µέτρο.
Σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, απαλλαγµένο από
εσωτερικά σύνορα, επιβάλλεται η λήψη µέτρων µε τα οποία θα
διασφαλίζεται ότι ένα ποινικά διωκόµενο πρόσωπο, το οποίο δεν
κατοικεί µονίµως στο κράτος της δίκης, δεν θα έχει διαφορετική
µεταχείριση από ό,τι ένα ποινικά διωκόµενο πρόσωπο που είναι
µόνιµος κάτοικος του κράτους της δίκης.
Οι σχετικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο Mέρος Γ’του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα στα άρθρα 41 ως 59, δίνουν τη δυνατότητα ώστε τα µέτρα επιτήρησης που επιβάλλονται στον
συγκεκριµένο υπόδικο, να παρακολουθούνται στο κράτος εκτέλεσης, ενώ εκ παραλλήλου θα διασφαλίζεται η οµαλή πορεία της
δικαιοσύνης και ιδίως ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο θα βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δεν επιστρέφει οικειοθελώς στο κράτος έκδοσης, µπορεί, βέβαια, να παραδοθεί στο
κράτος έκδοσης σύµφωνα µε την απόφαση-πλαίσιο του 2002.
Είναι η 584 των Υπουργών Δικαιοσύνης, η οποία εφαρµόζεται παράλληλα και καλύπτει τα κενά της απόφασης-πλαίσιο.
Η εκτέλεση της ποινής ή η εφαρµογή των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων των υφ’ όρων καταδικασθέντων
ή απολυθέντων στο κράτος εκτέλεσης, θα πρέπει να ενισχύει την
πιθανότητα κοινωνικής επανένταξης του καταδίκου.
Προκειµένου να βεβαιωθεί ότι η εκτέλεση των αποφάσεων του
κράτους έκδοσης στο κράτος εκτέλεσης θα εξυπηρετήσει το
σκοπό της κοινωνικής επανένταξης, η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης λαµβάνει υπ’ όψιν της στοιχεία, όπως, για παράδειγµα, ο δεσµός του ενδιαφεροµένου µε το κράτος εκτέλεσης,
εάν το θεωρεί ως έδρα των οικογενειακών, γλωσσικών, πολιτιστικών, κοινωνικών ή οικονοµικών και άλλων δεσµών µε το κράτος εκτέλεσης.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόµου σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζονται στον
Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Κανένα
στοιχείο αυτών δεν θα πρέπει να ερµηνεύεται υπό την έννοια ότι
απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης απόφασης όταν υπάρχουν
αντικειµενικοί λόγοι να πιστεύεται ότι η ποινή ή η εναλλακτική κύρωση ή το µέτρο που επιβλήθηκε αντί της προσωρινής κράτησης
τέθηκαν προκειµένου να τιµωρηθεί ένα πρόσωπο λόγω του
φύλου του ή της φυλής του, της θρησκείας του, της εθνοτικής
καταγωγής του, της εθνικότητάς του, της γλώσσας του, των πολιτικών του πεποιθήσεων ή του σεξουαλικού προσανατολισµού
του ή ότι η θέση του εν λόγω προσώπου µπορεί να θιγεί για οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους.
Επίσης, οι προτεινόµενες διατάξεις θα πρέπει να εφαρµόζονται
σύµφωνα µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών-µελών
που παρέχεται από το άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ειδικότερα, πρέπει να δίνεται στον πολίτη το δικαίωµα να διαµένει στο κράτος το οποίο ζει -όρος που
χρησιµοποιείται στις αποφάσεις-πλαίσιο- δηλαδή στον τόπο προς
τον οποίο το πρόσωπο αυτό συνδέεται βάσει της συνήθους διαµονής και βάσει στοιχείων όπως οι οικογενειακοί, οι κοινοτικοί ή
οι επαγγελµατικοί δεσµοί.
Για την καθυστέρηση της ενσωµάτωσης -το είπα και στην επιτροπή- πρέπει να σας πω ότι υπήρχε µεγάλη καθυστέρηση σε
πολλά νοµοθετήµατα και δίνουµε καθηµερινό αγώνα για να µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις της χώρας µας.
Δεν χρειάζεται να τα πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Επίσης, λόγω των πολλών νοµοθετηµάτων δίνουµε προτεραιότητα σε αυτές γιατις οποίες υπάρχει κίνδυνος να υποστεί η
χώρα µας τιµωρία από την καθυστέρηση ενσωµάτωσης οδηγιών
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ή αποφάσεων-πλαίσιο στην ελληνική νοµοθεσία.
Είπα προηγουµένως ότι οι τροπολογίες είναι είκοσι. Είναι δεκαπέντε βουλευτικές και πέντε υπουργικές.
Άρα, οι υπουργικές τροπολογίες -και απαντώ στη συνάδελφο
που αναφέρθηκε- έχουν µελετηθεί και -εκτός από τη µεγάλη στην
οποία θα αναφερθώ σε λίγο- δεν έχουν ιδιαίτερο νοµικό ενδιαφέρον, κάποια δυσκολία. Είναι θέµατα ουσίας. Οι άλλες είναι
βουλευτικές και θέλουν µία µελέτη. Γι’ αυτό κι εγώ ζήτησα να γίνει
και τρίτη συνεδρίαση.
Συνεπώς, για τη συνάδελφο που µίλησε για µη γνώση ή για
προχειρότητα, πρέπει να πω ότι πρέπει να σταµατήσει αυτός ο
ανούσιος εντυπωσιασµός χωρίς να προσφέρεται τίποτα επί της
ουσίας.
Όσον αφορά αυτό το οποίο ειπώθηκε για τον χρόνο µελέτης,
ότι υπήρχαν µονάχα λίγες µέρες, είναι λάθος. Όλο το νοµοσχέδιο
έχει τεθεί σε διαβούλευση από τις 16 Οκτωβρίου. Μεθαύριο
συµπληρώνεται ένας µήνας. Υπήρχε, δηλαδή, υπεραρκετός
χρόνος για να µελετηθεί και να γίνουν παρατηρήσεις.
Στο σηµείο αυτό δεν µπορώ να µην αναφέρω ότι ο καθηγητής,
ο κ. Πανούσης, έκανε τέτοια ανάλυση και τέτοιες θετικές
προτάσεις που µας βοήθησε να κάνουµε και τις τροποποιήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η Ελλάδα ενεργεί ως
κράτος εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης ορίσαµε ως αρµόδια
Δικαστική Αρχή την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην περιφέρεια του
οποίου ο καταδικασθείς ή ο επιτηρούµενος έχει τη συνήθη
διαµονή του για λόγους πρακτικούς και µόνο.
Ο εισαγγελέας του α’ βαθµού µπορεί να παρακολουθεί
καλύτερα τα µέτρα επιτήρησης για παράδειγµα σε µία νησιωτική
ή αποµακρυσµένη περιοχή όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας
Εφετών. Παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν Πρωτοδικεία στα
οποία δεν υπάρχει Εισαγγελέας Εφετών. Στη Νάξο πού να τον
βρούµε τον Εισαγγελέα Εφετών; Στη Χίο πού να τον βρούµε;
Πέραν αυτού, οι αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών είναι
πιο κοντά στις αρµοδιότητες του Εισαγγελέα της αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Για το άρθρο 18: Τόσο η αµνηστία όσο και η χάρη έχουν να
κάνουν µε την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος, που
είναι και ο στόχος όλων των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου. Γι’
αυτό και οι τρεις αποφάσεις-πλαίσιο προβλέπουν δυνατότητα
χορήγησης αµνηστίας και χάρης και από το κράτος έκδοσης και
από το κράτος εκτέλεσης.
Ειδικά για την αµνηστία και για τη χάρη, στο πλαίσιο της
ευνοϊκότερης µεταχείρισης του καταδικασθέντος, προβλέπεται
ότι και τα δύο κράτη –έκδοσης και εκτέλεσης- µπορούν να
χορηγήσουν αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας µου.
Σε δύο λεπτά τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι, ένας Έλληνας
που καταδικάστηκε στην Ολλανδία -για να πω ένα παράδειγµακαι θα έρθει να εκτίσει την ποινή του στην Ελλάδα, σε περίπτωση
που είχε το προνόµιο της χάρης και της αµνηστίας στην
Ολλανδία, δεν είναι σωστό να παραµένει στη φυλακή επειδή η
Ελλάδα δεν του παραχώρησε το ίδιο προνόµιο. Απαντώ στις
επικρίσεις που ακούστηκαν από δύο συναδέλφους.
Ακόµη, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να χάνει το προνόµιο να
χορηγεί χάρη και αµνηστία σε καταδικασθέντα µε την ελληνική
εθνικότητα -η εθνικότητα είναι ο βασικός λόγος της µεταφοράς
του καταδίκου- επειδή η χώρα στην οποία καταδικάστηκε ο
Έλληνας δεν µπορεί να χορηγεί το ίδιο προνόµιο.
Σε περίπτωση που η διάρκεια της ποινής υπερβαίνει το
ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για παρόµοιες αξιόποινες
πράξεις -απαντώ σε επικρίσεις- σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο
ο εισαγγελέας απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο µπορεί να
προσαρµόσει την προς εκτέλεση ποινή. Δεν το κάνει ο ίδιος. Στο
δικαστήριο απευθύνεται.
Η ίδια προσαρµογή γίνεται και στην περίπτωση που η φύση
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της ποινής είναι αντίθετη προς το Ελληνικό Δίκαιο -και απαντώ
στην κ. Κανέλλη- στα καταναγκαστικά έργα. Η προσαρµογή είναι
πάντα προς όφελος του καταδικασθέντος, όπως σαφώς
προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων
6, 7 και 8 του άρθρου 9 του σχεδίου νόµου.
Κατά την ενσωµάτωση των αποφάσεων-πλαίσιο, σκόπιµα οι
ορισµοί –απόφαση, ποινή κ.λπ.- ή οι τίτλοι των αδικηµάτων και
γενικά η ορολογία αποδίδονται µε κάποια ευρύτητα, επειδή και
στις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο η Ελλάδα ενεργεί και ως κράτος
έκδοσης και ως κράτος εκτέλεσης. Εάν πρόκειται να εκδώσουµε
κάποιον είµαστε κράτος έκδοσης. Αν πρόκειται να εκτελεστεί
στην Ελλάδα η ποινή κάποιου αλλοδαπού, είµαστε κράτος
εκτέλεσης. Όταν θα ενεργεί, όµως, ως κράτος εκτέλεσης, ο
εισαγγελέας θα πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζει αποφάσεις και
να επιτηρεί την εκτέλεση µέτρων στα οποία γίνεται χρήση
διαφορετικών όρων και γραµµατικών διατυπώσεων για να
υπάρχει µία εναρµόνιση.
Άρθρο 9, παράγραφος 6: Στο πλαίσιο της αρχής της αµοιβαίας
εµπιστοσύνης πρέπει να βρίσκεται η σωστή ισορροπία µεταξύ
του σεβασµού της ποινής που επιβλήθηκε αρχικά και των
νοµικών παραδόσεων των κρατών-µελών.
Έτσι, η απόφαση που έλαβε ο δικαστής στο κράτος έκδοσης,
πρέπει να γίνεται σεβαστή κατ’ αρχάς και επιτρέπεται η προσαρµογή µόνο όταν η διάρκεια και η φύση της δεν είναι συµβατές
µε το Εθνικό Δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.
Συνεπώς η προσαρµοσµένη ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη από την ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης, αλλά
πάντα είναι υπέρ του καταδικασθέντος.
Έρχοµαι, τώρα, στο άρθρο 6 και ειδικότερα στην παράγραφο
2γ. Θυµίζω τι λέει το άρθρο αυτό: «Η συναίνεση του καταδικασθέντος δεν απαιτείται, αν η απόφαση µε το πιστοποιητικό διαβιβάζεται: γ) σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος, πέραν του κράτους
που αναφέρεται στα στοιχειά α’ ή β’, στο οποίο ο καταδικασθείς
έχει διαφύγει η επιστρέφει µε άλλο τρόπο λόγω εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του στην Ελλάδα ή µετά την καταδίκη του στην Ελλάδα».
Μα, όταν εκκρεµεί µια άλλη ποινική διαδικασία στην Ελλάδα
σε βάρος ενός καταδικασθέντος κι αυτός διαφεύγει σε τρίτη
χώρα, αν η απόφαση που επιβάλλει στερητική της ελευθερίας
ποινή διαβιβαστεί προς εκτέλεση στην τρίτη αυτή χώρα, τότε ως
κύρωση για τη συµπεριφορά του καταδικασθέντος που διαφεύγει για τη διαβίβαση της απόφασης που επιβάλλει η ποινή δεν
απαιτείται η συναίνεσή του. Αφού είναι φυγόδικος. Να γιατί δεν
χρειάζεται.
Θα ήθελα να πω το εξής στην κυρία Κατριβάνου: Έχουµε
οκτακόσιους ενενήντα έξι καταδικασθέντες, όχι αλλοδαπούς, κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν λέω ότι οι συνθήκες
στις φυλακές µας είναι καλές. Πάσχουµε από συνωστισµό. Το
δέχοµαι αυτό. Το 63% των κρατουµένων είναι αλλοδαποί, οικονοµικοί µετανάστες. Προσπαθούµε για το καλύτερο. Δεν µπορεί,
όµως, το Υπουργείο από τη µία µέρα στην άλλη να χτίσει φυλακές. Γι’ αυτό είµαστε πάρα πολύ στεναχωρηµένοι. Αυτήν τη
στιγµή θα σας πω κάτι που δεν ειπώθηκε: Δεν είναι µόνο κρατούµενοι στις φυλακές. Έχουµε κρατούµενους και στα αστυνοµικά
τµήµατα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα είπαµε. Τα είπε η κ. Κατριβάνου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πήγα και τα είδα αυτά
τα πράγµατα κι απογοητεύτηκα. Προσπαθούµε να κάνουµε το
καλύτερο. Για τον λόγο αυτό πήραµε και µέτρα για αποσυµφόρηση. Δεν υπάρχει, όµως, κανείς από τους οκτακόσους ενενήντα
έξι καταδικασθέντες -δεν έχω µια αίτηση!- που να θέλει να πάει
στη χώρα του. Κάτι λέει αυτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Περνάει καλά στα αστυνοµικά
τµήµατα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πολλοί αλλοδαποί θέλουν να έρθουν να εκτίσουν την ποινή τους εδώ, αλλά κανείς δεν
θέλει να φύγει. Γιατί συµβαίνει αυτό; Διότι και το σωφρονιστικό
µας σύστηµα, αλλά και η ποινική νοµοθεσία, όσον αφορά τις υφ’
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όρον απολύσεις και τις ευνοϊκές µεταχειρίσεις που έχουν, είναι
η καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έρχοµαι, τώρα, στο θέµα των γιατρών που ακούστηκε. Πράγµατι, έχουµε κάνει διαγωνισµό. Τι να κάνουµε; ΑΣΕΠ έχουµε.
Είναι σε διαδικασία ΑΣΕΠ και θα ολοκληρωθεί. Θα πάρουµε
τριάντα εννέα γιατρούς και θα πάνε στις φυλακές.
Αναφορικά µε τα βραχιολάκια, θα ήθελα να πω ότι έχουν ετοιµαστεί πάρα πολύ καιρό. Αναφέροµαι στην ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι εταιρείες, οι οποίες αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό,
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Εδώ, θα τους κατηγορήσουµε; Δεν
θα σεβαστούµε το δικαίωµα τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη,
ανεξάρτητα αν προσωπικά δεν συµφωνώ γιατί πιστεύω ότι αυτές
οι εταιρείες οι οποίες επελέγησαν είναι καλύτερες; Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουµε; Καθυστέρησε, αλλά αυτή είναι η κοινοτική νοµοθεσία. Πήγαν στη δικαιοσύνη. Μπλόκαρε η διαδικασία. Τώρα
τελείωσε. Βγήκαν οι αποφάσεις. Αυτήν τη στιγµή, η επιτροπή,
εκτός από τις τεχνικές προσφορές που τις είδε, βλέπει και τις οικονοµικές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε σίγουρος; Όπως τα είπατε
είναι;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Κοντονή, δεν περίµενα από εσάς να πείτε ότι φηµολογείται πως το Υπουργείο
Δικαιοσύνης έχει ανάµειξη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είπα ότι δεν αποδεχόµαστε τις φήµες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το διορθώσατε µετά.
Από εσάς δεν το περίµενα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Όχι, όχι. Είπα ότι δεν τις υιοθετούµε,
ούτε τις αποδεχόµαστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ υπηρέτησα την
αυτοδιοίκηση, τη στήριξα και την επεξέτεινα. Εξάλλου, έχω βάλει
διάταξη, η οποία λέει στον Οργανισµό Δικαστηρίων, ότι όσοι
εκλέγονται στις διοικήσεις και προαγόµενοι παραµένουν στη θέσεις τους. Συνεπώς, ήταν λάθος. Κι αυτό το είπα, όχι εδώ, αλλά
δηµόσιο. Το αντίθετο φηµολογείται και το αντίθετο λέει. Λέει την
αντίθεση του Υπουργού για αυτό, το οποίο έγινε. Πράγµατι, πολλοί αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν δουλειά τώρα, γιατί
είναι οικονοµικοί εισαγγελείς, είναι επόπτες σε διάφορα θέµατα.
Αν υπάρχει πρόβληµα τέτοιο, θα ζητήσω από τη Βουλή να αυξήσουµε µια θέση αντιεισαγγελέα για να µην υπάρχει πρόβληµα.
Άρα, δεν θα ήθελα από εσάς να το ακούσω αυτό. Από άλλον
ενδεχοµένως ναι, αλλά όχι από εσάς. Συνεπώς, απαντώ και στο
θέµα αυτό.
Να πω δυο λόγια τώρα για τα κόκκινα δάνεια. Ακούστε να
δείτε: Για τα κόκκινα δάνεια δεν είναι σωστό να στοχοποιείτε τον
κ. Δένδια. Η ρύθµιση αυτή είναι του ΚΥΣΔΙΧ, δηλαδή του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Συµµετέχουν
τέσσερις συναρµόδιοι Υπουργοί: Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός
Εργασίας.
Το νοµοθέτηµα αυτό, λοιπόν, είναι αποτέλεσµα συλλογικής εργασίας. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων µε έγκριτους νοµικούς του
συγκυβερνώντος κόµµατος, του ΠΑΣΟΚ, διότι είναι ένα θέµα που
αφορά την κοινωνία. Δεν είναι πολιτικό παιχνίδι εδώ. Προσπαθούµε να ανακουφίσουµε τον κόσµο. Βγήκε, λοιπόν, αυτό το νοµοθέτηµα...
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Έπρεπε να έρθει στην επιτροπή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εδώ είµαστε. Αν χρειάζονται βελτιώσεις για το καλύτερο των δανειοληπτών, να το
κάνουµε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κατ’ αυτήν την έννοια, όχι. Στο γόνατο, όχι. Να έρθει κανονικά στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άλλο είναι αυτό το
θέµα. Σας το εξήγησε αυτό και ο κ. Ρήγας, ότι πράγµατι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, εγώ
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θα σας παρακαλέσω να συντοµεύσετε, γιατί αυτού του τύπου ο
διάλογος που γίνεται, δεν επιτρέπεται.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κι εγώ θα προτιµούσα
ίσως να έρθει σαν αυτοτελές νοµοσχέδιο, αλλά ο επείγον χαρακτήρας είναι αυτός και αφορά την επιχειρηµατικότητα….
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Θα µιλήσω απόψε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαρίστως, αλλά
παρακαλώ και τον κύριο Υπουργό αν µπορεί να συντοµεύει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όσον αφορά το ιδιωτικό
χρέος, δεν υπάγεται εδώ. Υπάρχει ο γνωστός νόµος Κατσέλη,
όπως καθιερώθηκε να τον λέµε, όπου και αυτός είναι υπό βελτίωση. Θα τον βελτιώσουµε και αυτόν.
Άκουσα διάφορα, τα οποία σηµείωσα πρόχειρα. Δεν ήµουν
προετοιµασµένος.
Η ρύθµιση, λοιπόν, των δανείων αποσκοπεί στην ενίσχυση της
πραγµατικής οικονοµίας µετά από την παρατεταµένη ύφεση των
τελευταίων ετών. Η ύφεση αυτή είχε ως συνέπεια την αδυναµία
ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους των πολύ µικρών και
άλλων, µικρότερων επιχειρήσεων. Οι συνέπειες αυτής της αδυναµίας επιχειρείται να αντιστραφούν µε το να δοθεί η ευκαιρία
µιας νέας αρχής στις επιχειρήσεις. Το ανέπτυξε το κοµµάτι αυτό
πολύ καλά και ο συνάδελφος ο κ. Ρήγας.
Με τις ρυθµίσεις προβλέπεται η διαδικασία επιλέξιµης διαγραφής χρεών από το χρηµατοδοτικό τοµέα, η ρύθµιση των υποχρεώσεων των εµπόρων µε δεσµευτική δύναµη για το σύνολο των
πιστωτών µε την τήρηση των εγγυήσεων της νοµιµότητας από
τα δικαστήρια. Αρµόδιο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο. Το δικαστήριο δεν αποφασίζει επί της ουσίας. Προσέξτε το αυτό. Θα
τα δείτε. Δεν ξέρω αν έκανε καµµία τροποποίηση ο κ. Σκρέκας
τώρα ή αν θα πει κάτι άλλο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχει φανεί πάντως σήµερα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα έχει αναλάβει.
Αποφασίζει, όµως, επί της νοµιµότητας. Και θα παρακαλούσα
να τα διαβάσετε, όπως θα παρακαλούσα να διαβάσετε και το
κύριο νοµοθέτηµα. Αναγκάστηκα να κάνω µία πλήρη ανάλυση και
σε αυτό.
Κρίσιµη ηµεροµηνία, λοιπόν, για την υπαγωγή είναι η 30-62014, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η περίοδος της ύφεσης. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα της υπαγωγής στην έκτακτη
διαδικασία ειδικής διαχείρισης, εφόσον κάτι τέτοιο προκρίνεται
ως ενδεδειγµένη λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Προχωρούµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτσι όπως τα είπατε αναφορικά µε
την τροπολογία του κ. Δένδια. Είναι ένας νόµος ολόκληρος που
πραγµατικά θα µπορούσε να συζητηθεί, όπως και το νοµοσχέδιο
που εισάγετε εσείς, µε άλλες διαδικασίες και να έχει µια ουσία.
Αν, µάλιστα, λέτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, µε αυτό
τον τρόπο θα µπορούσαν πραγµατικά να γίνουν.
Ο κ. Δένδιας την κατέθεσε ερχόµενος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης την περασµένη Δευτέρα. Βέβαια, η ώρα
ήταν περίπου 11.00-12.00, κάτι τέτοιο όταν δήλωσε ότι καταθέτει
την τροπολογία αυτή, την εξήγησε και την παρουσίασε. Ως εκ
θαύµατος, όµως, η τροπολογία του ξέφυγε, κάπου χάθηκε και
καθυστέρησε και η τροπολογία κατατέθηκε δύο ώρες µετά, στις
14.10’.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αρνήθηκε να γίνει συζήτηση στην
επιτροπή, γιατί, όπως είπε και ο Υπουργός, κατατέθηκε για να τη
γνωρίζουµε, αλλά όχι για να τη συζητήσουµε.
Έτσι, µένει µόνο η συζήτηση στην Ολοµέλεια, που µετά πολλών βασάνων επετεύχθη να παραταθεί η συζήτηση για άλλη µία
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µέρα και κάπως να υπάρξει η δυνατότητα να συζητηθούν µε µεγαλύτερη άνεση όσα προβλέπονται και σ’ αυτήν και στις άλλες
τροπολογίες.
Είναι αυτό νοµοθετική λειτουργία; Πόσο µπορούν να υπάρχουν συµβολές αυτών των κοινωνικών δυνάµεων και των εκπροσώπων τους, που υποτίθεται ότι θα ωφεληθούν ή που εν πάση
περίπτωση, ενδιαφέρονται και βρίσκονται στην κατάσταση την
πολύ ζοφερή, την οποία -υποτίθεται- ότι θα έλθει αυτή η τροπολογία να ρυθµίσει.
Τι είδους αυταρχισµός είναι αυτός, κύριε Υπουργέ; Τόσο προσχηµατικός; Τόσο ανενδοίαστος; Τί άλλο είναι από αυταρχισµός;
Το δικό σας σχέδιο νόµου -αυτό που σήµερα συζητείται- είπατε ότι το είχατε αναρτήσει και ήταν στη διαβούλευση. Μα, ήταν
το Σεπτέµβριο για µία εβδοµάδα και δεν το πήρε είδηση κανείς
και δεν υπήρχε η παραµικρή παρέµβαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε ένα σχόλιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με λίγα λόγια, πράγµατι, ένα νοµοσχέδιο που θα µπορούσε να ρυθµίσει µ’ ένα γενικευµένο τρόπο την
εναρµόνιση του Ελληνικού Δικαίου αναφορικά µε την άρση του
διπλού αξιόποινου και µε την εκτέλεση της ποινής στο ευρωπαϊκό πεδίο, απλώς και µόνο µεταφράστηκε και µετατράπηκε σε
αυτούσια µεταφορά όχι οδηγιών αλλά αποφάσεων-πλαίσιο, γιατί
τρεις αποφάσεις-πλαίσιο είναι. Η απόφαση-πλαίσιο σηµαίνει ότι
κάθε χώρα έχει όχι απλώς και µόνο τη δυνατότητα, αλλά και την
ανάγκη και -αν θέλετε- και την υποχρέωση να εναρµονίσει αυτήν
την ευρωπαϊκή προτεινόµενη ρύθµιση µέσα από τις διαδικασίες
του Εθνικού Δικαίου.
Αυτό έχει τεράστια σηµασία και για την ασφάλεια του δικαίου.
Δεν ξέρω, γιατί εγώ τώρα νοµικός δεν είµαι, αλλά θεωρώ ότι δεν
είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να µην τα υπερασπίζεται
αυτά. Εµείς, που δεν είµαστε νοµικοί, αισθανόµαστε περίεργα,
άβολα, όταν ένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν θεωρεί υποχρέωσή
του να θέσει στη διαδικασία του Κοινοβουλίου σε ακρόαση φορέων τις διαδικασίες εναρµόνισης όλων αυτών των διατάξεων.
Πού τα είδατε; Στο γραφείο σας τα συζητήσατε; Η Βουλή δεν
είναι ο χώρος για τη διαβούλευση αυτή; Πώς είναι δυνατόν να
είναι αυτό ευρωπαϊκή προοπτική, να είναι ευρωπαϊκή λογική;
Ο διεθνισµός, η διεθνοποίηση του δικαίου, η διαµόρφωση
συγκλίσεων στην Ευρώπη, δεν σηµαίνει επιβολή, δεν σηµαίνει
µια σειρά από ρυθµίσεων που κάποιοι φωτισµένοι διαµορφώνουν
και οι άλλοι εκτελούν, αποδέχονται. Δεν είναι τυχαίο ότι επικαλεστήκατε ότι υπήρχε η καθυστέρηση, διότι υπάρχει φόρτος τέτοιων εκκρεµοτήτων, πληθώρα εκκρεµοτήτων και φτάνατε στο
σηµείο να υπάρχει κίνδυνος επιβολής ποινών.
Αυτό οφείλεται στο ότι δεν δώσατε την απαιτούµενη σηµασία,
την οποία ισχυρίζεστε τώρα. Πέρασε και ο κ. Πλεύρης και ο κ.
Άδωνις Γεωργιάδης να µας πουν ότι αυτό είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι εµείς είµαστε αντιευρωπαϊκό κόµµα και διάφορα
άλλα τέτοια.
Όταν, λοιπόν, είναι προφανής η προχειρότητα και η απαξίωση
σε σχέση µε την εναρµόνιση και την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που να είναι όµως λειτουργικό, δηµοκρατικό, συναινετικό, δηµιουργικό και να δίνει πραγµατικά ασφάλεια δικαίου,
πώς είναι δυνατόν να το περιτυλίγετε τώρα µε µια συσκευασία
υψηλών στόχων;
Τελικά, όπως είπε και ο κ. Κοντονής, έχει έναν στόχο, την αποσυµφόρηση των φυλακών. Σιγά σιγά ο κ. Πλεύρης µάς το επιχειρηµατολόγησε, τώρα εσείς µας το επιβεβαιώσατε. Μα, εάν όλη
αυτή η εναρµόνιση είναι για τους ενενήντα Βούλγαρους και Ρουµάνους, είναι ανάγκη να κάνουµε όλη αυτήν τη συζήτηση και να
κοροϊδεύουµε τους ίδιους τους εαυτούς µας ότι εναρµονίζουµε
το ευρωπαϊκό πλαίσιο;
Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και ας δούµε εάν
υπάρχει διαδικασία επανένταξης. Όχι για τους Ρουµάνους και
τους Βούλγαρους, αλλά για τους Έλληνες. Υπάρχει διαδικασία
επανένταξης στις ελληνικές φυλακές; Αφού δεν υπάρχει για τους
Έλληνες κρατούµενους που εκτίουν ποινές, πώς µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι δηµοκρατικό –χωρίς τη συναίνεση του καταδικασθέντος αλλοδαπού- να προωθείται η διαδικασία παράδοσής του στη χώρα καταγωγής του ή να εφαρµόζονται οι άλλες
διατάξεις; Πού είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων;
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Να µην υπάρχει η συναίνεση του αλλοδαπού σε µία χώρα που
κατά τεκµήριο δεν έχει να επιδείξει καµµία σοβαρή διαδικασία ή
προσπάθεια επανένταξης, σε άλλη χώρα, που κατά τεκµήριο βρίσκεται σε ακόµα χειρότερο επίπεδο σε σχέση µε τα συστήµατα
δηµιουργίας επανένταξης των κρατουµένων και όσων έχουν υποπέσει σε ποινικά αδικήµατα.
Όλα αυτά απαιτούν τη συµµετοχή των αρµοδίων φορέων της
δικαιοσύνης για µια δηµιουργική συζήτηση, όταν φτιάχνεις ένα
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είναι ένα άρθρο ενός νόµου, είναι τρεις
οδηγίες-πλαίσιο που τις ενσωµατώνετε στο Ελληνικό Δίκαιο.
Υποτίθεται ότι αυτές θα µείνουν για καιρό και θα καθορίσουν µια
σειρά από αποφάσεις δικαστηρίων, θα δηµιουργήσουν νοµολογία, θα ταλαιπωρήσουν ανθρώπους, κρατούµενους, συνηγόρους, αρχές, Αστυνοµία. Διότι έχει ένα σωρό αντιφάσεις όλο
αυτό το σύστηµα από την προχειρότητά του.
Από αυτήν την άποψη, είναι πολύ εύκολο να επιτίθενται οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά είναι πολύ δύσκολο να σοβαρευτούν. Έχετε µια προχειρότητα από κεκτηµένη ταχύτητα, γιατί δεν κάνετε πολιτική, εκτελείτε προδιαγεγραµµένες κατευθυντήριες στοχεύσεις και µέσα
σε αυτό το πλαίσιο, επειδή υπάρχουν και κάποιες προθεσµίες,
τρέχετε να προλάβετε και κάποια επιµέρους ζητήµατα.
Από αυτήν την άποψη δεν είναι πραγµατικά δυνατόν αυτή η
Κυβέρνηση να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έγινε
εχθές γνωστό: Εδώ και λίγες ηµέρες αιτήθηκε η δικαστική αρχή
από την ελληνική Βουλή να εξετάσει στοιχεία αναφορικά µε τον
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρη
για τη σχέση του µε κάποιες offshore εταιρίες και τη δήλωση
«πόθεν έσχες».
Ξέρετε τι συνέβη; Κατ’ αρχάς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για
το «πόθεν έσχες» χωρίς να συγκαλέσει την επιτροπή διαβίβασε
σε ορκωτό ελεγκτή για να απαντήσει.
Κανένα από τα µέλη της επιτροπής δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό
δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτήν την
επιτροπή την έχετε καταργήσει. Έχει χρόνο ζωής µέχρι τις 3112-2014. Την έχετε αντικαταστήσει µε µία άλλη, που δεν θα έχει
τις αρµοδιότητες που είχε η προηγούµενη.
Εάν η επιτροπή αυτή έκανε τη δουλειά της -όπως ορίζει ο
νόµος που πρότεινε στην Ολοµέλεια της Βουλής ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης και ψηφίστηκε οµόφωνα- θα
έπρεπε να είχε ανοίξει όλους τους λογαριασµούς και όλων των
Αρχηγών των κοµµάτων, όπως λέει ο νόµος, των διατελεσάντων
Πρωθυπουργών, Υπουργών και των πολιτικών προσώπων, όχι
εξετάζοντας αν έχουν αντιφάσεις οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» και
αν τα εισοδήµατα που δηλώνονται σε σχέση µε τις δαπάνες
έχουν κάποιες διαφορές, αλλά εξετάζοντας ακριβώς την πραγµατική περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτός ο νόµος ορίζει
και στον οποίο συνοµολογήσαµε όλοι, για να καταξιωθεί το πολιτικό σύστηµα εκεί που πρέπει να είναι καταξιωµένο. Όσα πολιτικά πρόσωπα είναι «λευκά» πρέπει να αποδοθούν «λευκά» και
όσα δεν είναι πρέπει πραγµατικά να ελεγχθούν και να αποκαλυφθεί η πραγµατική τους κατάσταση. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και
η λογική του νόµου, γι’ αυτό και ψηφίστηκε οµόφωνα.
Έχουµε δώσει και εντολές, εξουσιοδότηση για να ανοίξουν
όλοι µας οι λογαριασµοί και τα πάντα.
Τουλάχιστον έναν χρόνο πριν θα είχαν βρεθεί αυτές οι offshore
εταιρείες. Και τώρα το καταργείτε αυτό στις 31-12-2014.
Φυσικά, επειδή αναλώθηκε µε την κυρίαρχη λογική της πλειοψηφίας της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη σύνθεση
της Βουλής, δεν περισσεύει άλλος χρόνος για να υπάρξει περαιτέρω έρευνα. Θα τελειώσουµε µε κάποια στοιχεία που προέκυψαν από τους ορκωτούς ελεγκτές, για να δούµε κατά πόσον,
όπως είπα, οι δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης παρουσιάζουν κενά ή όχι. Αυτός δεν ήταν ο στόχος της νοµοθεσίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Δρίτσα, µε συγχωρείτε για τη διακοπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Δρίτσα, δέχεστε τη διακοπή από τον κύριο Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, δεν έχω πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Δρίτσα, µε συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά το έχουµε πει. Το αν δεν έχει γίνει
έλεγχος, δεν είναι θέµα της Κυβέρνησης ή του Υπουργού, είναι
θέµα της Βουλής, της αρµόδιας επιτροπής.
Παρά ταύτα, µε τη διάταξη αυτή, µε εισήγησή µου παρατάθησαν οι εργασίες της Βουλής µέχρι τις 31-12 και είπαµε ότι, εάν
δεν επαρκεί αυτός ο χρόνος, θα δώσουµε και άλλη παράταση.
Μη δηµιουργούµε τώρα εντυπώσεις ότι πάµε να καλύψουµε τους
πολιτικούς! Για όνοµα του Θεού! Δεν είναι έτσι, όµως, τα πράγµατα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν παρακολουθείτε
τις συνέπειες των νοµοθετηµάτων σας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποιες συνέπειες; Σας
απήντησα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η πλειοψηφία που καθορίζει τα πράγµατα σε αυτήν την επιτροπή, δηλαδή της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, δεν επιτρέπει να κινηθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση παρά τις δικές µας προσπάθειες.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ωραία, επειδή ετέθη
το θέµα αυτό –και δεσµεύτηκα στη Βουλή-, σας λέω ότι εάν δεν
επαρκεί ο χρόνος µέχρι τις 31/12, θα δώσουµε ένα εξάµηνο παράταση ακόµα. Εκεί είναι το πρόβληµα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, έχει παρέλθει ενάµισης χρόνος
από την εφαρµογή αυτού του νόµου…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν φταίει το Υπουργείο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, τώρα θα περάσουµε στα στεγανά
ότι άλλο είναι ο Υπουργός που προτείνει τη νοµοθεσία, άλλο η
Βουλή που νοµοθετεί και άλλο πώς οι εκπρόσωποι των κοµµάτων
που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή εφαρµόζουν τους νόµους.
Δεν υπάρχει αυτή η στεγανοποίηση, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και αυτά λειτουργούν σε απόλυτη αρµονία και σε αγαστή
συνέπεια στοχεύσεων και πράξεων.
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα δεν θα µιλήσω για τις τροπολογίες,
αύριο και µεθαύριο θα µπούµε σε αυτές, αλλά οφείλω να κάνω
ένα σχόλιο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι επιχειρεί η Κυβέρνηση και µε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια και µε την
τροπολογία για τη µερική υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας για τους µισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόµατα των στρατιωτικών, των αστυνοµικών και των άλλων
στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας να επιβεβαιώσει το ιδεολόγηµα ότι βγαίνουµε από το µνηµόνιο και ότι τώρα µε το πρωτογενές πλεόνασµα έχουµε και τη δυνατότητα να περάσουµε σε
αποκατάσταση αδικιών.
Ήδη από εχθές βοά η δηµοσιότητα για τα δεκαεννέα καινούργια προαπαιτούµενα στα οποία επιµένει η τρόικα για να κλείσει
η αξιολόγηση. Πρόκειται για δεκαεννέα προαπαιτούµενα, που
δεν µπορώ να τα απαριθµήσω ένα-ένα γιατί δεν έχω τον χρόνο,
που φέρνουν νέες οδύνες, νέες καταστροφικές συνέπειες για
τον ελληνικό λαό.
Φυσικά και αυτοί που υποτίθεται ότι θα ωφεληθούν από αυτές
τις τροπολογίες -για τις οποίες θα πούµε- να πω ότι θα ωφεληθούν πολύ ελάχιστα έως καθόλου. Με τα νέα µέτρα θα έχουν
νέες επιβαρύνσεις από αυτήν την άποψη.
Θα ήθελα τελειώνοντας να πω στον κ. Γεωργιάδη –επειδή έχει
φύγει θα του το θυµίσω και αύριο- αναφορικά µε την πρότασή
του να συνδεθούν από εδώ και πέρα οι αµοιβές των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας µε τη βουλευτική αποζηµίωση: Ας µην κοροϊδευόµαστε! Ας µην προσβάλλουµε έτσι τους ανθρώπους! Προς Θεού!
Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει στον ορίζοντα αύξηση της βουλευτικής αποζηµίωσης. Μειώσεις θα υπάρξουν και άλλες και
άλλες, ώστε να εναρµονιζόµαστε µε τη συνολική δυσκολία των
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Ελλήνων πολιτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αν συνδέσει δηλαδή τη βουλευτική αποζηµίωση µε τους µισθούς, προαναγγέλλει περαιτέρω µείωση απ’ ό,τι καταλαβαίνω.
Θα διαβάσω, επίσης, δήλωση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης στις
20-1-2014: «Όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγουν, λεφτά δεν
θα γεννήσουµε» και «το πρόβληµα της χώρας µας δεν είναι νοµικό. Κάθε απόφαση που θα ακυρωθεί, θα πρέπει αυτοµάτως να
αντικατασταθεί µε κάποια άλλη.».
Τότε δεν περίµενε ότι εκτός από την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας θα έβγαινε και η οµόφωνη απόφαση του συµβουλίου εκτέλεσης της απόφασης και ελέγχου της διοίκησης
γιατί δεν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις.
Εµείς θέτουµε σοβαρά το ζήτηµα της υλοποίησης όλων των
δικαστικών αποφάσεων µε πληρότητα και θέτουµε και ζήτηµα για
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
ότι οφείλουµε να εφαρµόσουµε τη δικαστική απόφαση –υπάρχουν πολλοί τρόποι-, όπως και όλες τις δικαστικές αποφάσεις για
τους εργαζόµενους.
Οφείλουµε να βρούµε πολλαπλούς τρόπους –θα τα πούµε
αύριο- για να αναβαθµίσουµε το βιοτικό τους επίπεδο, γιατί πάνω
από τους µισούς από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας διαβιούν σε συνθήκες κάτω από το όριο της
φτώχειας, κύριε Υπουργέ. Άρα δεν µπορεί ούτε αυτή η ρύθµιση
να φέρει πραγµατικό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
µου δώσετε τον λόγο για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Δρίτσα, χαίροµαι που είπατε για τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτές τις ηµέρες
θα φέρουµε τον νόµο για την ιθαγένεια, ο οποίος στηρίζεται στην
απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας και
θα ήθελα να είστε συνεπής.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως µπορείτε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µιλάµε για δικαστικές
αποφάσεις που δικαιώνουν Έλληνες πολίτες, που δικαιώνουν ανθρώπους και κατοχυρώνουν δικαιώµατα πολιτών.
Τι νοοτροπία είναι αυτή; Επικαλείστε…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οι άλλες δεν είναι αποφάσεις;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όλες είναι δικαστικές αποφάσεις,
αλλά αυτή στην οποία αναφερθήκατε είναι…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παράδειγµα ανέφερα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: …είναι η δικαίωση του νόµου και της
τάξης και της λογικής την οποία επικαλείστε.
Με εγκαλείτε για το εάν είµαι υπερασπιστής της νοµιµότητας
ή όχι; Αυτήν τη συζήτηση κάνουµε ή το εάν η δικαιοσύνη µπορεί
σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι καταφύγιο των δικαιωµάτων
των πολιτών και ότι το κράτος οφείλει να τηρήσει εκεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης;
Η απάντησή σας είναι… Άλλα αντ’ άλλων είναι η απάντησή
σας, κύριε Υπουργέ. Άλλα αντ’ άλλων!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν µπορώ παρά να ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κ. Δρίτσας,
αλλά και γενικώς από τη λογική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και γενικά της Αντιπολίτευσης για το ζήτηµα των τροπολογιών
και κατά πόσον αυτές έρχονται –άλλες εµπρόθεσµα και άλλες
εκπρόθεσµα- σε άσχετα νοµοσχέδια.
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Θα θυµηθώ την τελευταία που ήρθε, αυτή για τις εκατό δόσεις.
Κι εκεί έγινε η ίδια κριτική. Λέτε: «Πώς φέρνετε αυτήν την τροπολογία εκπρόθεσµα σε άσχετο νοµοσχέδιο;». Είναι τροπολογία
που δίνει λύση και πραγµατική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους που βρίσκονται σε αδυναµία, οι οποίοι υφίστανται τα
απότοκα -θα συµφωνήσω µαζί σας- της κρίσης.
Έρχονται άλλες δύο τροπολογίες, στις οποίες επίσης δεχόµαστε αυτήν την επιδερµική κριτική. Είναι οι τροπολογίες για τους
ενστόλους και τους δικαστικούς, που όντως γίνεται εν µέρει µία
αποκατάσταση των µισθολογικών αδικιών µε βάση τις αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Η λογική µας, κύριε Δρίτσα –για να πιαστώ από το τελευταίο
που είπατε,- η λογική τού να φύγουµε οριστικά από το µνηµόνιο,
είναι ακριβώς αυτή, το να µπορέσουµε να άρουµε πολύ πιο γρήγορα τις αδικίες που έχουν έρθει από την κρίση που υφιστάµεθα
τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο σκοπός µας, να αποκαταστήσουµε τις αδικίες που έχουν γίνει στους ενστόλους αλλά και σε
όλες τις κοινωνικές οµάδες και αυτό δεν θα γίνει µε λόγια.
Η άλλη τροπολογία που έχουµε φέρει είναι για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί εµείς δεν µιλάµε γενικώς περί σεισάχθειας, όπως έχω
ακούσει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε «θα κάνουµε σεισάχθεια σε 60 δισεκατοµµύρια, 70 δισεκατοµµύρια, 80 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνεια». Δεν θα πούµε αυτό, όταν ξέρουµε τι σηµαίνει αν δεν έχουν περάσει από τα τεστ αντοχής, από τα οποία
πέρασαν τα συγκεκριµένα δάνεια που τώρα ρυθµίζουµε.
Ακούµε γενικώς για σεισάχθεια σε όλα τα δάνεια. Αυτό αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει. Το λέει ο κοινοτικός νόµος. Μετά υπάρχει πρόβληµα στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αντιλαµβάνεστε τι θα χρειάζεται για να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Το λέει το Κοινοτικό Δίκαιο, έχει περάσει ο νόµος
Ντάισελµπλουµ. Δεν θέλω να τον επαναλάβω, γιατί θα θεωρήσετε ότι κινδυνολογώ.
Επειδή γίνεται συνεχώς αυτή η κουβέντα για τις τροπολογίες,
την προηγούµενη φορά, που κάνατε ακριβώς την ίδια φασαρία,
σας κατέθεσα πάνω από δέκα τροπολογίες που έχουν φέρει
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόθεσµες µάλιστα, σε διαφορετικά
νοµοσχέδια. Θα µας ενδιαφέρει µια ζωή το διαδικαστικό ζήτηµα
ή η ουσία, κύριε Κουίκ;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Οι πράξεις µέσα στη
Βουλή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Η ουσία µάς ενδιαφέρει.
Γιατί αν περιµέναµε την τροπολογία για τις εκατό δόσεις µετά
από δύο µήνες, αυτό δεν συµφέρει τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι
η ουσία.
Ας δούµε, λοιπόν, τα προβλήµατα του κόσµου και ας προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις και λύσεις. Όχι να πούµε πότε
θα έρθει το νοµοσχέδιο του Υπουργείο Οικονοµικών για να δώσουµε λύση για τις εκατό δόσεις ή οποιοδήποτε άλλο νοµοσχέδιο για να δώσουµε την αντίστοιχη λύση. Αυτή είναι η ουσία.
Ας πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Ούτως ή άλλως, µε τις τροπολογίες, που είναι πάρα πολύ σηµαντικές, θα έχουµε τον χρόνο
να ασχοληθούµε αύριο και να πούµε πολλά πράγµατα.
Θέλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης να φέρει προς ενσωµάτωση αυτές τις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο στο Ελληνικό Δίκαιο. Νοµίζω ότι αναφέρατε, κύριε Υπουργέ,
πως µε το πρωτόκολλο 36 της συνθήκης, δόθηκε στα κράτη γι’
αυτές ακριβώς τις τρεις αποφάσεις-πλαίσιο µία µεταβατική περίοδος πέντε ετών, ώστε να ενσωµατωθούν. Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 1η Δεκεµβρίου 2014.
Για να το κάνουµε κατανοητό, να το καταλάβει και ο κόσµος,
µέχρι τον Δεκέµβρη του 2014 όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ενσωµατώσει αυτές τις αποφάσεις, κύριε Δρίτσα.
Από ό,τι γνωρίζω, η πλειοψηφία των κρατών έχει ήδη –νοµίζω
πάνω από το µισό- ενσωµατώσει αυτές τις αποφάσεις, γιατί αν
δεν το κάνουν µέχρι τον Δεκέµβριο, όπως προείπα, θα έχουν και
τις αντίστοιχες κυρώσεις, όπως προβλέπει η επιτροπή για τις διαδικασίες παράδοσης στη µη εναρµόνιση.
Άκουσα την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει µία σφοδρότατη
επίθεση κατά του νοµοσχεδίου και κατά του Υπουργού που
έφερε αυτές τις αποφάσεις για κύρωση, µιλώντας για «νοµοσχέ-
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διο-έκτρωµα», για «πλυντήριο ανοµιών», για σουπερµάρκετ δικαιοδοσιών» και άλλα τέτοια.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα οποία καταγγέλλετε
–το είπα και πριν- µέχρι τον Δεκέµβριο θα έχουν περάσει από όλα
τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και θα είναι νόµος σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Φαντάζοµαι ότι έχετε ακούσει για το κοινοτικό κεκτηµένο, την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτό, ξέρετε, σηµαίνει Ευρώπη: το να συµµετέχεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το να ασπάζεσαι τη λειτουργία της Ένωσης, των κανόνων και των υποχρεώσεων που έχει.
Τώρα µιλάµε για την αλφαβήτα, κύριε συνάδελφε, εκτός αν ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει µία άλλη άποψη για την Ευρώπη, το κοινοτικό κεκτηµένο, το Κοινοτικό Δίκαιο, κι έχει την ίδια άποψη που έχει για το
ΝΑΤΟ, όπως ακούω από πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι
θα διαλύσετε το ΝΑΤΟ και µάλιστα εκ των έσω. Φαντάζοµαι ότι
έτσι φαντάζεστε ότι θα διαλύσετε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Κοινοτικό Δίκαιο, εκ των έσω. Να το ξέρουµε, δηλαδή, να µας
το δηλώσετε, για να το καταλάβουµε κι εµείς.
Οπότε, λοιπόν, όσο µάς επιτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είµαστε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ακόµη, θα πρέπει να ακολουθούµε αυτούς
τους κανόνες που ακολουθούν όλα τα κράτη. Αντιλαµβάνοµαι και
ξέρω ότι εκδηλώνετε µε κάθε αφορµή την απέχθειά σας για την
Ευρώπη και την εκφράζετε µε κάθε τρόπο. Πρέπει να το καταλάβετε, όµως, ότι ανήκουµε σε αυτή.
Μία ακόµη γενική παρατήρηση, κύριοι της Αντιπολίτευσης,
έχω να κάνω. Στο νοµοσχέδιο αυτό οι διατάξεις έχουν µία µαγική
λέξη, την οποία φαίνεται ότι την ξεχνάτε. Συνοδεύει τις διατάξεις
η λέξη «δύναται», ακριβώς γιατί µιλάµε για ευαίσθητα ζητήµατα,
που πάντα οι αρµόδιες αρχές του κράτους και βεβαίως οι δικαστικές τα προσεγγίζουν µε µία ευαισθησία και µε µία ιδιαίτερη
προσοχή.
Επίσης, µιλάµε για µία νοµική πραγµατικότητα που είναι καινούργια. Αυτές δηλαδή οι αποφάσεις-πλαίσιο φέρνουν µία καινούργια νοµική πραγµατικότητα, τουλάχιστον για την Ελλάδα και
βεβαίως για το εσωτερικό µας δίκαιο.
Είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ, ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε να λειτουργήσει ως πλαίσιο αλλά και ως συνεννόηση
µεταξύ των κρατών. Επειδή, µάλιστα, όντως αφορά ευαίσθητα
νοµικά θέµατα, µία ευαίσθητη δικαιική λειτουργία, πιθανότατα να
χρειαστούν και βελτιώσεις και κάποιες αλλαγές, οι οποίες θα συναποφασιστούν, αν χρειαστεί. Αν απαιτηθούν, θα γίνουν. Πρέπει,
πρώτα απ’ όλα, αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο να λειτουργήσει.
Να έρθω τώρα στις επιµέρους επισηµάνσεις και στις κριτικές
που ακούστηκαν.
Το είπε νωρίτερα και ο Υπουργός. Όπως ορίζεται και στις τρεις
αποφάσεις-πλαίσιο, είναι άλλη η αρχή για την εκτέλεση της απόφασης, δηλαδή ο εισαγγελέας πρωτοδικών στη περιφέρεια του
οποίου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη διαµονή του, και είναι
άλλη η αρχή διαβίβασης της απόφασης, που βεβαίως είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.
Και στις τρεις αποφάσεις ορίζεται ποιο είναι το κράτος έκδοσης, δηλαδή αυτό στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση, και βεβαίως
και ποιο είναι και το κράτος εκτέλεσης, δηλαδή αυτό στο οποίο
διαβιβάζεται η απόφαση, µε σκοπό την εκτέλεση της αποφάσεως
αυτής. Το νοµοσχέδιο αναφέρεται στις αποφάσεις στο άρθρο 2,
το άρθρο 24 και το άρθρο 42.
Είναι λογικό, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όταν
ενεργούµε ως κράτος έκδοσης, αρµόδιος να είναι ο εισαγγελέας
εφετών στην περίπτωση αυτή, διότι διαβιβάζει την απόφαση.
Επίσης, είναι πάρα πολύ λογικό, όταν έχουµε την εκτέλεση, να
είναι ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Το ανέφερε νωρίτερα ο Υπουργός. Έχουµε τις περιπτώσεις των νησιών ή περιπτώσεις αποµακρυσµένων περιοχών, όπου είναι πολύ λογικό να είναι αρµόδιος
ο εισαγγελέας πρωτοδικών. Φερ’ ειπείν, σε έναν επιτηρούµενο
υπόδικο πώς θα γίνει και πώς θα επιβάλλουν τα µέτρα επιτήρησης και πώς θα ελέγχονται;
Άκουσα, επίσης, µια άλλη κριτική που έγινε, ότι νοµοθετούµε
υπέρ του κατηγορουµένου, υπέρ των ευµενέστερων ποινικών µεταχειρίσεων και άλλων τινών. Πάµε πίσω στην αλφαβήτα. Δεν το
κάνουµε εµείς ή µάλλον δεν το κάνουµε µόνο εµείς. Το κάνει η
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κοινοτική νοµοθεσία, αλλά βεβαίως µε τις προϋποθέσεις που
θέτει ο νόµος.
Διότι υπάρχει το «δύναται», όπως είπα και πριν, κύριοι συνάδελφοι, και υπάρχει ακόµα και κάτι µεγαλύτερο, η κρίση των δικαστικών αρχών.
Όµως, θα πω και κάτι άλλο. Ως γενική αρχή θα το πω αυτό.
Από πότε η Αριστερά είναι εναντίον των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου; Από πότε η Αριστερά είναι εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά και γενικώς της κοινοτικής κατεύθυνσης
που επιζητά την κοινωνική επανένταξη των καταδίκων, όπως προαναφέρθηκε, της ευµενέστερης πρόνοιας για αυτούς; Άλλωστε,
όσα νοµοθετούν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
στο πλαίσιο της αµοιβαιότητας, της εµπιστοσύνης µεταξύ των
κρατών και πάνω, βεβαίως, σε αυτές τις αρχές νοµοθετούν. Και
σε αυτό είστε εναντίον; Θέλω να το καταλάβω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
Ακούστηκε για το περιβόητο «σουπερµάρκετ δικαιοδοσιών»
που αναφέρατε, οι οποίες βεβαίως γίνονται µε συγκεκριµένες
διασφαλίσεις και µε συγκεκριµένους όρους. Τα κράτη διαβουλεύονται, οι αρµόδιες υπηρεσίες διαβουλεύονται. Δεν γίνονται
έτσι, δεν κινούνται δηλαδή έτσι οι διαδικασίες. Διότι άκουσα και
αυτό, το περί ελλείψεως της συναίνεσης των υποκειµένων. Το
ανέφερε και νωρίτερα ο συνάδελφος κ. Πλεύρης, αλλά θα αναφέρω και το προοίµιο της απόφασης-πλαίσιο, της 909/2008, η
οποία τι λέει; Είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να παρέχονται στους
καταδίκους οι κατάλληλες εγγυήσεις, ωστόσο θα πρέπει να παύσει πλέον να είναι δεσπόζουσας σηµασίας η στάση τους κατά τη
διαδικασία µε το να απαιτείται η συναίνεσή τους προκειµένου να
διαβιβαστεί η καταδικαστική απόφαση σε άλλο κράτος-µέλος
προς αναγνώρισή της και προς εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής. Δηλαδή, τι κάνει; Η οποιαδήποτε έκδοση θα γίνεται µε εγγυήσεις, θα λαµβάνονται δηλαδή και άλλα στοιχεία υπ’ όψιν.
Δηλαδή, συζητάµε ότι επεκτείνει αυτές τις εγγυήσεις και, βεβαίως, δεν τις περιορίζει.
Ως προς το ζήτηµα της απονοµής χάριτος και της αµνηστίας,
το είπε και το εξήγησε πάρα πολύ καλά ο Υπουργός. Πρέπει να
σας κάνω ακριβώς την ίδια κριτική. Δηλαδή, τι ακριβώς λέτε; Ότι
πρέπει να υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά; Αυτό λέτε ως
Αριστερά; Δηλαδή, ανέφερε πριν ο Υπουργός το εξής: Έλληνας
που καταδικάστηκε σε µια ξένη χώρα στην Ιταλία -ανέφερε την
Ολλανδία νωρίτερα- και θα έλθει να εκτίσει την ποινή του στην
Ελλάδα, σε περίπτωση που έχει το προνόµιο της χάριτος και της
αµνηστίας στην Ιταλία, δεν θα πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα; Δηλαδή, πόσο αριστερό ακούγεται όλο αυτό; Δύο µέτρα και δύο
σταθµά;
Με την έννοια αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όλα αυτά δεν αντέχουν µια σοβαρή κριτική. Οι αποφάσεις αυτές έπρεπε να ενσωµατωθούν στην ελληνική έννοµη τάξη,
διότι υποχρεούµεθα εκ του Κοινοτικού Δικαίου να το κάνουµε.
Καλώς το πράττετε, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα έλεγα ότι αυτούς
τους λεονταρισµούς της Αριστεράς -ότι κακώς νοµοθετούµε δεν
τους καταλαβαίνω- τους αφήνουµε στην άκρη, διότι για ακόµη
µια φορά -µε αυτά τουλάχιστον που είπατε τώρα- αποδεικνύετε
το τι πιστεύετε για την Ευρώπη και ποιες είναι οι απόψεις σας
γενικώς για το Κοινοτικό Δίκαιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε. Θέλετε κάτι,
κύριε Γεωργιάδη;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει µιλήσει ο κ. Γεωργιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να δούµε τι θέλει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Α, έτσι! Τότε να σηκώσουµε και
εµείς το χέρι και να µιλήσουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Δρίτσας µού έκανε
την τιµή να αναφερθεί ονοµαστικά σε εµένα και χρησιµοποίησε
µια δήλωσή µου. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ως προς αυτό
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που έθεσε ο αγαπητός κύριος συνάδελφος επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία, µπορώ να
σας δώσω τον λόγο επί προσωπικού, για να εξηγήσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό και εποµένως να πείτε αυτό που θέλετε
να πείτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνο για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στον συνάδελφο κ. Δρίτσα, ο οποίος
πήρε τη δήλωσή µου και ευχαριστώ πολύ που τη διάβασε, ότι το
νόηµα της δηλώσεως είναι το εξής. Ήταν υποστήριξις του ρηθέντος εκ του Δηµοσθένους «Δει δη χρηµάτων, ω άνδρες Αθηναίοι, και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων».
Προσέξτε το.
Εγώ δεν αµφισβητώ, φυσικά, το γεγονός ότι πρέπει να συµµορφωνόµαστε µε τις δικαστικές αποφάσεις. Προς Θεού! Προφανώς και πρέπει να συµµορφωνόµαστε. Δυτική δηµοκρατία της
Ευρώπης είµαστε και αγωνίζοµαι για να παραµένουµε. Όµως,
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε –προφανώς και στις δικαστικές αποφάσεις, δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε- ότι όταν µιλάµε για λεφτά,
πρέπει πρωτίστως να έχουµε λεφτά.
Είµαι εξαιρετικά υπερήφανος και ευτυχής που µπορεί η Κυβέρνηση σήµερα να νοµοθετεί για να επιστρέφουµε χρήµατα –
έστω και κατά 50%- στους ανθρώπους εκείνους που ο δικός µου
αξιακός και ιδεολογικός κώδικας τους σέβεται και τους τοποθετεί στον πυρήνα ενός κράτους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Όµως, επειδή τους σέβοµαι,
τους λέω την αλήθεια, ότι δηλαδή, για να µπορεί η πατρίδα να
εφαρµόζει αυτήν τη δικαστική απόφαση αλλά και για να τους
δώσει και όσα ενδεχοµένως περισσότερα δικαιούνται απ’ αυτήν,
πρέπει πρώτα να έχει χρήµατα.
Αυτό, λοιπόν, ήταν το νόηµα της δηλώσεώς µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
κατά τον Κανονισµό δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προτείνω να µη δώσουµε συνέχεια, κύριε Δρίτσα. Θέλετε να πείτε κάτι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι δεν
τους έκοψε η πατρίδα τους µισθούς και τις συντάξεις σε όλο τον
ελληνικό λαό. Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις τούς έκοψαν. Ο κ. Σαµαράς, παραµονές των εκλογών του 2012, στις 14 Απριλίου του
2012, έλεγε: «Αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι θα δώσουµε
µάχη, προκειµένου να αποκλειστούν άλλες µισθολογικές περικοπές…» -αναφερόταν στους στρατιωτικούς και τους αστυνοµικούς- «…και αυτό πρέπει να σταµατήσει, γιατί τους έχουµε
ανάγκη ως έθνος, αλλά και γιατί και εκείνοι πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει πρόνοια γι’ αυτούς.».
Αυτά έλεγε στις 14 Απριλίου 2012. Ελάχιστο διάστηµα µετά,
λίγους µήνες µετά, µε τον ν.4093/2012 ψηφίστηκαν από τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση Σαµαρά οι περικοπές που ήταν αντισυνταγµατικές και άδικες και που τώρα το Συµβούλιο
Επικρατείας θεώρησε παράνοµες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προτείνω να µείνουµε εδώ, να δώσω τον λόγο στον κ. Κουίκ και να συνεχιστεί η
συζήτηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Η πατρίδα δεν κάνει περικοπές. Οι κυβερνήσεις κάνουν περικοπές και αυτή είναι η πολιτική τους βούληση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η πραγµατικότητα τις
κάνει τις περικοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είπαµε να κάνουµε
λίγο άνετη τη διαδικασία, επειδή είδα ότι έχουµε χρόνο, αλλά ο
χρόνος σε λίγο θα εξαντληθεί, απ’ ό,τι βλέπω. Άρα, στο µέτρο
του εφικτού, ο κ. Κουίκ έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να ξεκινήσω µε µία παρατήρηση, την οποία την κάνω καλοπροαίρετα στον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, ο οποίος θέλησε να καλύψει –σκόπιµα
για εµάς- το εκπρόθεσµο της τροπολογίας για τα κόκκινα δάνεια.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση ένα τόσο σοβαρό θέµα θα µπο-
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ρούσε να το φέρει ως κανονικό νοµοθέτηµα, για να συζητηθεί.
Αποδέχεστε σε δικό σας νοµοσχέδιο να περνά µία τροπολογία,
η οποία δεν σας αφορά επί της ουσίας…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το διεκδικεί κιόλας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: …γιατί αφορά άλλα
αρµοδιότερα Υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και
το Υπουργείο Οικονοµικών. Εξάλλου, την ειδική έκθεση την υπογράφει ο κ. Χαρδούβελης.
Επειδή πρέπει να υπάρχει µία τάξη σ’ αυτήν τη Βουλή και
επειδή επανειληµµένα έχει τεθεί το θέµα τού κατά πόσον µπορούν να έρχονται άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια,
θέλω να πω ότι βλέπω πως αυτό το σύστηµα συνεχίζεται. Όµως,
είναι λογικό. Η Κυβέρνηση έχει µπει σε έναν προεκλογικό πανικό.
Θέλει να φέρει ό,τι µπορεί το γρηγορότερο δυνατόν, σε συνδυασµό µε έναν προϋπολογισµό, στο πλαίσιο του οποίου δεν ξέρουµε τι κουνέλια θα βγάλει µέσα από το καπέλο ο µάγος
Χουντίνι, διότι βλέπετε ότι οι εκατόν ογδόντα ψήφοι δεν µαζεύονται –ούτε θα µαζευτούν- και θα πάµε σε εκλογές.
Να σας πω τη µαύρη αλήθεια, ποσώς µας ενδιαφέρει αν κάποιοι Βουλευτές θα χάσουν τα εκατό χιλιάρικα που είναι οι επόµενοι µισθοί τους. Δεν µας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να µη
χάσουν άλλα λεφτά οι Έλληνες πολίτες. Συνεπώς το σκόπιµο εκπρόθεσµο δυστυχώς για µία ακόµα φορά έρχεται σ’ αυτήν τη
Βουλή.
Θέλω, λοιπόν, να µείνω για λίγο στα κόκκινα δάνεια. Όµως,
προηγουµένως θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις. Μάλιστα,
δεν θα τις αποκαλούσα παρατηρήσεις, γιατί η αρµόδια τοµεάρχης υπεύθυνη για θέµατα δικαιοσύνης κ. Χρυσοβελώνη τοποθετήθηκε προηγουµένως. Το µόνο που θέλω να προσθέσω σε
σχέση µε το θέµα αυτό είναι µία ερώτηση για το πότε θα αποφασίσει η ελληνική πολιτεία, η οποία εκφράζεται δι’ ηµών, κύριε
Υπουργέ Δικαιοσύνης, να κλείσει τις φυλακές Κορυδαλλού.
Το ακούω τα τελευταία τριάντα χρόνια. Πότε θα κλείσουν οι
φυλακές Κορυδαλλού, ώστε να µπορέσει αυτή η περιοχή, η
οποία είναι αµιγώς αστική, να αναπνεύσει επιτέλους;
Πάµε τώρα στα κόκκινα δάνεια, τα οποία αφορούν µεν τους
επιχειρηµατίες, αλλά δεν θα πρέπει να γελιόµαστε, γιατί έχουµε
µπροστά µας και τα στεγαστικά. Το θέµα που αφορά την τροπολογία της Κυβέρνησης µου το έχει δώσει ο Γραµµατέας Τεκµηρίωσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαυραγάνης. Το λέω, γιατί
εµένα µου αρέσει να µιλάω µε όνοµα και επίθετο και να τιµώ και
τους συνεργάτες µε τους οποίους δουλεύουµε στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Είµαστε κίνηµα και όχι ένα κόµµα στο οποίο
βγαίνουν µπροστά οι Βουλευτές και πουλάνε µούρη. Έχουµε
τους συνεργάτες µας από πίσω και τους αναφέρουµε.
Η τροπολογία της Κυβέρνησης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ένα µέτρο εξόντωσης εµπόρων και ιδιωτών,
γιατί οδηγεί αναπόφευκτα στον πλειστηριασµό της περιουσίας
τους. Αυτό γίνεται -σχετικά ανέφερε και η κ. Κουντουρά ορισµένα πράγµατα- µε την υιοθέτηση της συλλογικής ευθύνης
ακόµα και συγγενών των εµπόρων.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Συλλογική ευθύνη.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δεύτερον, γίνεται µε
τον συνυπολογισµό στην περιουσία των εµπόρων όλων των περιουσιακών στοιχείων των συγγενών πρώτου βαθµού, εγγυητών
και συνοφειλετών. Πρόκειται για ρύθµιση που ακυρώνει το όποιο
κούρεµα χρέους µε την εκβιαστική κήρυξή τους σε πτώχευση
από τις τράπεζες -ναι ή όχι;- αλλά και µε την παραδοχή ότι υπάρχουν χρεωµένοι τόκοι από τις τράπεζες που δεν εµφανίζονται λογιστικά. Ναι ή όχι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δικό µας εύρηµα, αλλά
εύρηµα του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου. Ελέχθη πρόσφατα ότι τα κόκκινα δάνεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται για
τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια µε αυτές τις πολιτικές και µε αυτά
τα µυαλά, µε τη µηδενική ανάπτυξη και, µη σας πω, µε την απόλυτη ύφεση. Δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι πλέον δυσοίωνες
προβλέψεις των ξένων οίκων, που βλέπουν να διογκώνονται οι
καθυστερήσεις στο 40%, ίσως και υψηλότερα, των δανειακών
χαρτοφυλακίων. Τώρα, µέσα στο 2014, θα κλείσουµε µε ένα τροµακτικά αρνητικά πρόσηµο. Ήδη έχουν µπει µπροστά τα «κοράκια» στα οποία οι ελληνικές τράπεζες τα πουλάνε 10%-15% και
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θα σου έρθει µε το Αγγλικό Δίκαιο και το Λουξεµβούργο, το «κοράκι» του εξωτερικού, να σου ζητήσει εις το ακέραιο το δάνειο
που είχε αγοράσει κοψοτιµής από Έλληνα τραπεζίτη. Μέσα σ’
αυτό το κύκλωµα µπαίνουν οι offshore εταιρείες, τις οποίες έχουν
φτιάξει συγκεκριµένες ελληνικές τράπεζες. Για το θέµα των offshore εταιρειών έχει µιλήσει επανειληµµένα ο Πρόεδρός µας
Πάνος Καµµένος µε όνοµα και µε επίθετο.
Τα κόκκινα δάνεια έχουν πιάσει τα 70 δισεκατοµµύρια. Το 31%
του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών δεν εξυπηρετείται
πλέον. Ήρθε ο κ. Δένδιας την τελευταία µέρα που έφευγε από
το Υπουργείο Ανάπτυξης για να πάει στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και -επιτρέψτε µου να το πω πολύ απλά και λαϊκά, όπως
το άκουσα στον δρόµο- πέταξε ένα πατσαβουρόχαρτο στο τραπέζι και είπε «αυτά είναι τα κόκκινα δάνεια». Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, µην προσπαθείτε να υπεραµυνθείτε άλλου συναδέλφου σας. Κοιτάξτε τον εαυτό σας, να βγείτε µια χαρά και Βουλευτής στη Λέσβο. Αφήστε τα και µην υπερασπίζεστε άλλους,
γιατί βγήκε εκείνος και το υπερασπίστηκε σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Κανένας άλλος Υπουργός! Ο ίδιος βγήκε και το υπερασπίστηκε. Ο ίδιος, λοιπόν, το χρεώνεται. Τι να κάνουµε;
Ταυτόχρονα, όµως, πέρα από τα κόκκινα δάνεια, θα ήθελα να
υπενθυµίσω ότι έχουµε µπροστά µας και τον ΟΑΕΕ, ένα άλλο
τραγικό κοµµάτι για τους εµπορευόµενους. Τα πρώτα κατασχετήρια έφτασαν από τη Φθιώτιδα στα ταξί. Μετά ήρθαν τα ίδια κατασχετήρια ταξί στη Δράµα. Στη Δράµα, όπου ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου κ. Στέφανος Γεωργιάδης έχει στείλει ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό –για τον Στέφανο Γεωργιάδη λέω!-,
µε την οποία λέει ότι πλέον µε την υπερφορολόγηση και µε την
ύφεση στην περιοχή δεν τα βγάζουν πέρα. Το 70% των εµπόρων
–στους οποίους µάλιστα δεν υπάρχει και καµµία χρηµατοδότηση
από τις τράπεζες- είναι έτοιµο να κατεβάσει ρολά στα καταστήµατά του, στις επιχειρήσεις του.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να θέσω και κάτι ακόµα -γιατί ήµασταν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- σχετικά µε το τι γίνεται µε τους
ασφαλισµένους στον ΟΓΑ που µεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΕ.
Πρόσφατα, είχα πάει στη Νίσυρο ως Βουλευτής Επικρατείας
και έχοντας και την ευθύνη, µαζί µε τον Πάνο Καµµένο, των Δωδεκανήσων. Είχα πάει µαζί µε την πολιτευτή µας τη Μαρία Αγγέλου, είχα πάει µε την πολιτευτή µας της Β’ Αθηνών την Ευαγγελία
Εγγλέζου και µε τον υπεύθυνο συντονιστή µας για τη Λέρο τον
κ. Πάνο Μπουγιούκο. Μαζεύτηκαν οι κάτοικοι να µου πουν:
«Σώσε µας από τα νύχια του ΟΑΕΕ, γιατί µας έχουν έρθει και
αναδροµικά.». Όταν λέµε για αναδροµικά, µιλάµε για 10.000,
15.000, 20.000 ευρώ.
Ένα νέο παιδί, τριάντα πέντε, σαράντα χρόνων, που ήρθε από
τη Γερµανία για να ζήσει στο νησί του, αναγκάζεται και τα µαζεύει και φεύγει, την ώρα που οι έµποροι για τον ΟΑΕΕ λένε:
«Τουλάχιστον χωρίστε τα, κλάδο υγείας µε κλάδο σύνταξης.».
Οι εκατό δόσεις που δίνονται ή οι εβδοµήντα δύο δόσεις πάνω
από 15.000 ευρώ τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι άνευ αντικειµένου, γιατί συσσωρεύονται δόσεις για ΟΑΕΕ, δόσεις για την Εφορία, δόσεις στις τράπεζες. Τι θα πρωτοπληρώσει ο κάθε
Έλληνας που ζει αυτόν τον εφιάλτη;
Υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής καταγεγραµµένο. Θα σας
πάω περίπου έναν χρόνο πίσω, όταν βρισκόµουν στον ορεινό
όγκο της δυτικής Ευρυτανίας µαζί µε τον πολιτευτή µας της Ευρυτανίας τον κ. Μπακόλα και τότε ήταν µαζί µου και η Ραχήλ
Μακρή. Βγήκαν οι ιδιοκτήτες από τα καφενεία έξω και είπαν:
«Εκεί που πληρώναµε 90 ευρώ ΟΓΑ, τώρα πληρώνουµε 700
ευρώ. Θα κλείσουµε.». Σηκώθηκε ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας εδώ µπροστά και είπε:
«Σας υποσχόµαστε, δεν υπάρχει αυτό περίπτωση να γίνει, να περάσει. Είναι υπόσχεση.». Αυτό είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά. Αλλά για µία ακόµη φορά, προστέθηκε άλλη µία
αναξιόπιστη υπόσχεση στα δεκαοκτώ προεκλογικά σηµεία των
υποσχέσεων.
Κύριε Υπουργέ, επειδή εκπροσωπείτε εδώ την Κυβέρνηση και
επειδή µιλάµε για το τι γίνεται µε τον εµπορικό κόσµο, στη Θράκη
από το 2010 έχουν να πληρωθούν οι επιχειρηµατίες το 12% που
τους έδινε µέχρι τότε η ελληνική Κυβέρνηση. Το έκοψε το 12%,
δεν τους το δίνει. Μιλάµε για ένα χρηµατικό ποσό, το οποίο το
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έχουν περάσει και στον προϋπολογισµό τους και στους ισολογισµούς τους, το οποίο το υπολόγισαν ότι αν έπαιρναν κάποιο δάνειο από τις τράπεζες, γιατί τώρα το µαγειρεύει η Κυβέρνηση µε
εντολή της τρόικας για να το βγάλει αντικοινοτικό. Είναι µέσα σε
άλλον έναν εφιάλτη οι άνθρωποι εκεί πέρα στη Θράκη. Αφήστε,
βεβαίως, που αυτό το δικαιούντο και οι κάτοικοι της Καβάλας και
της Δράµας, γιατί είναι ενιαία η περιφέρεια εκεί.
Αλλά εγώ θέλω να µείνω στα θέµατα της Θράκης. Δεν µπορώ
να βλέπω ξενοδόχο και να µου λέει: «Μου χρωστάνε µερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πρέπει να τα πάρω,
γιατί εγώ είχα τους εργαζόµενους που µπορούσα να πάρω µε το
12% επιχορήγηση που είχα, για να µπορέσει να στηριχθεί αυτή
η εθνική περιοχή.».
Η Θράκη βράζει. Το θέµα θα το φέρει σίγουρα στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο Περιφερειάρχης της Θράκης κ. Παυλίδης. Θα
το φέρει, όπως θα φέρει και κάτι ακόµα, το τι γίνεται µε τη Βουλγαρία. Διότι µέχρι σήµερα ξέραµε ότι η Βουλγαρία έχει µεν ένα
10% φόρο επιχειρήσεων, ενώ εµείς δουλεύουµε µε 26% στη
Θράκη και 55% προκαταβολή και 45% φόρος επάνω στα φυσικά
πρόσωπα, µε αποτέλεσµα να έχουν φύγει όλες οι επιχειρήσεις
από την πιο µικρή µεταποιητική –αφήστε, βέβαια, που έκλεισε
και η «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης»- και έχουν πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία εδώ και µερικές µέρες τι κάνει; Επιδοτεί τις
νέες επιχειρήσεις µε 70%. Δεν θα µείνει τίποτε στην ελληνική επικράτεια. Τίποτα! Το τελευταίο φουγάρο –εάν υπάρχει- θα κλείσει,
θα σβήσει. Μεταφέρω την αγωνία. Ήµουν αντίπαλός του, αλλά
τώρα είναι ο Περιφερειάρχης µου, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Μεταφέρω την αγωνία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου
Παυλίδη.
Ας µην αποτολµήσει η Κυβέρνηση µέσα σε όλα να αγγίξει και
τον ΦΠΑ µε εντολή της τρόικας, να πάει για εξοµοίωση στα νησιά
του Αιγαίου που αφορά και τη Θάσο.
Καταλήγω µε κάτι το οποίο µού έκανε µία αλγεινή εντύπωση
και λέω «αυτός είναι ο κοινοβουλευτισµός στην Ελλάδα»; Αυτός
είναι; Να υπάρχουν δηµόσιες αντιρρήσεις για τον ΕΝΦΙΑ επτά
συγκεκριµένων συναδέλφων της συγκυβέρνησης και επειδή το
θέµα είχε έρθει στο Θερινό Τµήµα, να µην έχουν το κουράγιο να
σταθούν όρθιοι µέσα στην Αίθουσα και να πουν όχι, όπως έλεγαν
στα κανάλια; Και να ζητήσουν εξαίρεση;
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Αντικατάσταση.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Εξαίρεση και αντικατάσταση.
Αυτό µπορεί να είναι κοινοβουλευτική συµπεριφορά;
Θα ήθελα –γιατί έχω υποχρέωση και εγώ να το κάνω αυτό- να
πω ότι ο επικεφαλής συντονιστής µας στην Άρτα, ο Σπύρος
Τριανταφύλλου, σε συνεννόηση µε δικηγόρο, η οποία είναι µέσα
στην παράταξή µας, θα προσφέρει δωρεάν τις νοµικές συµβουλές σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ και πώς θα αντιµετωπιστεί αυτή η
αντισυνταγµατική ιστορία, η οποία λέγεται ΕΝΦΙΑ, και για την
οποία είχε προσφύγει ήδη ο Πάνος Καµµένος.
Μικροοµολογιούχοι. Αναφέρθηκε η κ. Κουντουρά. Τους σακατέψατε! Δεν αναφέροµαι στους επενδυτές των τριών εκατοµµυρίων. Εγώ µιλάω για τους µικρούς, που κάπου κατέθεσαν τα
λεφτά τους, για να έχουν ένα αποκούµπι αύριο, ακόµη και για
τον εγγονό. Δεν γίνεται καµµία απολύτως κίνηση από την πλευρά
σας. Εµείς καταθέσαµε τροπολογία. Συζητήστε την όποτε θέλετε, για να µη λέµε ότι κινούµεθα εκτός των νοµοθετηµάτων.
Θα κλείσω µε µία πολιτική παρατήρηση. Άκουσα από πλευράς
της Νέας Δηµοκρατίας, εδώ από το Βήµα της Βουλής –δεν το
προσωποποιώ, για να µην εκληφθεί ότι είναι προσωπικό το θέµα, σχολιαστική κριτική εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Την έχω κάνει και εγώ
επανειληµµένα απ’ αυτό το Βήµα και µάλιστα πάρα πολύ σκληρή.
Απλώς θέλω να επισηµάνω προς την πλευρά των συναδέλφων
της Νέας Δηµοκρατίας. Ενώ µέχρι σήµερα όλοι ρωτούσαν εµάς
αν θα είµαστε ή όχι µε τον ΣΥΡΙΖΑ, εµείς που θα είµαστε οι εγγυητές, µετά τις εκλογές, ότι κανένας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ανεξέλεγκτος, αν βγει πρώτο κόµµα, προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι,
γιατί δικά σας στελέχη αρχίζουν να δηλώνουν δηµόσια ότι, αν
χρειαστεί, µετά τις εκλογές, θα κάνετε συγκυβέρνηση µαζί µε
τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε δηλαδή να αφήσετε το ΠΑΣΟΚ και να πάτε
µε τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει µέσα το άλλο µισό ΠΑΣΟΚ; Νοµίζω ότι
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πρέπει να το σκεφθούν καλά αυτό οι εγκλωβισµένοι ψηφοφόροι
της Νέας Δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Τσούκαλης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, δεν έχει τόσο όσον αφορά τη συζήτηση επί των διατάξεων του νοµοσχεδίου, αλλά από τις παράπλευρες σκέψεις, από
τους παράπλευρους προβληµατισµούς.
Το τελευταίο διάστηµα γίνεται πολύ µεγάλη συζήτηση και τίθεται στην ηµερήσια διάταξη το γνωστό ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται.
Μόνο και µόνο ότι τίθεται, κύριε Υπουργέ, αυτό το ερώτηµα
σε µια χώρα, η οποία –αν µη τι άλλο- αυτήν τη στιγµή επαίρεται
ότι είναι χώρα κράτους-δικαίου, νοµίζω ότι δεν είναι καθόλου τιµητικό. Όταν συζητάµε κατά πόσον οι δικαστικές αποφάσεις
πρέπει να υλοποιούνται αλά καρτ και µε διάφορους άλλους τρόπους, νοµίζω ότι αυτό δεν τιµά και την Κυβέρνηση.
Κύριε Υπουργέ, ο µεγαλύτερος µπαταξής στη χώρα είναι το
κράτος. Εάν δεν ξεκινήσουµε απ’ αυτήν τη διαπίστωση, τότε θα
είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούµε.
Είπατε προηγουµένως, απευθυνόµενος στον κ. Δρίτσα και κάνοντάς του κριτική στην αναφορά, ότι θα τοποθετηθούµε –φαντάζοµαι όλοι- στο νοµοσχέδιο που θα φέρετε για την ιθαγένεια,
νοµοσχέδιο το οποίο θα προσαρµόζει τις ρυθµίσεις του, σύµφωνα
µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ε, σας λέω εκ
των προτέρων ότι εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε καταθέσει εδώ και οκτώ µήνες πρόταση νόµου, για να προσαρµόσουµε
το πλαίσιο απονοµής ιθαγένειας στην απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας και η Κυβέρνηση δεν το έχει φέρει για συζήτηση.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Επί ενάµιση χρόνο –πλησιάζουµε τα
δύο- γιατί δεν το έχετε φέρει;
Γιατί -επειδή µιλάµε για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνηςνα είµαστε η µόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει ουσιαστικά
παγώσει το πλαίσιο απονοµής ιθαγένειας; Δεν υπάρχει άλλη
χώρα.
Επειδή, λοιπόν, συζητάµε για κράτος δικαίου στη χώρα και ότι
πρέπει να προσαρµόσουµε το σύστηµά µας, τις δοµές µας στο
ευρωπαϊκό κεκτηµένο, πρέπει να απαντήσουµε σε συγκεκριµένα
ερωτήµατα.
Είπε ο κ. Καραγκούνης προηγουµένως: «Μην ασχολείστε µε
τη διαδικασία. Την ουσία δείτε. Είναι καλή η διάταξη;». Επ’ αυτού
να τοποθετηθούµε. Κύριε Καραγκούνη, είστε νοµικός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την κοινοβουλευτική τακτική.
Ξέρετε, κύριε Καραγκούνη, ότι στη χώρα αυτή υπάρχει ένας
νόµος, ο ν.4048/12, ο οποίος δεν έχει εφαρµοστεί ούτε κατά µία
παράγραφο; Ξέρετε ποιο είναι αυτό το πλαίσιο, κύριε Υπουργέ;
Το θεσµικό πλαίσιο για την καλή νοµοθέτηση. Ίσως να µην το
γνωρίζετε κι εσείς. Δεν το γνωρίζει κανένας συνάδελφος. Ξέρετε
ότι ενσωµατώνει ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αυτό το πλαίσιο;
Είναι δικαιολογία η περίοδος κρίσης, κύριε Καραγκούνη, για να
πούµε ότι δεν πρέπει να πολυασχολούµαστε µε τη διαδικασία,
όταν γνωρίζετε πάρα, µα πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές
φορές η διαδικασία είναι και η ουσία. Έτσι;
Σας λέω εγώ εκ των προτέρων, εκπροσωπώντας τη Δηµοκρατική Αριστερά, ότι και τη διάταξη για τις εκατό δόσεις ψηφίσαµε
και την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια θα την ψηφίσουµε και
επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είµαστε υπέρ.
Αυτό τι σηµαίνει; Ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να ασχοληθούµε
καθόλου µε την κάκιστη συµπεριφορά της Κυβέρνησης, όσον
αφορά τη διαδικασία νοµοθέτησης; Ότι δηλαδή δεν είναι εγκαίρως έτοιµη, ούτως ώστε να ακολουθήσουµε αυτήν τη σωστή διαδικασία; Παραδείγµατος χάριν, πριν από δεκαπέντε ηµέρες δεν
είχαµε νοµοθετική διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Επειδή καθυστέρησαν κάποιοι, θα πρέπει πλέον να νοµοθετούµε µέχρι τέλος του
χρόνου –και αυτή θα είναι η τακτική δυστυχώς, σύµφωνα µε δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων- διά των τροπολογιών; Είναι
τακτική αυτή;
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Σας λέω ευθέως: Ο Κανονισµός προβλέπει και διαδικασία κατεπείγοντος. Γιατί δεν τη φέρνετε; Μας δίνει τη δυνατότητα να
συνεδριάζουµε και Σάββατο και Κυριακή και άλλες ηµέρες. Γιατί
δεν ακολουθείτε αυτήν τη διαδικασία;
Δεν το κάνετε δυστυχώς –δεν αναφέροµαι προσωπικά σε
εσάς-, γιατί –θα επαναλάβω κάτι που έχω πει πάρα πολλές
φορές- κάποιοι Υπουργοί θεωρούν τη διαδικασία του Κοινοβουλίου ως πάρεργο, ως γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό το
πράγµα πρέπει εσείς να το κόψετε, εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης.
Ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επίσης, θα έπρεπε –και είχαµε την
απαίτηση- όταν κατατέθηκαν οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι δεν µπορεί το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα ανώτατα
δικαστήρια και η δικαιοσύνη να ασκούν δηµοσιονοµική πολιτική,
να βγείτε και να τους πείτε ότι τα δικαστήρια λειτουργούν βάσει
του Συντάγµατος και έχουν υποχρέωση και δικαίωµα να ελέγχουν και το πλαίσιο και τα όρια της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Αυτά είναι βασικά, τα οποία …
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …(Δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δεν ξέρω. Αυτήν τη δήλωση την περιµένουµε. Την περιµέναµε από εσάς και µε µεγαλύτερη ένταση.
Μάλιστα, καλό θα είναι να κάνετε και κάποια φροντιστήρια σε κάποιους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, όσον αφορά αυτό το
θέµα.
Από την άλλη πλευρά, το βασικό πλαίσιο, το βασικό αντικείµενο, η ευκαιρία που µας δόθηκε µε αυτήν τη συζήτηση είναι να
διασαφηνιστούν οι θέσεις όλων των κοµµατικών παρατάξεων
όσον αφορά την ευρωπαϊκή τους στάση και αντίληψη.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίσαµε υπέρ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θεωρώντας ότι η ενσωµάτωση των
τριών συγκεκριµένων αποφάσεων συνιστά θετικό βήµα προς την
κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και µάλιστα του τρίτου πυλώνα, που αφορά τον χώρο της δικαιοσύνης και γενικότερα τη λειτουργία ή τη συλλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όσον αφορά τον χώρο της δικαιοσύνης.
Αυτήν την τοποθέτησή µας τη στηρίζουµε στη βαθιά µας πεποίθηση και στον πυρήνα της θέσης µας και του χαρακτήρα µας
ως ενός αµιγώς αταλάντευτου ευρωπαϊκού κόµµατος, το οποίο
πιστεύει στην ευρωπαϊκή προοπτική.
Εδώ, όµως, ακούστηκαν πάρα πολλά και πρέπει να απαντήσουµε και ως Δηµοκρατική Αριστερά για τον απλό λόγο: Το «ναι»
στο συγκεκριµένο πλαίσιο έρχεται να αντικρουστεί µέσα στη γενικότητά του, στην ολότητά του, από θέσεις, παραδείγµατος
χάριν, που ακούστηκαν, όπως ότι µε την ενσωµάτωση αυτή υλοποιούνται προδιαγεγραµµένες κατευθύνσεις, ότι είναι ταξικός ο
χαρακτήρας του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου και ότι σε γενικές
γραµµές παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Πρώτη παρατήρηση: Οι τρεις αυτές αποφάσεις, έτσι όπως εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, είναι σωστές ή όχι; Το
ένα ερώτηµα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτηµα είναι στο κατά
πόσον –αν συµφωνήσουµε ότι είναι θετικές, γιατί αυτό υπονοήθηκε από κάποιες παρατάξεις- ενσωµατώνονται σωστά. Άλλο,
λοιπόν, είναι το θέµα τού κατά πόσον ενσωµατώνονται σωστά και
άλλο αν αυτές καθαυτές οι αποφάσεις είναι σωστές. Αυτό το
οποίο λέµε εµείς είναι ότι, επειδή ακριβώς είναι σωστές αυτές οι
αποφάσεις, ψηφίζουµε υπέρ επί της αρχής.
Ο ειδικός αγορητής µας Γιάννης Πανούσης έκανε κάτι πάρα
πολύ απλό: Σε όσα σηµεία του νοµοσχεδίου θεωρούµε ότι υπάρχει απόκλιση ή, αν θέλετε, υποχώρηση σε σχέση µε τις διατάξεις
των αποφάσεων αυτών, καταθέσαµε συγκεκριµένες τροπολογίες, βελτιώσεις κ.λπ.. Το ίδιο κάνει και η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου. Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, που η έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι
τόσο πολύ λιτή στην αξιολόγηση. Πάρα πολύ λιτή και στέκεται
κυρίως σε θέµατα διαδικαστικού χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι
οι αποφάσεις αυτές είναι σωστές. Ο κύριος Υπουργός µπορεί
µέχρι και την Πέµπτη να κάνει και άλλες κινήσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του νοµοσχεδίου.
Ας ξεκαθαρίσουµε, όµως, κάποια πράγµατα. Εµείς είµαστε ευρωπαϊκή δύναµη. Είµαστε ένα κόµµα της Αριστεράς που θεω-
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ρούµε ότι κινούµαστε αταλάντευτα στον χώρο της Ευρώπης και
επιθυµούµε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και παλεύουµε γι’ αυτά.
Θέλω να απευθύνω ένα ερώτηµα στον ΣΥΡΙΖΑ ως εν δυνάµει
κυβέρνηση, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ διά στόµατος του κ. Τσίπρα διακηρύσσει ότι είναι ευρωπαϊκό κόµµα, ακολουθεί ευρωπαϊκή πολιτική και επιθυµεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν µεθαύριο ως
κυβέρνηση –και το ερώτηµα είναι ευθύ- κάποια από τις οδηγίες
ή κάποια από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή κάποιος κανονισµός δεν ταιριάζει µε την πολιτική, θα αρνηθεί την
ενσωµάτωση; Η ερώτηση είναι απλή. Το «παρών» ή το «κατά» σε
τέτοια νοµοσχέδια προδιαγράφουν και τη µελλοντική πορεία.
Τελειώνω µε το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή µιλάµε για ενιαίο
ευρωπαϊκό χώρο της δικαιοσύνης. Το τελευταίο διάστηµα
έχουµε κάποια γεγονότα που πρέπει να µας προβληµατίσουν ιδιαίτερα σε σχέση µε τη συµπεριφορά της χώρας µας.
Πρόσφατα είδαν το φως της δηµοσιότητας διαδικασίες δικαστικές προκαταρκτικές, προανακριτικές στην Ελβετία όσον
αφορά ένα τεράστιο κύκλωµα ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος,
όπου, σύµφωνα µε όλα όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας,
εµπλέκονται κορυφαία πρόσωπα και όµιλοι της χώρας που καταλαµβάνουν όλη την γκάµα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
Μάλιστα, µπορώ να πω ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι
συγκλονιστικές και µάλιστα ένα από τα δηµοσιεύµατα λέει ότι
έχουν λάβει γνώση αυτών των ερευνών και οι ελληνικές δικαστικές αρχές.
Σας έχουµε υποβάλει ερώτηση: Σε τι επίπεδο εµπλοκής βρίσκονται οι ελληνικές δικαστικές αρχές όσον αφορά τις έρευνες
που πραγµατοποιούνται στην Ελβετία; Κατά πόσον έχουν ζητηθεί
τα στοιχεία, κατά πόσον έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση
στην Ελλάδα; Αν δεν έχουν ξεκινήσει, κύριε Υπουργέ, είστε υποχρεωµένος εκ του θεσµικού σας ρόλου να διατάξετε προκαταρκτική εξέταση. Ξέρετε τι επικρατεί πλέον στην κοινή γνώµη; Ότι
είναι τόσο µεγάλη αυτή η υπόθεση, που σίγουρα δεν θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως.
Ένα δεύτερο θέµα είναι το θέµα του Λουξεµβούργου, αυτά
που αποκαλύφθηκαν όσον αφορά το τραπεζικό σύστηµα του
Λουξεµβούργου, που µέσα στη χώρα αυτή ουσιαστικά ξεπλένονται οι ανοµίες επιχειρηµατικών οµίλων. Έχουν εµπλακεί και ελληνικές εταιρείες και µάλιστα εταιρείες οι οποίες έχουν και ηθική
υποχρέωση να λογοδοτούν στη χώρα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία; Υπάρχει δικαστικό αίτηµα συνδροµής µε το Λουξεµβούργο;
Σε ποιο επίπεδο έχει εµπλακεί η ελληνική δικαιοσύνη στη διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων;
Όσον αφορά τις τροπολογίες, δεν έπρεπε εσείς σήµερα να
ασχοληθείτε µε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, κύριε
Υπουργέ, γιατί είναι αρµοδιότητα άλλου Υπουργείου, παρ’ όλο
που είστε εσείς στην τετραµελή της επιτροπής για τη διαχείριση
του ιδιωτικού χρέους. Έπρεπε να είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός, για να απαντήσει σε όσες ερωτήσεις και απορίες υπήρχαν.
Μη σπεύδετε να δικαιολογήσετε πράγµατα και ρυθµίσεις οι
οποίες δεν µπορούν να αντέξουν σε στοιχειώδη κριτική.
Με τις τροπολογίες αυτές, καθώς και µε την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει κι εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά σε σχέση
µε την τακτοποίηση των µικροοµολογιούχουν, θα ασχοληθούµε
αύριο και µεθαύριο, κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος
των οµιλητών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων για
απόψε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε ζητήσει δευτερολογίες,
κύριε Πρόεδρε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Έχω ζητήσει κι εγώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όπως γνωρίζετε,
κατά τον Κανονισµό οι δευτερολογίες γίνονται όταν ολοκληρωθεί
ο κατάλογος των οµιλητών. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, εάν το Σώµα
συναινεί, να υπάρξει η δυνατότητα σύντοµου σχολιασµού, για να
έχετε αύριο το δικαίωµα να δευτερολογήσετε, όταν θα έχουν συζητηθεί και οι τροπολογίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συµφωνεί το Σώµα;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι εννοείτε, κύριε Πρόεδρε, να
έχουµε δικαίωµα αύριο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά τον Κανονισµό,
οι δευτερολογίες γίνονται µετά την ολοκλήρωση του καταλόγου.
Αύριο το πρωί θα αρχίσουµε µε πέντε, έξι οµιλητές που έχουν
µείνει.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να το διευκρινίσουµε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κατάλογος των
οµιλητών δεν ολοκληρώνεται απόψε. Σταµατάµε εδώ και οι υπόλοιποι οµιλητές θα µιλήσουν αύριο. Κανονικά, λοιπόν, οι δευτερολογίες θα έπρεπε να γίνουν µετά το τέλος του καταλόγου των
οµιλητών. Εφόσον το Σώµα δεν έχει αντίρρηση, εγώ µπορώ να
σας δώσω τον λόγο. Για πόσα λεπτά θέλετε; Η κ. Κανέλλη είπε
για δύο λεπτά. Η κ. Κωνσταντοπούλου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Έχω ζητήσει κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ζήτησα να
διευκρινιστεί εάν εννοείτε ότι αύριο, που θα συνεχιστεί ο κυρίως
κατάλογος των οµιλητών, θα έχουµε δικαίωµα δευτερολογίας επί
της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό εννοούσα, υπό
τον όρο ότι δεν θα εξαντληθεί απόψε ο χρόνος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σύµφωνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εποµένως έχουµε
τρεις οµιλητές που θέλουν να λάβουν τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν θα µείνω στην ουσία, γιατί υπάρχει και
µία υποκρισία στη διαδικασία. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ είναι πολύ συνεπές στην πολιτική του. Αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
εποµένως στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εποµένως στον ενιαίο χώρο. Άρα επί της αρχής, που είναι βασικά και πολιτική η συζήτηση, είµαστε απολύτως συνεπείς µε τη θέση µας.
Δεν θα έπαιρνα τον λόγο. Η ενσωµάτωση περιλαµβάνει µια
σειρά από διαδικασίες. Δεν θα µείνω σε αυτά. Θα πάρω τον
χρόνο της δευτερολογίας µου αύριο κανονικά.
Όµως, δήλωσα από το Βήµα της Βουλής ότι δεν µπορεί να ενσωµατώνονται µια σειρά από ψέµατα εδώ. Ειλικρινά το λέω. Γι’
αυτό παίρνω µόνο αυτό το δίλεπτο. Δεν σας αφορά καν αυτήν
τη στιγµή. Αφορά τη διαδικασία του Κοινοβουλίου. Ανοίγει πολλή
συζήτηση, ότι λέµε άσχετα πράγµατα, άσχετες τοποθετήσεις,
άσχετες τροπολογίες. Να το δεχτώ. Δεν µπορούµε, όµως, να
λέµε και άσχετα πράγµατα επί της πραγµατικότητας.
Επειδή ο προλαλήσας, εκ της Χρυσής Αυγής προερχόµενος,
αναφέρθηκε στον Κώστα Πελετίδη, τον Δήµαρχο Πατρέων ως
ανθέλληνα, που είναι πολύ βαριά κουβέντα, θέλω απλώς να διαβάσω τη δήλωσή του ως έχει. Είναι τέσσερις αράδες. Γιατί είπε
ότι αρνήθηκε και ζήτησε να φύγει το πλοίο, να µην πλησιάσει,
ενώ είχε ελληνική σηµαία. Και να αφήσω στη χλεύη το τι σηµαίνει
άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του. Η δήλωση του Πελετίδη είναι δήλωση-παρέµβαση και λέει ακριβώς τα εξής:
«Έκανα τηλεφωνική παρέµβαση στη Ναυτική Διοίκηση Ιονίου,
ζητώντας να αποµακρυνθούν τώρα τα νατοϊκά πολεµικά σκάφη
που ελλιµενίζονται στην Πάτρα. Αυτός ο στόλος βρίσκεται εδώ
στα πλαίσια κοινής άσκησης που διοργανώνεται από το Πολεµικό
Ναυτικό µε µονάδες του ΝΑΤΟ, από τις 6 έως τις 17 Νοέµβρη
και διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή Ιονίου και Πατραϊκού.
Ενώνουµε τη φωνή µας µε το αντιιµπεριαλιστικό - φιλειρηνικό κίνηµα και απαιτούµε την αποδέσµευση της χώρα µας από το
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέες προκλητικές παραβιάσεις της Τουρκίας των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά και η
ωµή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Κύπρου και
οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, µε φόντο τους ανταγωνισµούς για τους υδρογονάνθρακες, επιβεβαιώνουν ότι οι λεγόµενες ισχυρές συµµαχίες της χώρας µε το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας.».
Επειδή δεν µπορεί να διαστρεβλώνονται ούτε θέσεις ούτε δηλώσεις, περιβαλλόµενες στο κύρος αυτού του Βήµατος, που
είναι της Βουλής, θα το καταθέσω και στα Πρακτικά για την ακρίβεια λόγων και έργων και για τη συνέπεια.
Μια τελευταία παρατήρηση: Όταν υπερασπίζεται κάποιος την
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ευρωπαϊκή πολιτική, δεν µπορεί να κόπτεται και στο επίπεδο της
οικονοµικής πολιτικής για τις offshore. Ιδρυτικό κράτος είναι το
Λουξεµβούργο, ιδρυτική οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι να δέχεται ένα ολόκληρο κράτος, όπως είναι το
Λουξεµβούργο, να λειτουργεί και να υπάρχει εξαιτίας των offshore, δηλαδή µε αναγνώριση δικαιώµατος µη φορολόγησης
εντός του ευρωπαϊκού εδάφους από ιδρυτικό µέλος. Και όχι
µόνο εκεί: το ίδιο ισχύει και στην Κύπρο και σε πάρα πολλές
χώρες. Το δέχεται αυτό ως οικονοµική πολιτική και µετά να καθόµαστε εδώ και να συζητάµε για την αφάνεια και το ξέπλυµα
του βρώµικου χρήµατος; Με συγχωρείτε, αλλά, όταν υπάρχουν
ανώνυµες µετοχές και όχι επώνυµες, µη µου µιλάτε για ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος. Είναι υποκριτικό σε σχέση µε την ευρωπαϊκή πολιτική.
Το καταθέτω αυτό στα Πρακτικά. Είναι και από δηµόσιο
φορέα, για να µη µου λένε το οτιδήποτε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τηλεγραφικά και µε την επιφύλαξη της αυριανής δευτερολογίας να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορείτε να αποφύγετε
την πραγµατικότητα. Οι τρεις αποφάσεις-πλαίσιο ανάγονται στην
περίοδο 2008-2009. Είναι, δηλαδή, η περίοδος κατά την οποία
µε ευθύνη των κοµµάτων και του κόµµατός σας φυγοδίκησαν οι
κύριοι υπαίτιοι και οι υπεύθυνοι της «SIEMENS». Είναι έτσι ή δεν
είναι;
Όλα τα άλλα είναι φληναφήµατα, που αποσκοπούν στο να
συγκαλύψουν αυτό που πραγµατικά συµβαίνει. Όποτε χρειάζεται, είτε ενσωµατώνεται είτε δεν ενσωµατώνεται το ευρωπαϊκό
θεσµικό προτεινόµενο πλαίσιο, ανάλογα µε τα συµφέροντα όχι
του δηµοσίου, αλλά κάποιων οι οποίοι µε συγκεκριµένες πατέντες και modus operandi έχουν τελικά χειραγωγήσει και χαλιναγωγήσει και εξανδραποδίσει το πολιτικό σύστηµα που
συγκροτείτε εσείς.
Δεύτερη παρατήρηση, και απευθύνοµαι στον κ. Καραγκούνη,
στον κ. Γεωργιάδη και προς τον κ. Υπουργό: Ε, είναι καιρός, µιας
και είµαστε ευρωπαϊκή χώρα, να µάθετε ότι άλλο είναι η οδηγία
και άλλο είναι η απόφαση-πλαίσιο.
Λυπάµαι που αναγόµαστε στην αλφαβήτα, πραγµατικά, του
Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά να το µάθετε: Η απόφαση-πλαίσιο –
προς ενηµέρωσή σας- δεν υποχρεώνει τα κράτη να κυρώσουν
ένα προδιατυπωµένο κείµενο συµβάσεως, αλλά αντίθετα τους
δίνει την ευχέρεια να ενσωµατώσουν στο δίκαιό τους µε βάση
τις ειδικές παραµέτρους.
Γι’ αυτό, όπως οφείλατε να γνωρίζετε, τα περισσότερα κράτη
που έχουν ενσωµατώσει αυτές τις αποφάσεις πλαίσιο έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις και ερµηνευτικές δηλώσεις. Η χώρα µας
διατύπωσε οποιαδήποτε επιφύλαξη; Διατύπωσε οποιαδήποτε ερµηνευτική δήλωση; Δεν θα το µάθουµε ποτέ, ούτε και εσείς, γιατί
δεν ασχοληθήκατε.
Αστειεύεστε και λέτε ότι έγινε διαβούλευση; Θυµηθήκατε να
αναρτήσετε στο διαδίκτυο στις 15 Σεπτέµβρη µε κλειστό το Κοινοβούλιο –ήταν Τµήµα Διακοπής- εκκρεµείς αποφάσεις-πλαίσιο
από τα έτη 2008-2009; Τα αφήσατε µια εβδοµάδα. Δεν έκανε κανείς κανένα σχόλιο, γιατί κανείς δεν το πήρε είδηση, και µας λέτε
ότι αυτό ικανοποιεί τις προϋποθέσεις διαβούλευσης;
Εγώ σας ρώτησα συγκεκριµένα και απάντηση δεν πήρα: Από
το 2003 εκκρεµούν αποφάσεις-πλαίσιο που αφορούν ένα πολύ
σηµαντικό θέµα, που θίγει αυτούς τους οποίους οι κυβερνήσεις
σας έχουν αφήσει να φυγοδικούν. Είναι οι αποφάσεις-πλαίσιο
που αφορούν τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων ή αποδεικτικών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η απόφαση
577/2003.
Είναι αποφάσεις αµοιβαίας αναγνώρισης για τις αποφάσεις
δήµευσης. Απόφαση-πλαίσιο του 2005 –πάλι η Νέα Δηµοκρατία
κυβερνούσε, έτσι δεν είναι;- για δήµευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήµατος. Απόφαση-πλαί-
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σιο του 2005 για την αµοιβαία αναγνώριση των χρηµατικών ποινών. Αυτά αφορούν το δηµόσιο ταµείο. Απόφαση για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, προσλήψεις αντικειµένων
εγγράφων και δεδοµένων σε ποινικές διαδικασίες. Είναι όλα
αυτά στα οποία προσκρούαµε, όταν αναζητούσαµε στοιχεία για
τη λίστα Λαγκάρντ. Απόφαση του 2008 για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, αντικειµένων εγγράφων και δεδοµένων στις
ποινικές διαδικασίες κ.λπ..
Αφήστε, λοιπόν, το γενικό κήρυγµα περί σεβασµού του ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου. Εξηγήστε πώς επιλέγετε τι ενσωµατώνετε και πότε το ενσωµατώνετε.
Κατά τα λοιπά, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών είναι ο πλέον αρµόδιος για να αναλάβει µια για πρώτη
φορά ανατιθέµενη αρµοδιότητα. Πείτε το στους εισαγγελείς
πρωτοδικών, που τους έχετε φορτώσει µε ό,τι λογής αρµοδιότητες µπορεί να φανταστεί κανείς, χωρίς γραφεία, χωρίς υλικοτεχνική υποδοµή. Τώρα τους λέτε να αρχίσουν να εµπλέκονται και
στη διακρατική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Θα τους τα
πείτε φαντάζοµαι όταν θα τους καλείτε να εφαρµόζουν το νοµοσχέδιό σας.
Τελευταία παρατήρηση: Ήταν κακόγουστο το σχόλιό σας για
τον νόµο περί ιθαγένειας, γιατί είχε υπάρξει –και ήταν πραγµατικά ανεπίτρεπτη- η παρέµβασή σας τότε, πριν καν εκδοθεί η
συγκεκριµένη απόφαση, ως Υπουργού Εσωτερικών. Μη διαφηµίζετε τόσο πολύ ότι φιλοδοξείτε να γίνετε Μπαλτάκος στη θέση
του Μπαλτάκου. Φέρτε το ζήτηµα Μπαλτάκου και της µαγνητοσκοπήσεως να συζητηθεί επιτέλους σε αυτήν την πολύπαθη από
τον κ. Μπαλτάκο, τους οµοίους του και τους κλώνους του Βουλή.
Μη διανοείστε να υπαινίσσεστε ότι οι κρατούµενοι στα αστυνοµικά τµήµατα καλοπερνάνε και γι’ αυτό δεν ζητάνε να επιστρέψουν, ας πούµε, στις εµπόλεµες ζώνες από τις οποίες έρχονται
ως πρόσφυγες.
Είναι πραγµατικά ντροπή να είστε Υπουργός Δικαιοσύνης και
να διατυπώνετε αυτού του τύπου τον ακραίο λόγο, που φλερτάρει µε ό,τι πιο ακραίο έχει γνωρίσει η πολιτική ζωή στη Μεταπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Καραγκούνης έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα ήθελα να αναφερθώ
στο τελευταίο που είπατε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Σας ανέφερε ο Υπουργός αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι στα αστυνοµικά τµήµατα και παρ’ όλα αυτά δεν
θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, δεν θέλουν να εκδοθούν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στη Συρία, δηλαδή, και στο Αφγανιστάν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, εάν δεν περνάνε καλά -καθώς πραγµατικά υπάρχει
πρόβληµα µε τις συνθήκες κράτησης- γιατί δεν δηλώνουν να φύγουν;
Αυτό το πολύ απλό σάς είπε ο κ. Υπουργός κι εσείς εννοείτε
να µην το καταλαβαίνετε. Όπως, επίσης, εννοείτε να συνεχίζετε
να µην καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα για τις αποφάσεις-πλαίσιο και για το πώς λειτουργεί το Κοινοτικό Δίκαιο.
Ο κ. Κοντονής ήταν πολύ συγκρατηµένος σε αυτά που είπε.
Λογικό. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέτε. Δεν µιλήσαµε ούτε για
οδηγίες ούτε για κανονισµούς, αλλά για αποφάσεις-πλαίσιο, οι
οποίες ξέρετε πώς ορίζονται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς δεν ξέρετε. Εκεί είναι το
θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Υπάρχει ένα συγκεκριµένο
περιεχόµενο που περιορίζει και µέσα σε αυτό συµφωνούν όλα
τα κράτη της Ευρώπης. Εσείς εµµένετε να λέτε πράγµατα τα
οποία είναι εκτός ευρωπαϊκής λογικής, εκτός κοινοτικής λογικής.
Δεν το καταλαβαίνετε, δηλαδή. Σας το είπα και πριν: Πιθανότατα
να θέλετε να διαλύσετε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το
ΝΑΤΟ, να φορέσετε την επαναστατική σας ποδιά και να το κάνετε.
Θα σας απαντήσω ποιες χώρες έχουν ήδη µεταφέρει αυτήν
την απόφαση-πλαίσιο για τη µεταφορά κρατουµένων: Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δηµοκρατία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία,
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Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβενία και Σλοβακία.
Όλες αυτές συνωµοτούν; Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή.
Τη δεύτερη απόφαση-πλαίσιο, για τις εναλλακτικές κυρώσεις,
έχουν µεταφέρει στο εσωτερικό τους οι εξής χώρες: Δανία, Φινλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δηµοκρατία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουµανία,
Σλοβενία και Σλοβακία.
Την τρίτη απόφαση-πλαίσιο, αντίστοιχα, οι εξής χώρες: Δανία,
Φινλανδία, Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Τσεχική Δηµοκρατία, Κροατία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Ρουµανία, Σλοβενία και Σλοβακία.
Αυτή είναι η λογική του Κοινοτικού Δικαίου και της Ευρώπης:
Οµογενοποιείται το δίκαιο. Εσείς βλέπετε πάλι φαντάσµατα, βλέπετε πάλι συνωµοσίες, αναπτύσσετε θεωρίες συνωµοσίας γενικώς και αορίστως. Γι’ αυτό σάς λέµε: Μάθετε επιτέλους την
αλφαβήτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κοντονής έχει
τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει επί του
Κανονισµού η δυνατότητα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για τον κ. Καραγκούνη υπήρχε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δηλαδή, µίλησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βέβαια.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και για τον κ. Γεωργιάδη, πριν,
υπήρχε η δυνατότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επί προσωπικού ζήτησε τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης. Επί προσωπικού ζήτησε να µιλήσει...
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ήταν εγγεγραµµένος ως οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης):…και το Προεδρείο
έκρινε ότι δεν υπήρχε προσωπικό ζήτηµα. Όµως το ένα λεπτό το
πήρε. Και όποιος ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού, θα το πάρει.
Τόσο χρόνο είχαµε σήµερα και τόσο χρόνο θα έχουµε και αύριο,
οπότε και θα µπορέσετε να µιλήσετε τότε.
Ο κ. Κοντονής έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καραγκούνη, η κ. Κωνσταντοπούλου σάς µίλησε σχετικά
µε τη διαδικασία κύρωσης και σας είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες έχουµε αποφάσεις-πλαίσιο µπορεί να κατατεθούν και αντιρρήσεις κατ’ αυτήν τη διαδικασία. Δεν σας είπε κάτι
άλλο. Αντιλαµβάνεστε κι εσείς ότι σήµερα εδώ έχουµε τα αποκαλυπτήρια αυτού του νοµοσχεδίου.
Σας είπα στην πρωτολογία µου ότι εδώ έχουµε ένα ψευδεπίγραφο νοµοσχέδιο. Δηλαδή, µας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο στο
οποίο επιγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι
ενδιαφέρει τον Ευρωπαίο νοµοθέτη η καλύτερη ενσωµάτωση
στην κοινωνία των καταδικασθέντων Ευρωπαίων πολιτών. Κι εδώ
αποκαλύφθηκε, όχι µόνο από το στόµα του κ. Πλεύρη, αλλά και
από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι ο σκοπός του νοµοσχεδίου αυτού είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών. Γι’ αυτό
ακριβώς και δεν ζητάτε τη συναίνεση του καταδικασθέντα.
Δηλαδή, µε τις εξαιρέσεις που εµφιλοχωρούν στο νοµοσχέδιο,
η απαραίτητη συναίνεση του καταδικασθέντα Ευρωπαίου πολίτη
εκπαραθυρώνεται απολύτως. Εάν σας ενδιέφερε η ενσωµάτωση,
τότε η συναίνεση θα είχε πρωταρχική σηµασία και λόγο σε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι έχουµε απόλυτα δίκιο στην κριτική
που κάνουµε και γι’ αυτά τα ζητήµατα η Ελλάδα έπρεπε να καταθέσει αντιρρήσεις. Όµως πώς να καταθέσει αντιρρήσεις, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, όταν η ίδια η Ελλάδα οµολογεί διά του
αρµοδίου Υπουργού Δικαιοσύνης στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι
δεν µας ενδιαφέρει ο καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης στις κοινωνίες των καταδικασµένων πολιτών, αλλά η αποφόρτιση των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φυλακών; Θέλουµε άλλα λόγια να λέµε;
Δεύτερον, είπε ο κ. Τσούκαλης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδεικνύει έναν
ιδιαίτερο αντιευρωπαϊσµό. Εµείς λέµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο
επιδεικνύει αντιευρωπαϊσµό, διότι είναι απολύτως ταξικό και,
δεύτερον, κάνει και κάτι άλλο, ακόµα χειρότερο: κατηγοριοποιεί
τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκείνοι που ενδιαφέρονται γι’ αυτήν την υπόθεση είναι οι προηγµένες οικονοµικά χώρες, οι οποίες θέλουν να αποφορτίσουν τις φυλακές τους
και να στέλνουν µετανάστες χαµηλού οικονοµικά επιπέδου στις
χώρες προέλευσής τους, που είναι κυρίως οι χώρες της πρώην
Ανατολικής Ευρώπης. Αυτός είναι ο αντιευρωπαϊσµός σε όλο του
το µεγαλείο σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αν το κατάλαβε ο κ. Τσούκαλης, έχει καλώς. Διαφορετικά, θα
του πάρει λίγο χρόνο, όπως πήρε και στη ΔΗΜΑΡ, για να καταλάβει τι ρόλο έπαιζε στη συγκυβέρνηση µε τη Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ.
Το τελευταίο που ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής:
Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, απευθυνθήκατε µε έναν
σκαιό τρόπο σχετικά µε αυτά που είπα για τα όσα έχουν γίνει
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και µάλιστα κάνατε και προσωπικές αιχµές.
Κατά πρώτον, κύριε Υπουργέ, είπα στην οµιλία µου ότι ούτε
υιοθετούµε ούτε αποδεχόµαστε κάποια πράγµατα τα οποία διαµείβονται αυτήν την περίοδο στο έδαφος µιας απαράδεκτης κατάστασης, να οδηγηθεί ο εκλεγµένος παµψηφεί προϊστάµενος
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών σε παραίτηση. Ούτε τα υιοθετούµε ούτε τα αποδεχόµαστε. Σας δώσαµε και τη δυνατότητα
δηµόσια να πείτε τη γνώµη σας.
Είπα στην οµιλία µου ότι χαίροµαι ιδιαίτερα για τη θέση που
πήρατε. Γιατί κάνετε προσωπικές επιθέσεις, κύριε Υπουργέ; Για
ποιον λόγο; Επειδή ακριβώς σας δόθηκε η δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Επειδή συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα, εµείς σας το λέµε και τονίζουµε -το λέµε και το τονίζουµε!ότι το ανεξάρτητο και το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης θα προστατεύεται στην πράξη και δεν θα προστατεύεται µόνο µε γενικές ρυθµίσεις και µε διατάξεις, αλλά κι από αυτές τις
καταστάσεις οι οποίες το φαλκιδεύουν.
Εµείς, λοιπόν, λέµε για άλλη µια φορά σε οποιονδήποτε µηχανεύεται οτιδήποτε: «Κάτω τα χέρια από το αυτοδιοίκητο!» Εάν
θέλετε και εσείς να το προστατεύσετε, καλοδεχούµενη η στάση
σας.
Σε κάθε περίπτωση µας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήµερα, αν και θα περιµέναµε τουλάχιστον µια δήλωσή σας για
αυτά που έχει πει δηµόσια ο πρώην Εισαγγελέας, Αντιεισαγγελέας Εφετών κ. Μουζακίτης, για τα όσα έγιναν, για τις παρεµβάσεις στο έργο του, για τις παρεµβάσεις που έγιναν όταν ήταν και
ο κ. Πεπόνης και ο κ. Μουζακίτης Αντιεισαγγελείς Εφετών στη
Δίωξη του Οικονοµικού Εγκλήµατος, η δήλωση αυτή δεν υπήρξε.
Για αυτό θα περιµέναµε κάτι να πείτε και όχι, κύριε Υπουργέ, να
κρούετε θύρες ανοιχτές!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ακούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ξεκινήσω από τον
κ. Κοντονή.
Το τι είπε ο κ. Μουζακίτης, αν διαβάσετε καλά τη συνέντευξή
του, αφορά αυτόν και το τι διηµείφθη ή τι νοµίζει για τους προκατόχους µου, τον κ. Ρουπακιώτη και τον κ. Παπαϊωάννου,…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Για την Κυβέρνηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):…οι οποίοι έδωσαν τις
δέουσες απαντήσεις και νοµίζω ότι θα έπρεπε να τις ξέρετε.
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Τώρα πού είναι η αλήθεια ή πού δεν είναι εγώ δεν θα κάνω τον
ανακριτή για να ανακαλύψω ποια είναι η αλήθεια. Έδωσαν απαντήσεις αυτοί τους οποίους αφορούσαν οι αιχµές.
Δεύτερον, πού το είδατε εσείς ότι εγώ είπα πως σκοπός του
νοµοσχεδίου -ευτυχώς που υπάρχουν Πρακτικά!- είναι η αποσυµφόρηση των φυλακών;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Εσείς το είπατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το νοµοσχέδιο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Είπατε ότι κάνετε προσπάθεια για την
αποσυµφόρηση των φυλακών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να πάρετε τα Πρακτικά, σας παρακαλώ, να τα διαβάσετε.
Σκοπός είναι η προστασία…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ.
Αρνείστε ότι είπατε και εσείς και ο κ. Πλεύρης πως είναι νοµοσχέδιο για την αποσυµφόρηση φυλακών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Κοντονή. Δεν έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
δικαιωµάτων ενός κρατουµένου, είτε είναι υπόδικος είτε είναι κατάδικος.
Τώρα, αν θα έχει παράπλευρη ετερογονία των στόχων – δεν
έχω και πολύ χρόνο να αναλύσω τι σηµαίνει-, αν θα έχει, δηλαδή,
και την παράπλευρη έννοια, το να αποσυµφορηθούν οι φυλακές,
αυτό θα είναι ευχής έργον για τη χώρα µας. Είπα, όµως, ότι δεν
έχω ούτε µία αίτηση που να θέλει κάποιος να πάει σε άλλη φυλακή. Αυτά τα ξεχάσατε.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα των εκλογών στην εισαγγελία, όλα
έχουν όνοµα. Αν δεν σας διόρθωνα, δεν θα κάνατε τη διόρθωση,
κύριε Κοντονή. Οφείλατε να πείτε από ποιον ακούσατε αυτήν τη
φηµολογία, από πού προέρχεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Καµµία διόρθωση δεν έκανα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γι’ αυτά, σας είπα, λυπάµαι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσουµε. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ βοηθήστε κι εσείς
να ολοκληρώσουµε. Βλέπω ότι δεν εκτιµάται καθόλου µία προσπάθεια άνετης συζήτησης. Θα τελειώσουµε το πρωί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ
δεν διέκοψα κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν απευθύνοµαι σε
εσάς.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συνεπώς έπρεπε σε
αυτό, κύριε Κοντονή, να είστε λίγο πιο προσεκτικός.
Τώρα, όσον αφορά τα ζητήµατα τα άλλα, που αφορούσαν την
κ. Κωνσταντοπούλου, νοµίζω ότι απήντησα σε όλα τα ζητήµατα
και στην επιτροπή και εδώ. Αντιλαµβάνοµαι, όµως, τη δύσκολη
θέση στην οποία βρίσκεται. Όταν δεν έχει να απαντήσει επί της
ουσίας, προσπαθεί επικοινωνιακά να προκαλέσει εντυπώσεις.
Όµως, δυστυχώς, ο πολύς κόσµος κοιµάται τέτοια ώρα, κυρία
Κωνσταντοπούλου, και δεν θα σας παρακολούθησε.
Κάτι άλλο, το οποίο θα οφείλατε να γνωρίζετε, είναι ότι στα
αστυνοµικά τµήµατα δεν κρατούνται κατάδικοι, αλλά µόνον υπόδικοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ούτε υπόδικοι κρατούνται. Προσωρινή
κράτηση γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όλα τα κόµµατα
έχουν τοποθετηθεί επί του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε
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µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά
της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό
όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των
εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρών.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης
- Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την
εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας
ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008,
όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή
απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Β’), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί τηςαρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2014 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2014 επικυρώθηκαν κατά πλειοψηφία.
Αύριο το πρωί στις 10.00’ παρακαλώ να είναι εδώ οι εισηγητές,
γιατί θα αρχίσουµε µε εκείνους. Όποιος θέλει αυξηµένο χρόνο
αύριο θα τον έχει.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Δύο συνεδριάσεις
ή µία συνεδρίαση θα έχουµε αύριο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μία συνεδρίαση.
Πληροφορήθηκα ότι όσοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν
είναι σήµερα εδώ, έχουν συµφωνήσει να µιλήσουν αύριο για όλα,
και επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
ΤΕΡΕΝΣ – ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μέχρι τι ώρα θα είναι
η συνεδρίαση; Τρεις, τέσσερις, πέντε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό θα το δείτε το
πρωί, αναλόγως µε το πόσοι θα εγγραφούν. Το πρωί στις 10.00’
αρχίζουµε µε τους εισηγητές.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0:12’ λύεται η συνεδρίαση για σηµέρα Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων, των τροπολογιών και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά
της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α’), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που
προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό
όρους, µε σκοπό την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των
εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β’),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ’) και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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