ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 26ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας,
το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό Σχολείο
Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης, το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαριάς Θήρας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και το Δηµοτικό
Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας, σελ. 3089, 3091, 3098, 3101,
3102, 3104, 3114, 3120, 3128
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3089, 3090, 3094, 3098,
3099, 3104, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114,
3115, 3116, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126,
3127, 3128, 3129, 3130, 3131
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3110.
4. Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συµπλήρωση πενήντα δύο χρόνων από την
ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή της
ΕΔΑ, σελ. 3089
5. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Γρηγόρη Λαµπράκη, σελ. 3089
6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ. 1
του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
"Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά:
α) τους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων - Άδωνι Γεωργιάδη και Μάριο Σαλµά, σχετικά µε την
έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων περί αναδροµικής ανατιµολόγησης φαρµάκων, σελ. 3089
β) τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα
της παράβασης καθήκοντος - κατ' άρθρων 13α και 259 του
Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του
για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 "Δωρεάν διανοµή ρυζιού" στους άπορους της χώρας, σελ. 3089
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών - ερωτήσεων της Πέµπτης 28 Μαΐου 2015, σελ. 3090
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου µε τίτλο: "Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια αµυντικού υλικού", σελ. 3089
β) Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου µε τίτλο: "Κύρωση του
µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συ-

νεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή του
µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)’’, σελ. 3089
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από
διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής", σελ. 3090-3131
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,

σελ. 3089-3099

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι.,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ.,

σελ. 3109-3131
σελ. 3099-3101
σελ. 3101-3109

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.,
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,

σελ. 3108, 3129
σελ. 3107, 3108
σελ. 3130
σελ. 3111, 3115, 3116
σελ. 3113, 3116
σελ. 3111
σελ. 3110, 3111, 3112,
3113, 3114, 3115,
3116, 3118, 3119,
3120, 3121, 3122,
3124, 3125, 3126,
3127, 3128, 3129,
3130, 3131
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. , σελ. 3131
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 3089, 3090, 3094,
3098
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 3108
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι.,
σελ. 3099
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3115
ΣΚΟΥΜΑΣ Α. ,
σελ. 3110
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ Χ.,
σελ. 3113
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ.,
σελ. 3104, 3106, 3107,
3108
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
ΣΚΟΥΜΑΣ Α. ,

σελ. 3110
σελ. 3110
σελ. 3110

Γ. Επί της αναφοράς στην επέτειο δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 3129
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 3089
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 3127
ΣΚΟΥΜΑΣ Α. ,
σελ. 3129
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
σελ. 3098, 3099, 3103,
3129
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 3107, 3108
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ,
σελ. 3124
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 3104, 3131
ΒΑΡΔΑΛΗΣ Α. ,
σελ. 3102, 3103, 3120,
3130
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 3116, 3117, 3129
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 3113, 3114, 3116
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Λ. ,
σελ. 3111
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 3112, 3113
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 3119
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 3121
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 3115, 3116, 3125,
3129, 3130, 3131
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 3111
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ Π. , σελ. 3106, 3131
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 3104, 3130
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 3118
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 3117, 3123
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 3108
ΛΑΠΠΑΣ Σ. ,
σελ. 3120, 3121
ΠΑΠΠΑΣ Χ. ,
σελ. 3126, 3127
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 3091, 3094, 3100,
3115, 3125, 3128
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ Δ. , σελ. 3099, 3100, 3129
ΣΚΟΥΜΑΣ Α. ,
σελ. 3093, 3094, 3128,
3129
ΣΥΡΙΓΟΣ Α. ,
σελ. 3122
ΤΑΧΙΑΟΥ Χ. ,
σελ. 3101, 3130
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 3110
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3125

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗ’
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 27 Μαΐου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.21’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την πρόθεση να ξεκινήσουµε τη συνεδρίαση,
αλλά είστε πάρα πολύ λίγοι, είκοσι Βουλευτές. Θα διακόψουµε,
λοιπόν, προκειµένου να υπάρξει απαρτία στην Αίθουσα, διότι ξεκινάει το νοµοθετικό έργο και πρέπει να αποφασιστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Πραγµατικά, δεν τιµά το Κοινοβούλιο να ξεκινά η διαδικασία
µε τόσους λίγους Βουλευτές και θα πρέπει δεόντως να δροµολογηθούν αυτά τα οποία πρέπει να δροµολογηθούν.
Διακόπτουµε για δεκαπέντε λεπτά και ελπίζω να προσέλθουν
οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι στην Αίθουσα.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, θα ήθελα να θυµίσω
στο Σώµα ότι σαν σήµερα, πριν από πενήντα δύο χρόνια, στις 27
Μάϊου του 1963, άφησε την τελευταία του πνοή ο Βουλευτής της
ΕΔΑ, βαλκανιονίκης και υφηγητής της Ιατρικής, Γρηγόρης Λαµπράκης, δολοφονηµένος από τις δυνάµεις του παρακράτους,
µετά από επίθεση που δέχτηκε µε τρίκυκλο από τους παρακρατικούς δολοφόνους Σπύρο Κοτζαµάνη και Εµµανουήλ Εµµανουηλίδη.
Προτείνω στο Σώµα να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή στη
µνήµη του και να τιµήσουµε έτσι τους αγώνες του για δηµοκρατία και ειρήνη.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
(Χειροκροτήµατα)
Από την τιµή στην ιστορία να καλωσορίσουµε και το µέλλον,
τους τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τους δύο συνοδούς τους από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας. Μας παρακολουθούν και µας περιµένανε τόση ώρα να ξεκινήσουµε.
Τούς καλωσορίζουµε στην Ολοµέλεια της Βουλής.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, µας παρακολουθούν είκοσι τρεις µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλκίδας.
Σάς καλωσορίζουµε επίσης.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη και αφού έχει συµπληρωθεί η απαρτία στην Ολοµέλεια, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις.

Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν στις 22 Μαΐου του 2015 σχέδιο νόµου µε τίτλο «Κύρωση
της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια αµυντικού υλικού».
Επίσης, οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
κατέθεσαν στις 22 Μαΐου του 2015 σχέδιο νόµου µε τίτλο «Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)
και της τεχνικής διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή του
µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)».
Καλό είναι λίγο µε τους τίτλους των νοµοσχεδίων να γίνεται
µια πιο καλή επεξεργασία.
Επίσης, έχω να σας ανακοινώσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή
στις 12 Μαΐου του 2015 ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 20 Νοεµβρίου 2014 µηνυτήριας αναφοράς του
κ. Ανδρέα Θεοφίλη, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Υγείας,
κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων-Άδωνι Γεωργιάδη και Μάριο Σαλµά,
σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων
περί αναδροµικής ανατιµολόγησης φαρµάκων.
Αυτή η δικογραφία διαβιβάστηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του
Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και
1 και 4 του ν. 3126/2003 για την «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύει.
Επίσης, µε την ίδια διαδικασία, για την «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών» όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του Συντάγµατος
και στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής
και 1 και 4 του ν. 3126/2003, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στις 21 Μαΐου του
2015 ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 8
Νοεµβρίου του 2013 µηνυτήριας αναφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Σπανός Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων», που αφορά τον πρώην Υπουργό
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη για
το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος
-κατ’ άρθρων 13α και 259 του Ποινικού Κώδικα- σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του
κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 «Δωρεάν διανοµή ρυζιού» στους άπορους της χώρας.
Επίσης, σας ανακοινώνω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων για
την Πέµπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 09.30’. Έχουν προγραµµατιστεί για να συζητηθούν οι ακόλουθες:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 240/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Σιµορέλη προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων.
2. Η µε αριθµό 225/18-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
τις υποδοµές της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας.
3. Η µε αριθµό 218/14-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Χατζησάββα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής.
4. Η µε αριθµό 215/13-5-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Ποταµιού κ. Αικατερίνης Μάρκου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και των δοµών παιδικής
προστασίας των δήµων.
5. Η µε αριθµό 247/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον χρόνο καταβολής
του εφάπαξ βοηθήµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
6. Η µε αριθµό 213/12-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας των µαθητών στον Πύργο Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης σκουπιδιών στην περιοχή.
7. Η µε αριθµό 220/15-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των νησιών.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 239/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ηλία Καµατερού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις εισφορές
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
2. Η µε αριθµό 226/18-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας.
3. Η µε αριθµό 235/18-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον δανεισµό από το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το κούρεµα του δηµοσίου χρέους
και πιθανή συµµετοχή της Ελλάδος στην τράπεζα των χωρών
BRICS.
4. Η µε αριθµό 236/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας
εφαρµογής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση.
5. Η µε αριθµό 248/19-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµα-
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νουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης.
6. Η µε αριθµό 214/12-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαλλαγή από την ασφάλιση
στον ΟΑΕΕ των απασχολούµενων µε εξαρτηµένη εργασία και την
ασφάλισή τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
7. Η µε αριθµό 197/8-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον
Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
το νέο Μουσείο Σπάρτης.
8. Η µε αριθµό 106/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας του Ποταµιού κ. Κυριάκου Χαρακίδη προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία («LOCKHEED MARTIN») για την ανακατασκευή
των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων
της «AIRBUS».
Επίσης, θα συζητηθούν οι εξής τρεις αναφορές-ερωτήσεις
(Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής):
1. Η µε αριθµό 797/13-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Πέλλας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Σµία
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έντοκη απόδοση στο ΙΚΑ της
προσαύξησης που ελάµβαναν λόγω οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού.
2. Η µε αριθµό 1523/3-4-2015 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα
στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης.
3. Η µε αριθµό 701/45/11-3-2015 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Δηµαρά προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση
των µισθωµένων ακινήτων του δηµοσίου και τη λήψη µέτρων περιορισµού του κόστους από µισθώσεις κτηρίων.
Το δελτίο ερωτήσεων θα ανακοινώνεται κανονικά, δεν θα ανακοινώνεται κατ’ οικονοµία, ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες τι
θα συζητείται.
Θα παρακαλέσω το κανάλι της Βουλής να προβάλει, πριν την
έναρξη της συνεδρίασης, και τον κατάλογο των ερωτήσεων που
θα συζητηθούν, ώστε να είναι ακόµη πιο αποτελεσµατική η ενηµέρωση των πολιτών.
Πρέπει να σας πω ότι το σύστηµα που εφαρµόσαµε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο µε την κατανοµή ανά Υπουργείο, ήταν
πραγµατικά πολύ αποδοτικό και φαίνεται ότι έχουµε πολύ περισσότερες ερωτήσεις που πια συζητούνται και δεν µαταιώνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου: «Έκδοση διαταγής πληρωµής για
αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο
εµπορικής συναλλαγής».
Είναι σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό που υποµονετικά περίµενε
µέχρι να συγκεντρωθεί η απαρτία.
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 21-5-2015, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις, µία επί της αρχής και µία επί των άρθρων. Από την αρµόδια
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανακοινώθηκε η έκθεση της επιτροπής στις 21 Μαΐου
του 2015.
Υπενθυµίζω στο Σώµα, εισερχόµενη στην επί της αρχής συζήτηση, ότι η επί της αρχής συζήτηση αναφέρεται αποκλειστικά
στον σκοπό και στο περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε
το άρθρο 95 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, αρχίζει
µε την ανάπτυξη του νοµοσχεδίου από τον αρµόδιο Υπουργό και
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στη συνέχεια µιλούν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και τέλος
οι Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των οµιλητών
της κατ’ αρχήν συζήτησης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 64 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. Δεν χρειάζεται να το
επαναλάβω, τα έχετε πια µάθει απέξω.
Η εγγραφή στον κατάλογο των οµιλητών γίνεται από την
έναρξη της συζήτησης και ως το τέλος της οµιλίας των δύο πρώτων εισηγητών. Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι
οµιλητές, εφόσον το ζητήσουν έως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης, όπως προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. Οι αγορεύσεις, τοποθετήσεις στην κατ’
αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου διέπονται από τα άρθρα 64,
97 και 98 του Κανονισµού της Βουλής κατ’ ανάλογη εφαρµογή.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κύριο Υπουργό για δεκαοκτώ
λεπτά. Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα έχουν εν συνεχεία
τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά ως προς την πρωτολογία τους. Η
εγγραφή στον κατάλογο θα ξεκινήσει από την έναρξη της οµιλίας του κυρίου Υπουργού και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της
οµιλίας των δύο πρώτων εισηγητών, δηλαδή του κ. Θανάση
Σκούµα από τον ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Χαράλαµπου Αθανασίου από
τη Νέα Δηµοκρατία. Οι υπόλοιποι ειδικοί αγορητές είναι η κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου από τη Χρυσή Αυγή, η κ. Χριστίνα Ταχιάου από το Ποτάµι, ο κ. Αθανάσιος Βαρδαλής από το
ΚΚΕ, ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες
και ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης από το ΠΑΣΟΚ. Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι έχουν οριστεί η κ. Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Χρήστος Παππάς από τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Χάρης Θεοχάρης από το
Ποτάµι, ο κ. Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Μαυραγάνης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και ο κ. Γιάννης Κουτσούκος από το ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση δεκαεπτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος για την εισηγητική του τοποθέτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που εισάγεται στην
Ολοµέλεια της Βουλής για συζήτηση προσπαθεί να ανταποκριθεί
σε σκοπιµότητες και ανάγκες τόσο τυπικές, θεσµικές δηλαδή,
όσο και ουσιαστικές. Η γενική ουσιαστική ανάγκη είναι κυρίως η
επιτάχυνση και ο εξορθολογισµός της διαδικασίας στα διοικητικά
δικαστήρια στο συγκεκριµένο θέµα που αναφέρεται στον τίτλο
του νοµοσχεδίου.
Σε ό,τι αφορά το θεσµικό λόγο της εισαγωγής του, πρέπει να
πω ότι το νοµοσχέδιο έρχεται σε εκτέλεση ευρωπαϊκής υποχρέωσης, που προκύπτει από τον κανονισµό 805/2004 και από οδηγία του 2011, που αφορά την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών σε εµπορικές συναλλαγές. Η συγκεκριµένη οδηγία
έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε τον ν. 4152/2013. Πρόκειται για ρύθµιση η οποία στο σύνολό της ενσωµατώνει την οδηγία
όπως έχει διαµορφωθεί µε ένα άρθρο. Θα ακολουθήσει ως δεύτερο άρθρο µία τροπολογία στην οποία θα αναφερθώ αµέσως
µετά και ως τρίτο ίσως το άρθρο το οποίο θα αναφέρεται στην
έναρξη της ισχύος του νόµου.
Το µοναδικό άρθρο, το οποίο αφορά την οδηγία, αναλύεται σε
περισσότερες επεµβάσεις σε άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Το σχέδιο νόµου αφορά κάθε εµπορική συναλλαγή στο πλαίσιο του δηµοσίου δικαίου και περιλαµβάνει, ως εκ τούτου, κάθε
είδους δηµόσια σύµβαση, µελέτης έργων, εκτέλεσης δηµόσιων
έργων, προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εφόσον ο ένας
συµβαλλόµενος είναι το δηµόσιο, οι ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου.
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Από τη συζήτηση στην επιτροπή έχω υπ’ όψιν µου ότι υπήρξε
µια αµφιβολία για την υπαγωγή των δηµόσιων έργων στη συγκεκριµένη διαδικασία, επειδή δεν αναφέρονται ρητά. Νοµίζω ότι
είναι σαφής η υπαγωγή και αυτών των έργων στη γενική διατύπωση η οποία υπάρχει. Η γενικότερη διατύπωση που αναφέρεται
στις συµβάσεις που έχουν εµπορικό περιεχόµενο και µετέχουν
το δηµόσιο και οι άλλοι οργανισµοί οφείλεται στο ότι προσπαθούµε να διατηρήσουµε τις διατυπώσεις της οδηγίας, όπου αυτό
δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή περί
αυτού πρόκειται, ούτως ή άλλως δεν θα είχα αντίρρηση και για
ρητή διευκρίνιση, εάν κριθεί από τη Βουλή αυτό αναγκαίο.
Η προτεινόµενη ρύθµιση είναι πολύ συντοµότερη από την
ισχύουσα, αφού η διαταγή πληρωµής θα εκδίδεται το αργότερο
µέσα σε ενενήντα ηµέρες, ενώ βέβαια η κοινή διαδικασία είναι
πιο µακρόχρονη. Βέβαια, στην περίπτωση στην οποία θα ασκηθεί
ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης προφανώς κατά της διαταγής
πληρωµής, θα ακολουθεί και διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής, οπότε ο χρόνος θα επιµηκύνεται, αλλά βέβαια προφανώς
δεν θα φτάνει στη συνολική διάρκεια του χρόνου της τακτικής
διαδικασίας στην περίπτωση που εκεί θα είχαν υποβληθεί ανάλογα ένδικα µέσα.
Το νοµοσχέδιο αφορά απαιτήσεις κατά του δηµοσίου από
τους λόγους οι οποίοι προαναφέρονται, από το πεδίο που προαναφέρεται, οι οποίες είναι µη αναγκαίο να ορισθεί ο χαρακτήρας της µη αµφισβητούµενης απαίτησης ρητά στον νόµο, επειδή
ορίζεται στην οδηγία αναλυτικά. Μπορώ να σας πω, πάντως, ότι
µη αµφισβητούµενη είναι η απαίτηση όταν ο οφειλέτης την έχει
αναγνωρίσει ρητά είτε µέσω αποδοχής είτε µέσω συµβιβασµού
τον οποίον αποδέχθηκε, εάν ουδέποτε αντιτάχθηκε σε αυτήν αν
και υπήρξαν δικονοµικές, δικαστικές διαδικασίες, εάν δεν παρέστη, δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική µε την αξίωση ακροαµατική διαδικασία, αν και αρχικά είχε αντιταχθεί, και οι περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες ο οφειλέτης έχει αναγνωρίσει ρητά την απαίτηση σε δηµόσιο έγγραφο.
Τέλος, ως διευκρίνιση της ορολογίας να πω ότι και ο προληπτικός έλεγχος, ο οποίος αναφέρεται στις ρυθµίσεις, είναι ο
έλεγχος ο οποίος διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο
µέτρο που η απαίτηση εµπίπτει βέβαια στον έλεγχό του, καθώς
και από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου ή της κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας για την εκκαθάριση της δαπάνης και
την έκδοση σχετικής διαταγής πληρωµής.
Για τα άρθρα θα σας πω το κύριο περιεχόµενο του καθενός.
Στο πρώτο άρθρο, που τροποποιείται, ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωµής, δηλαδή ο µη αµφισβητούµενος χαρακτήρας της απαίτησης.
Στο δεύτερο άρθρο ορίζεται η καθ’ ύλην και η κατά τόπον αρµοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωµής. Εδώ πρέπει να
επισηµάνω ότι η αρµοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωµής ήταν το θέµα το οποίο ίσως περισσότερο όλων απασχόλησε
τις εργασίες της επιτροπής. Στην αρχική του µορφή το νοµοσχέδιο πρότεινε αρµοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων. Οι αντιρρήσεις που υπήρξαν στην επιτροπή ήταν και αρκετές και κατά
τη γνώµη µου βάσιµες και έτσι τελικά µε νοµοτεχνική βελτίωσηδιόρθωση, την οποία θα σας αναφέρω και αργότερα κάπως αναλυτικότερα, πλέον η αρµοδιότητα µετακινείται στα διοικητικά
εφετεία.
Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι τα διοικητικά εφετεία βεβαίως έχουν εµπειρία για εκτίµηση ανάλογων υποθέσεων. Νοµίζω ότι την ικανότητα να συζητούν ανάλογες υποθέσεις θα την
είχαν και τα διοικητικά πρωτοδικεία, βαραίνει, όµως, το γεγονός
ότι σήµερα ο αριθµός υποθέσεων των διοικητικών εφετείων είναι
πολύ ελαφρύτερος σε σχέση µε αυτόν των διοικητικών πρωτοδικείων.
Βεβαίως, το γεγονός ότι τα αρµόδια δικαστήρια θα είναι
κάπως λιγότερα δηµιουργεί ένα πρόβληµα ίσως µετακινήσεων,
το οποίο µε άλλες νοµοτεχνικές διορθώσεις νοµίζω ότι αντιµετωπίζεται, δηλαδή προβλέπεται αφ’ ενός η δυνατότητα κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και στα πρωτοδικεία και η επιµήκυνση των προθεσµιών επιδόσεως, οπότε νοµίζω ότι καλύπτεται
το οποιοδήποτε πρόβληµα. Πρέπει να πω ότι ανταποκρίνεται
αυτή η µεταβολή στην πλειονότητα όσων συζήτησαν το θέµα ή
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κατέθεσαν τη γνώµη τους εδώ ή τις εισηγήσεις τους κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων στην επιτροπή.
Με το άρθρο 272Γ, όπως διαµορφώνεται, ρυθµίζεται η υπογραφή της αίτησης και προβλέπεται η καταβολή του ανάλογου
δικαστικού ενσήµου. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι µετά από παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση στην επιτροπή γίνεται
δεκτό η καταβολή του ενσήµου να γίνεται την τριακοστή ηµέρα
από την κατάθεση της αίτησης, ώστε να έχει περατωθεί ο χρόνος
άσκησης του προληπτικού ελέγχου και να µην επιβαρύνεται ο
αιτών µε την καταβολή του ενσήµου στην περίπτωση που ο προληπτικός έλεγχος τελικά δεν καρποφορεί.
Επίσης, στο επόµενο άρθρο ορίζεται ότι η έκδοση διαταγής
θα γίνεται το ταχύτερο εντός εξήντα ηµερών από τη βεβαίωση
της διενέργειας ή την άπρακτη παρέλευση του τριακονθηµέρου
για τον προληπτικό έλεγχο και έτσι προκύπτει η συνολική διάρκεια των ενενήντα ηµερών για τη συζήτηση της αιτήσεως. Προσδιορίζεται βέβαια µε το επόµενο άρθρο και το περιεχόµενο της
διαταγής πληρωµής και παρέχεται και η δυνατότητα στον Γενικό
Επίτροπο της Επικρατείας να εκδίδει στερεότυπο έγγραφο για
τη διαταγή πληρωµής, το οποίο θα διευκολύνει πολύ τη δικονοµία, τη διαδικασία και τους διαδίκους.
Στο επόµενο άρθρο ορίζεται η υποχρέωση του αιτούντος να
επιδώσει στον αντισυµβαλλόµενο τη διαταγή πληρωµής µέσα σε
προθεσµία τριάντα ηµερών και βέβαια στην περίπτωση που φορέας είναι το δηµόσιο πρέπει να γίνεται και στο ίδιο το δηµόσιο
και στον Υπουργό Οικονοµικών η επίδοση αυτή.
Με τα επόµενα δύο άρθρα 272Ζ και 272Η ορίζεται ότι η διαταγή πληρωµής αποτελεί βέβαια εκτελεστό τίτλο, αλλά η εκτέλεση αναστέλλεται αυτοδικαίως κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση της ανακοπής, ενώ µετά την άσκηση αυτής
ο ανακόπτων, δηλαδή δηµόσιο, Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορεί να ζητήσει
µε το ισχύον άρθρο του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωµής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.
Σε επόµενο άρθρο ρυθµίζονται τα ζητήµατα των εφαρµοστέων
ειδικότερων διατάξεων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία για την έκδοση της διαταγής πληρωµής, καθώς και τα όρια
ελέγχου και ο αυτεπάγγελτος έλεγχος ορισµένων ζητηµάτων
που ανακύπτουν, όπως η αρµοδιότητα, η παραγραφή και προβλέπονται τα της επίδοσης της ανακοπής και της αίτησης αναστολής.
Στο τελικό άρθρο ορίζεται ότι η παράλειψη του υπόχρεου να
ασκήσει την προβλεπόµενη ανακοπή εντός τριάντα ηµερών ή η
τυχόν ρητή παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή επάγεται έκπτωσή του από την επιχείρηση της συγκεκριµένης διαδικαστικής
πράξης, εποµένως η διαταγή πληρωµής γίνεται πλέον απρόσβλητη.
Όπως σας ανέφερα προηγουµένως, εισάγονται κάποιες προσθήκες και νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου, οι οποίες
προέκυψαν από τη συζήτηση που προηγήθηκε στην επιτροπή.
Στο άρθρο 272Β οι λέξεις: «του µονοµελούς διοικητικού πρωτοδικείου» αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες: «του µονοµελούς
διοικητικού εφετείου», το οποίο πλέον ορίζεται ως αρµόδιο.
Επίσης, ορίζεται µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 272Γ ότι η κατάθεση της αίτησης -πρόκειται για τη διευκόλυνση, η οποία αντισταθµίζει τον περιορισµό των αρµόδιων δικαστηρίων- µπορεί να γίνει και στη γραµµατεία οποιουδήποτε
από τα διοικητικά πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια
του αρµόδιου διοικητικού εφετείου.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η γραµµατεία του πρωτοδικείου τη διαβιβάζει µέσα σε προθεσµία οκτώ ηµερών. Αρχικά οριζόταν πέντε και προς διευκόλυνση των διαδίκων ορίστηκε προθεσµία οκτώ ηµερών. Δεν κρίθηκε αναγκαίo και η κατάθεση της
ανακοπής να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται στα πρωτοδικεία και
όχι στα εφετεία µε δεδοµένο ότι η κατάθεση αυτή θα γίνεται από
το δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή δήµους,
οι οποίοι έχουν δυνατότητα εκπροσώπησής τους στα εφετεία εύκολα και πάντως µε περισσότερη ευκολία απ’ ό,τι οι άλλοι διάδικοι.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 272Γ επαναδιατυπώνεται ως
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εξής: «Η αίτηση συνοδεύεται από το ανάλογο τέλος δικαστικού
ενσήµου, το οποίο κατατίθεται µε ποινή το απαράδεκτο ως και
την τριακοστή ηµέρα από την κοινοποίηση της αίτησης των συµβαλλόµενων». Αρχικά οριζόταν ότι θα πρέπει να κατατίθεται το
παράβολο, το δικαστικό ένσηµο µε την κατάθεση της απαίτησης.
Η τροποποίηση εξασφαλίζει ότι ο διάδικος δεν θα καταβάλει το
ποσό αυτό χάνοντάς το στην περίπτωση, την οποία ο προληπτικός έλεγχος θα έδειχνε ότι δεν συντρέχουν οι όροι προκειµένου
να εκδοθεί η διαταγή πληρωµής.
Επίσης, στο άρθρο 272Ζ έχουµε µια διαγραφή µιας µικρής
φράσης, απλώς επειδή είναι αυτονόητη, δεν έχει καµµία ουσιαστική σηµασία. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 272Η έχουµε µία
αναδιατύπωση. Ορίζεται ένα χρονικό όριο για την εκδίκαση της
ανακοπής, ώστε να διευκολύνεται και να εξασφαλίζεται η ταχύτητα της διαδικασίας και µε ένα ακόµη τρόπο ορίζεται ότι η ανακοπή θα πρέπει να συζητείται σε δικάσιµο που δεν απέχει
περισσότερο από έξι µήνες από την κατάθεσή της. Κατά τα
λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόµενα γενικά στη Διοικητική Δικονοµία.
Σχετικά µε µια τελευταία προσθήκη, νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει κατατεθεί. Αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου
272Γ, η οποία επαναδιατυπώνεται. Ορίζεται πλέον ότι το αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυµβαλλόµενο µέσα
σε οκτώ ηµέρες αντί των πέντε που προβλεπόταν αρχικά µε επιµέλεια του αιτούντος, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να προσκοµίσει αµελλητί στη γραµµατεία του δικαστηρίου τα σχετικά
αποδεικτικά επίδοσης.
Επίσης, οφείλει ο αντισυµβαλλόµενος να προσκοµίσει στη
γραµµατεία του δικαστηρίου εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της αίτησης βεβαίωση της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωµής
ως προς την ολοκλήρωση ή µη για το αποτέλεσµα του προληπτικού ελέγχου.
Εδώ άκουσα τη σκέψη ότι ίσως θα είναι καλό να διευκρινίζεται
το αποτέλεσµα του προληπτικού ελέγχου, όπου αυτός προβλέπεται -διότι υπάρχουν και περιπτώσεις, στις οποίες αυτός δεν
απαιτείται- και δεν έχω κάποια αντίρρηση και οι δύο αυτές λέξεις
να προστεθούν. Εποµένως, θα έρθει η ανάλογη διόρθωση και θα
ανακοινωθεί από την δική µου την πλευρά σε κατάλληλο χρόνο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.
Βέβαια, ορίζεται το τι θα γίνεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ή αν εντός της προθεσµίας
αναφέρεται ότι συνεχίζεται ο προληπτικός έλεγχος της απαίτησης. Αυτή η διευκρίνιση προέκυψε από την αµφιβολία αν το µαχητό τεκµήριο ότι είναι µη αµφισβητούµενη η απαίτηση, θα προκύπτει όχι µόνο µε την άπρακτη παρέλευση του µήνα αλλά και
στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του µήνα η αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο θα
βεβαιώνει ότι συνεχίζεται και χρειάζεται και άλλο χρόνο η ελεγκτική αυτή δραστηριότητα.
Ορίζουµε, λοιπόν, ρητά ότι εάν δεν τελειώσει, είτε αυτό προκύπτει σιωπηρά µετά από την παρέλευση είτε από κάποιο έγγραφο που αναφέρει ότι συνεχίζεται η διαδικασία, πάντως θα τίθεται
σε ισχύ το τεκµήριο, το οποίο είναι µαχητό βέβαια και µπορεί
ούτως ή άλλως να αµφισβητηθεί κατά τη διάρκεια της ανακοπής
η οποία θα ακολουθήσει.
Τέλος, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες εκπροθέσµως στο
σχέδιο νόµου της διαταγής πληρωµής. Θα επιµείνω µόνο σε δύο
ρυθµίσεις από αυτές, οι οποίες αφορούν θέµατα τα οποία αντιµετωπίζονται διαρκώς και εποµένως υπάρχει λόγος ταχύτητας.
Αντίθετα, δεν θα επιµείνω εν όψει του εκπροθέσµου στην επόµενη τροπολογία, η οποία µπορεί να εισαχθεί προσεχώς και
γρήγορα και πάλι και µε πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
σε επόµενο νοµοσχέδιο ως εµπρόθεσµη.
Οι δύο τροπολογίες, οι οποίες εισάγονται, προσπαθούν να
ελαφρύνουν τα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών και του
Πειραιώς -τα κεντρικά- δηµιουργώντας αρµοδιότητες περιφερειακών δικαστηρίων, οι οποίες είναι και εύλογες και εξυπηρετούν το κοινό. Νοµίζω τυχαία κενά του νόµου είναι αυτά τα οποία
εδώ συµπληρώνονται και καλύπτονται.
Η πρώτη ορίζει ότι επί µεταβίβασης από όργανο οποιασδήποτε
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αρχής του δικαιώµατος υπογραφής η αρµοδιότητα κρίνεται µε
βάση την περιφέρεια του οργάνου το οποίο υπογράφει µε εντολή
του.
Η δεύτερη ορίζει ότι αν πρόκειται για διαφορές που δηµιουργήθηκαν από πράξεις επιβολής προστίµου του ν. 2556/1997 το
δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση
ή δραστηριοποιείται ο εργοδότης σε βάρος της οποίας ή του
οποίου αντίστοιχα επιβάλλεται το πρόστιµο έχει αρµοδιότητα
ανεξαρτήτως της έδρας του εκδόντος την πράξη οργάνου.
Σάς ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό για την άψογη τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θανάσης Σκούµας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν
σχέδιο νόµου που εισάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ουσιαστικά έρχεται να καλύψει ένα νοµοθετικό κενό και µία
καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της έκδοσης εκτελεστού τίτλου άµεσα και γρήγορα µε την µορφή της διαταγής
πληρωµής, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι συµβαλλόµενοι που
έχουν συµβληθεί σε διοικητικές συµβάσεις προφανώς έναντι του
δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Θα ήθελα να αναφέρω ότι το σχέδιο νόµου έτυχε θετικής
υποδοχής από την συντριπτική πλειοψηφία των κοµµάτων κατά
τη διαδικασία στην αρµόδια επιτροπή.
Με την παράγραφο ζ’ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 η εθνική
νοµοθεσία προσαρµόστηκε στην οδηγία 7/2001 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών σε εµπορικές συναλλαγές, που εκδόθηκε µε σκοπό να αντιµετωπιστούν οι καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί µε αυτόν τον τρόπο η
ανταγωνιστικότητα κατά κύριο λόγο των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων.
Μάλιστα, µε την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ζ.10 της
οδηγίας ορίζεται ότι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή
άλλης αρµόδιας αρχής που αφορούν µη αµφισβητούµενες
απαιτήσεις, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής αυτής της
παραγράφου δικάζονται κατ’ εξαίρεση ανεξαρτήτως του ύψους
της οφειλής στη συντοµότερη κατά το δυνατόν δικάσιµο. Ο δε
εκτελεστός τίτλος επί των αγωγών ή των αιτήσεων αυτών εκδίδεται σε ενενήντα ηµέρες από την κατάθεσή του. Στο ανωτέρω
χρονικό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι προθεσµίες κοινοποίησης επίδοσης εγγράφων ή οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο πιστωτής.
Με τις διατάξεις, λοιπόν, αυτές προβλέπεται η δυνατότητα
έκδοσης εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων για τις µη
αµφισβητούµενες απαιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογή τους εντός της άνω σύντοµης προθεσµίας.
Έτσι λοιπόν, ανέκυψε ανάγκη ρύθµισης του διαδικαστικού
πλαισίου για την ταχεία, και πάντως µέσα στο παραπάνω χρονικό
όριο, έκδοση εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων για µη
αµφισβητούµενες απαιτήσεις που απορρέουν από διοικητική
σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο των διεπόµενων της
ως άνω οδηγίας εµπορικών συναλλαγών, δοθέντος ότι για τις
απαιτήσεις αυτές δεν προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία στην
εσωτερική έννοµη τάξη, ενώ αντίθετα για τις αντίστοιχες απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές που διέπονται από το ιδιωτικό
δίκαιο µπορεί να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από τα άρθρα 623
και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ειδική διαδικασία
για την έκδοση διαταγής πληρωµής.
Σε συµµόρφωση µάλιστα µε την οδηγία αυτή, µε την υποπαράγραφο 6 της παραγράφου γ’ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014
ορίστηκε, ότι σε ό,τι αφορά τις εµπορικές συναλλαγές του δηµοσίου, των ΟΤΑ, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου τοµέα που
ανήκουν εξ ολοκλήρου στο δηµόσιο, δεν εφαρµόζεται η διάταξη
του γ’ εδαφίου του άρθρου 1 του ν. 3068/2002, όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα µε άλλες δια-
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τάξεις περί απαγόρευσης εκτέλεσης σε βάρος των εν λόγω φορέων των εκεί αναφερόµενων εκτελεστών τίτλων των περιπτώσεων, που αναφέρονται στα εδάφια γ’ έως ζ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 904, µεταξύ των οποίων και της διαταγής πληρωµής.
Με το άρθρο 140 του ν. 4251, στη βάση προσαρµογής της
εθνικής νοµοθεσίας στην οδηγία αυτή µε την παραγράφου ζ’ του
άρθρου 1 του ν. 4152/2013 προβλέφθηκε η σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε έργο την επεξεργασία και
την πρόβλεψη διατάξεων για την τροποποίηση του ν. 3068/2002,
το οποίο όµως καλύφθηκε, όπως είπα, µε την επιγενόµενη ως
άνω ρύθµιση του ν. 4254/2014, καθώς και την πρόβλεψη στο
εθνικό δίκαιο της έκδοσης εκτελεστού τίτλου, όταν υποκείµενη
σχέση είναι διοικητική σύµβαση, αυτό δηλαδή που έρχεται να αντιµετωπίσει το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Με το συγκεκριµένο, λοιπόν, σχέδιο νόµου προτείνονται διατάξεις µετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας µε
νέα άρθρα από το 272α έως το 272ι, όπου προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης της διαταγής πληρωµής µε συγκεκριµένο πεδίο
εφαρµογής, ειδικά για τις µη αµφισβητούµενες χρηµατικές αξιώσεις, οι οποίες πηγάζουν από διοικητική σύµβαση συναφθείσα
στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής που εµπίπτει, όπως είπαµε,
στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου ζ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013.
Διοικητική σύµβαση, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ανώτατου
Ειδικού Δικαστηρίου, είναι αυτή που ένα από τα συµβαλλόµενα
µέρη είναι το ελληνικό δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και µε τη σύναψη της συµβάσεως επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο όµως έχει αναγάγει σε δηµόσιο σκοπό.
Το δε ελληνικό δηµόσιο ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύµβαση
είτε βάσει ρητρών οι οποίες προβλέπονται κανονιστικώς και
έχουν περιληφθεί στη σύµβαση, αποκλίνουν δε από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται προς ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυµβαλλόµενου µέρους του,
δηλαδή σε θέση που δεν προσιδιάζει στον, δυνάµει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου, συναπτόµενο συµβατικό δεσµό.
Σε ό,τι αφορά την ίδια τη διατύπωση του προς ψήφιση νόµου,
το κύριο χαρακτηριστικό της νοµοθετικής παρέµβασης αυτής
είναι ότι ο δικαιούχος µίας εκκαθαρισµένης χρηµατικής απαίτησης µετά από µία µονοµερή διαδικασία κατά βάση που στηρίζεται και αποδεικνύεται µε υψηλό βαθµό αποδεικτικής ασφάλειας,
αποκτά άµεσο εκτελεστό τίτλο. Έτσι, ικανοποιείται άµεσα η
αξίωση του δανειστή, όταν απορρέει από µία εκκαθαρισµένη
απαίτηση, και µε αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η οµαλότητα
του συναλλακτικού βίου.
Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα του υπόχρεου –προφανώς, εδώ του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου- να ασκήσει το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής κατά τις
διαταγές πληρωµής, προβάλλοντας εκ των υστέρων τους ισχυρισµούς και τις αντιρρήσεις του για την ουσιαστική ή τυπική νοµιµότητα της διαταγής πληρωµής και εφόσον πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις να επιτύχουν και την αναστολή της εκτελεστότητας της.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται µε ισόρροπο τρόπο τα δικαιώµατα δανειστή και οφειλέτη, δηλαδή τόσο του αιτούντος την
έκδοση διαταγής πληρωµής όσο και του ανακόπτοντος σε σχέση
µε την παροχή δικαστικής προστασίας. Έτσι και σύµφωνα µε τις
αποκλίσεις προβλέπονται από τη διοικητική δικονοµία ακολουθείται νοµοτεχνικά το πρότυπο, το επιτυχηµένο µοντέλο της διαταγής πληρωµής του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αλλά και
άλλων ευρωπαϊκών ρυθµίσεων, δηλαδή ο µονοµερής χαρακτήρας για την έκδοση διαταγής πληρωµής, το βέβαιο και εκκαθαρισµένο της αξίωσης και η άµυνα του καθ’ ου, δηλαδή του
υπόχρεου.
Τώρα, ως προϋποθέσεις τίθενται και προβλέπονται πρώτα,
όπως αναφέρθηκε, η µη αµφισβητούµενη αξίωση, όπως αυτή
οριοθετείται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κανονισµού 805/2004, σύµφωνα µε την οποία η αξίωση θεωρείται µη
αµφισβητούµενη αφ’ ενός µεν αν την έχει αναγνωρίσει ρητά ο
οφειλέτης µέσω αποδοχής της αξίωσης ή µέσω συµβιβασµού -
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εν προκειµένω στη Διοικητική Δικονοµία δεν προβλέπεται για την
Ελλάδα, αλλά αυτό αναφέρεται στην οδηγία- ή καταρτίστηκε από
δικαστήριο κατά τη διάρκεια διαδικασίας ή αν ο οφειλέτης ουδέποτε εντάχθηκε προς αυτή σύµφωνα µε τις σχετικές οικονοµικές
απαιτήσεις του δικαίου του κράτους-µέλους προέλευσης κατά
τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, αν ο οφειλέτης
δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική µε την εν λόγω
αξίωση ακροαµατική διαδικασία, αφού είχε αρχικά αντιταχθεί
στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιων δικαστηρίου,
εφόσον η συµπεριφορά αυτή ισοδυναµεί µε σιωπηρή αποδοχή
της αξίωσης ή µε αποδοχή των πραγµατικών περιστατικών που
επικαλέστηκε ο πιστωτής σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους-µέλους προέλευσης ή τέλος, την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δηµόσιο έγγραφο.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η αξίωση αυτή πρέπει να πηγάζει από διοικητική σύµβαση και σας ανέφερα πριν πώς νοείται
η διοικητική σύµβαση σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, που έχει συνοµολογηθεί στο πλαίσιο
εµπορικής συναλλαγής.
Σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου Ζ’ του άρθρου 1 του ν. 4152 κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ3, σύµφωνα µε αυτή που µεταφέρει στην εσωτερική έννοµη τάξη
ενωσιακό δίκαιο και δη το άρθρο 2 της οδηγίας 7/2011, µε τον
όρο «εµπορική συναλλαγή εννοείται κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, η οποία
συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
έναντι αµοιβών».
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να πω ότι, όπως είπε πριν και ο
κύριος Υπουργός, στην εν λόγω έννοια συµπεριλαµβάνονται και
οι συµβάσεις έργων. Κατά την αναφορά του ο κύριος Υπουργός
είπε ότι αυτό θα γίνει και αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας
στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει και η αντίστοιχη απαίτηση από το
Σώµα.
Η τρίτη προϋπόθεση έκδοσης διαταγής πληρωµής, σύµφωνα
µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, είναι να έχει ολοκληρωθεί ο
προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και να έχει αποβεί
θετικός για την πληρωµή της. Ως προληπτικός έλεγχος νοείται ο
έλεγχος που διενεργείται πριν από την πληρωµή της σχετικής
δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον, όµως, αυτή εµπίπτει στον έλεγχό του, καθώς και από τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου ή τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες για την
εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση της σχετικής εντολής
πληρωµής. Απαιτείται, δηλαδή, να έχει ολοκληρωθεί η απαιτούµενη δηµοσιολογιστική διαδικασία για τη διενέργεια της δαπάνης, η οποία καταλήγει στην υλική πράξη εκταµίευσης του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Η διαδικασία αυτή πέραν της εκκαθάρισης και της εντολής
πληρωµής περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τον έλεγχο της νοµιµότητας της δαπάνης, την πρόβλεψη, δηλαδή, από διάταξη
νόµου, κ.λπ., τον έλεγχο της κανονικότητάς της, δηλαδή νόµιµη
ανάληψη της δαπάνης, πρόβλεψή της στον προϋπολογισµό
κ.λπ.. Είναι δηλαδή η διαδικασία που καθιστά το κράτος, τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου οφειλέτη και ταυτόχρονα την αξίωση µη αµφισβητούµενη
κατά την προεκτεθείσα έννοια.
Στο πλαίσιο αυτό η ολοκλήρωση και η θετική για τη δαπάνη
της ως άνω διαδικασίας αποτελεί το δικαιοπολιτικό θεµέλιο για
τον εξοπλισµό της µη αµφισβητούµενης αξίωσης µε τον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωµής.
Θα ήθελα εδώ πολύ σύντοµα να κάνω µία αναφορά στα άρθρα
για να τη συνδέσω µε την σκοπιµότητα που έρχεται να ικανοποιήσει αυτό το σχέδιο νόµου.
Καθορίζονται µε αυτά τα νέα άρθρα που εισηγείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωµής,
προσδιορίζεται η καθ’ ύλιν αρµοδιότητα, όπως και η κατά τόπον
αρµοδιότητα. Για την καθ’ ύλιν αναφέρθηκε πριν ο κύριος Υπουργός σχετικά µε τη βελτίωση σε ό,τι έχει σχέση µε την εισαγωγή
στα διοικητικά εφετεία και την αρχική διατύπωση του σχεδίου
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που αφορούσε τα µονοµελή πρωτοδικεία. Αυτό έγινε θα ήθελα
να πω αντικείµενο µίας πολύ σηµαντικής συζήτησης και αιτηµάτων και από τους φορείς και από τις ενώσεις δικαστών και από
τις προτάσεις που υπέβαλε γραπτώς η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και από τις αναφορές και τις αιτήσεις -να
το πω έτσι- Βουλευτών, που κυρίαρχο στοιχείο τους ήταν η µεταφορά στα διοικητικά εφετεία λόγω του λιγότερου φόρτου εργασίας, αλλά και της εξαιρετικής αρµοδιότητας που ήδη προβλέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας σε ό,τι αφορά τη
µέχρι σήµερα αρµοδιότητα των διοικητικών εφετείων να εκδικάζουν υποθέσεις που απορρέουν από διοικητικές συµβάσεις.
Αναφέρθηκε, επίσης, ο κύριος Υπουργός στο δικαστικό ένσηµο. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω. Θα ήθελα µόνο να πω ότι
είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ο Υπουργός ανταποκρίθηκε, κατά
την άποψή µου, κατά τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο σε ό,τι
αφορά τα αιτήµατα, τις προτάσεις και τις απόψεις που ακούστηκαν κατά την προηγούµενη διαδικασία στην επιτροπή και αυτά
αποτέλεσαν αντικείµενο νοµοτεχνικών βελτιώσεων, που πιστεύω
ότι σε πολύ µεγάλο βαθµό ικανοποιούν τις απαιτήσεις, αλλά και
το ίδιο το νοµοθετικό έργο ως προς την ουσία του και ως προς
τη σκοπιµότητά του και οφείλω να το τονίσω ιδιαίτερα.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι πραγµατικά σηµαντικό ότι µε
βάση το υπάρχον σύστηµα της διαταγής πληρωµής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, που είναι πράγµατι πετυχηµένος θεσµός, εισάγεται ένας αντίστοιχος θεσµός στη Διοικητική Δικονοµία, µε τον οποίον αυτό θεσµό πραγµατικά δίνεται η δυνατότητα να αποτελέσει και στη Διοικητική Δικονοµία η διαταγή πληρωµής από αξιώσεις που απορρέουν από διοικητικές συµβάσεις
έναν θεσµό που θα διευκολύνει πιστεύω την ταχεία αντιµετώπιση
των σχετικών αξιώσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βεβαίως, κύριε Σκούµα.
Εξάλλου, είστε ακριβώς στα δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Νοµίζω, όµως και πιστεύω ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αλλά και η δυνατότητα ικανοποίησης
µέσα από εκτελεστούς τίτλους, όπως και η συγκεκριµένη ρύθµιση, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και ιδίως της δυνατότητας της χώρας µας να απεµπλακεί από τον σφιχτό δηµοσιονοµικό εναγκαλισµό των δανειστών και να επανέλθει η δυνατότητά της να πετύχει την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών
σε βασικά κοινωνικά αγαθά. Ένα από αυτά είναι και η δυνατότητα της πρόσβασης των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων στη
δικαιοσύνη, όπως, επίσης, είναι και η δυνατότητα της λειτουργίας της δικαιοσύνης ανεξάρτητα του ποιος υπάγεται σε αυτήν,
ποιος έχει την οικονοµική ή όχι δυνατότητα να προσφύγει σε
αυτήν.
Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, αποτελούν βασικό πυλώνα για τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σκούµα και ιδιαίτερα για την αναφορά στο γεγονός ότι η
δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα της δηµοκρατίας και η ενίσχυση
ακριβώς της δικαιοσύνης αποτελεί θωράκιση της δηµοκρατίας.
Τον λόγο ζήτησε ο κύριος Υπουργός .
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε,
επιτρέψτε µου να καταθέσω τις νοµοτεχνικές διορθώσεις, τις
οποίες ανακοίνωσα προηγουµένως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό και για την ειλικρίνειά του, διότι είπε «νοµοτεχνικές διορθώσεις», αντί του «νοµοτεχνικές βελτιώσεις», που έχει
επικρατήσει.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι επειδή αναπτύχθηκαν οι νοµοτεχνικές µεταβολές προηγουµένως, γι’ αυτό και κατατίθενται τώρα.
Πάντοτε οι Υπουργοί καλούνται να τις αναπτύσσουν, κάτι που
είχε πράξει ήδη ο κύριος Υπουργός και τώρα µας τις καταθέτει
και εγγράφως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη η θέση µου σήµερα, διότι καλούµαι ως εισηγητής της Μειοψηφίας, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να σχολιάσω ένα νοµοσχέδιο που
καταρτίστηκε επί της θητείας µου, όταν είχα την τιµή να υπηρετώ
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Το νοµοσχέδιο αυτό η προηγούµενη κυβέρνηση το συνέταξε,
το διαβουλεύτηκε και το κατέθεσε προς ψήφιση πολύ πριν παρέλθει το προηγούµενο έτος. Δυστυχώς λόγω της πολιτικής
αστάθειας που ακολούθησε αλλά και της νοµοθετικής επικαιρότητας της εποχής, δεν κατέστη δυνατό να γίνει νόµος του κράτους µέχρι την προκήρυξη των εκλογών.
Με το νοµοσχέδιο αυτό ολοκληρώνεται η προσαρµογή της
χώρας µας στις διατάξεις της οδηγίας µε αριθµό 2011/7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρώπης, που
εισήχθη στην έννοµη τάξη µας µε τον νόµο 4152/2013.
Εποµένως, η υιοθέτηση του νοµοσχεδίου αποτελεί εν µέρει και
υποχρέωση της χώρας από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι διατάξεις, οι οποίες αφορούν την έκδοση της διαταγής πληρωµής από διοικητική σύµβαση, όπως υπήρχε στο νοµοσχέδιο που καταρτίσαµε επί της θητείας µου, όπως προανέφερα,
µεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες στο παρόν νοµοσχέδιο.
Εποµένως είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δηµοκρατία, η οποία συνήνεσε κατά τις συζητήσεις στην επιτροπή στην ψήφιση του σχεδίου αυτού, θα δώσει θετική ψήφο και στην Ολοµέλεια.
Το σχέδιο νόµου θα το στηρίζαµε, ακόµα και εάν δεν το είχαµε
συντάξει εµείς, ακόµα και εάν δεν συνδεόταν µε κοινοτική οδηγία
ή µνηµονιακή υποχρέωση, όπως συµβαίνει τώρα. Και αυτό διότι
το νοµοσχέδιο, αν και φαίνεται πολύ τεχνικό, έχει µεταρρυθµιστικό περιεχόµενο και απηχεί µε συνέπεια το ιδεολογικοπολιτικό
στίγµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Εξηγούµαι. η Νέα Δηµοκρατία είναι το κόµµα που στηρίζει την
υγιή επιχειρηµατικότητα και γνωρίζει ότι ο ιδιωτικός τοµέας είναι
αυτός που φέρνει πλούτο, επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
Σήµερα αυτό η χώρα µας το έχει ανάγκη περισσότερο από
ποτέ. Τον ιδιωτικό τοµέα πρέπει να τον ελέγχουµε, ώστε να µην
αυθαιρετεί, αλλά δουλειά της Κυβέρνησης είναι να τον στηρίζει
και όχι να του βάζει γραφειοκρατικά εµπόδια.
Ένα από τα διαχρονικά προβλήµατα του ιδιωτικού τοµέα είναι
η καθυστέρηση στις πληρωµές, όταν οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε το δηµόσιο. Και όταν λέω «δηµόσιο», δεν είναι µόνο το
δηµόσιο, αλλά εννοώ και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά στους τελευταίους παρουσιάζεται πιο µεγάλη η ανάγκη της µεταρρύθµισης αυτής, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί µικροδανειστές, οι
οποίοι αναλαµβάνουν έργα στους δήµους και αργούν να πληρωθούν. Αυτό έχει µεγάλες συνέπειες για τη ρευστότητά τους.
Ένα από τα διαχρονικά προβλήµατα του ιδιωτικού τοµέα είναι
η καθυστέρηση στις πληρωµές, όταν οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε το δηµόσιο, όπως προανέφερα. Η διαδικασία ελέγχου
και εκκαθάρισης της απαίτησης είναι απαραίτητη, αλλά πολλές
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φορές γίνεται χρονοβόρα και γραφειοκρατική.
Οι καταβολές µπορούσαν να καθυστερήσουν, λόγω της αδυναµίας ενός υπαλλήλου να αντιµετωπίσει τον φόρτο εργασίας, ή
απλά επειδή µια κυβέρνηση αποφάσισε πρόσκαιρα να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα αυτά για άλλους σκοπούς.
Έτσι, οι υπερβολικές καθυστερήσεις, οι οποίες µπορεί να αποβούν µοιραίες για την ρευστότητα και άρα τη βιωσιµότητα µιας
επιχείρησης δεν είχαν συνέπειες για το δηµόσιο, ενώ ο ιδιώτης
δεν είχε κάποιο νοµικό όπλο, προκειµένου να επισπεύσει την καταβολή των οφειλοµένων.
Η ανισότητα των όπλων –αν θέλετε- έπρεπε να θεραπευθεί και
γι’ αυτό εµείς, καίτοι η νοµοθετική επικαιρότητα του Υπουργείου
µας ήταν πολύ βαριά τότε, δώσαµε ιδιαίτερη σηµασία σε αυτό
το νοµοθέτηµα. Και οι λόγοι για αυτό ήταν πρωτίστως ιδεολογικοί.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση της
διασφάλισης της ταχύτητας διεκπεραίωσης της υπόθεσης µε την
έκδοση ενός εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων για τις
µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του και µάλιστα σε σύντοµη προθεσµία. Προβλέπεται να
τελειώνει όλη αυτή η διαδικασία εντός ενενήντα ηµερών.
Πρέπει να σηµειώσω εδώ ότι για τις αντίστοιχες απαιτήσεις
από εµπορικές συναλλαγές που προβλέπονται από το ιδιωτικό
δίκαιο µπορεί να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη ήδη διαδικασία
της Πολιτικής Δικονοµίας και αναφέροµαι στα άρθρα 623 και
επόµενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ο θεσµός της διαταγής πληρωµής απαντάται και σε άλλες ευρωπαϊκές έννοµες τάξεις και ρυθµίζεται και στο κοινοτικό επίπεδο από τον κανονισµό 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας
ευρωπαϊκής διαταγής πληρωµής.
Χαίροµαι, λοιπόν, που ο Υπουργός Δικαιοσύνης της παρούσας
Κυβέρνησης υιοθετεί την πρότασή µας σχεδόν στο σύνολό της,
καίτοι ενδεχοµένως τούτο να οφείλεται εν µέρει και σε λόγους
εξωγενείς, όπως ανέφερα, για παράδειγµα, δηλαδή, η συµµόρφωση στο κοινοτικό δίκαιο και η συµµόρφωση σε µνηµονιακές
υποχρεώσεις εν όψει της διαπραγµάτευσης.
Χαίροµαι, επίσης, που η Κυβέρνηση αυτή, που τους προηγούµενους µήνες µε τη διαπραγµατευτική της στάση κόντευε να διαλύσει την αγορά και την πραγµατική οικονοµία, κάνει ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση και ένα βήµα µακριά από τον κρατισµό.
Το νοµοσχέδιο εισάγει µια βασική καινοτοµία: Ακολουθώντας
το παράδειγµα και τις πρακτικές της διαταγής πληρωµής του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δηµιουργεί έναν νέο εκτελεστό
τίτλο. Οι περισσότεροι από εµάς –ιδίως οι νοµικοί- γνωρίζουν τι
σηµαίνει αυτό. Ιδιώτες, στους οποίους το δηµόσιο οφείλει χρήµατα βάσει διοικητικής σύµβασης στο πλαίσιο εµπορικής συνδιαλλαγής, αποκτούν το δικαίωµα, προβαίνοντας στην έκδοση
της διαταγής πληρωµής, να διεκδικήσουν την ταχεία αποζηµίωση, όπως περίπου θα έπρατταν αν ο δανειστής τους ήταν και
αυτός ιδιώτης.
Το εν λόγω πλέγµα των διατάξεων ορθώς συστηµατικά εντάσσεται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας και συµπληρώνει το
άρθρο 272 µε τα άρθρα 272Α έως 272Ι.
Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωµής για δηµοσίου
δικαίου διαφορές που αναφύονται κατά τις εµπορικές συναλλαγές, η µελέτη δηλαδή και η εκτέλεση του έργου, η προµήθεια
αγαθών και η παροχή υπηρεσιών του δηµοσίου, των νοµικών
προσώπων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθίσταται αναγκαία µετά την ενσωµάτωση στο εθνικό µας δίκαιο της
οδηγίας 2011/7, όπως ανέφερα, που αφορά την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
Η οδηγία αυτή εκδόθηκε µε σκοπό να αντιµετωπιστούν οι καθυστερήσεις πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές και αποσκοπεί στην έκδοση σε σύντοµο χρόνο ενός ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου, σύµφωνα µε τον κανονισµό 805/2004.
Με τις υπό ψήφιση διατάξεις θεσπίζεται το δικονοµικό πλαίσιο
για την ταχεία, όπως είπα, έκδοση εκτελεστού τίτλου επί αγωγών
ή αιτήσεων για µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις που απορρέουν
από διοικητική σύµβαση, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο των
διεποµένων από την ως άνω οδηγία εµπορικών συναλλαγών, δο-
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θέντος ότι για τις απαιτήσεις αυτές δεν προβλέπεται ως σήµερα
αντίστοιχη διαδικασία στην εσωτερική έννοµη τάξη, ενώ αντίθετα
για τις αντίστοιχες απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές υπάρχει η διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως ανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
Η µοναδική αλλαγή που έγινε επί του σχεδίου νόµου, όπως εισάγεται, είναι στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 272Ζ. Εκεί ορίζεται ότι η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωµής εκκινεί αφού
παρέλθει η προθεσµία για την ανακοπή. Είναι σωστή η βελτίωση
την οποία έχει κάνει ο κύριος Υπουργός. Το είπαµε και στην επιτροπή.
Δεν θα αναφερθώ στα άρθρα. Είναι αντικείµενο της αυριανής
συζήτησης. Θα µιλήσουµε γι’ αυτά στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου είναι έργο της προηγούµενης κυβέρνησης, όπως
ανέφερα, και συγχαίρουµε τον Υπουργό που το φέρνει στη Βουλή, σεβόµενος την καλή δουλειά που είχε γίνει τότε στο Υπουργείο.
Κατανοούµε ότι οι λόγοι µπορεί να µην απηχούν τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του χειµαζόµενου ιδιωτικού
τοµέα, αλλά να συνιστούν µια απόδειξη ότι, παρά τις εξ αντιθέτου εξαγγελίες, οι µνηµονιακές δεσµεύσεις παραµένουν και ο
ΣΥΡΙΖΑ τις υιοθετεί ασχέτως του τι λέει στον λαό.
Εµείς, που δεν είµαστε δογµατικοί, δεν χωρίζουµε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες σε µνηµονιακές που είναι όλες κακές και τις
άλλες που όταν τις εισηγούµαστε εµείς είναι καλές και όταν τις
εισηγείται άλλη κυβέρνηση είναι ταξικές και ανάλγητες. Η Νέα
Δηµοκρατία κοιτά αποκλειστικά το συµφέρον της χώρας, το συµφέρον της οικονοµίας και στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν
την επιχειρηµατικότητα και άρα την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στη νοµοτεχνική βελτίωση η
οποία κατατέθηκε και αφορά στο άρθρο 272, παράγραφος 5.
Είναι αποτέλεσµα των συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή.
Ήταν προτάσεις οι οποίες ήταν σωστές, τις υποστήριξαν οι εισηγητές, ο κ. Τζαβάρας, ο κ. Κόκκαλης, η κ. Κοζοµπόλη και ο κ.
Λάππας και εισάγονται µε την νοµοτεχνική βελτίωση που σας διανεµήθηκε. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και συνεπώς τη θεωρούµε και εµείς σωστή.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες, όπως τις περιόρισε ο Υπουργός: η µία τροπολογία, καίτοι είναι εκπρόθεσµη, θεωρώ ότι είναι
απολύτως συναφής, ειδικά οι δύο πρώτοι παράγραφοι –γιατί τις
άλλες τις απέσυρε- και εισηγούµεθα να ψηφιστούν και αυτές,
όπως και το νοµοσχέδιο στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ.
Όπως βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα µου χρωστάτε πέντε λεπτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανασίου.
Προχωρούµε στους ειδικούς αγορητές.
Τον λόγο έχει η κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου εκ µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
Έχετε στη διάθεσή σας δεκαπέντε λεπτά, κυρία Σβερώνη.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για
το οποίο ερίζετε, εν πάση περιπτώσει. Ο απερχόµενος Υπουργός
Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, συµφωνεί, λέει, µαζί σας, αλλά λέει
«ξέρετε, αυτό ήταν δικό µας δηµιούργηµα».
Ούτε λίγο ούτε πολύ το κράτος, κύριε Αθανασίου, έχει συνέχεια.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν είπα ότι είναι δικό µας. Εµείς το επεξεργαστήκαµε. Κακό είναι αυτό;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ναι, ναι, δεν είναι
κακό, αλλά θέλω να πω ότι το κράτος έχει συνέχεια. Δεν ήταν
κάτι τόσο διαφορετικό και σηµαντικό. Ήταν µια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως έπρεπε να συµµορφωθούµε
προς αυτήν και εφόσον το κράτος λειτουργούσε –και έπρεπε να
λειτουργεί-, είχατε προπαρασκευάσει αυτό το νοµοσχέδιο και
ήρθε τώρα ο κύριος Υπουργός και το φέρνει στη Βουλή. Και εκεί-
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νος, βέβαια, είτε υπήρχε είτε δεν υπήρχε, θα έπρεπε από τη
στιγµή που λέµε ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να τη θεσµοθετήσει. Αυτό, γιατί υπήρχε ένα κενό.
Εµείς, η Χρυσή Αυγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε
θετικά την κατάθεση αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι κάτι το οποίο
είπαµε και στις επιτροπές. Είχαµε, βέβαια, κάποιες αντιρρήσεις
ή κάποιες αµφιβολίες κύριε Υπουργέ.
Πρώτα-πρώτα λέµε ότι πρόκειται για απαιτήσεις, οι οποίες
απορρέουν από διοικητική σύµβαση, έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών, δηλαδή συµβαλλόµενος από τη
µια πλευρά είναι το κράτος, είναι το δηµόσιο, είναι τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, είναι ο «γίγαντας» από τη µια πλευρά
και από την άλλη είναι διάφορες εταιρείες, ιδιώτες.
Και όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι απαιτήσεις, συνήθως
αυτός που είναι σε δυσµενέστερη θέση δεν είναι το δηµόσιο,
είναι ο αντισυµβαλλόµενος, ο συµβαλλόµενος µε το δηµόσιο.
Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών, κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι έπρεπε να υπάρξει,
ούτως ώστε και το δηµόσιο, εν πάση περιπτώσει, και οι οργανισµοί του δηµοσίου να έχουν τις ίδιες επιπτώσεις, να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι ιδιώτες, οι έµποροι στο κοινό δίκαιο, όπως αντιµετωπίζονται µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Έπρεπε, δηλαδή, κάποια στιγµή και ο ιδιώτης να αισθάνεται
ότι από τη στιγµή που του χρωστάει το κράτος, το δηµόσιο, εν
πάση περιπτώσει, και οι δηµόσιοι οργανισµοί και οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν θα έπρεπε να περιµένει χρόνους µέχρις ότου δεήσει κάποιες φορές να τον εξοφλήσει. Έπρεπε να
έχει τη δυνατότητα να έχει στα χέρια του έναν τίτλο εκτελεστό
µε µια σχετικά σύντοµη διαδικασία.
Τέτοιου είδους σύντοµη διαδικασία είναι η έκδοση διαταγής
πληρωµής, που είναι ένας θεσµός που τουλάχιστον οι νοµικοί,
αλλά και οι µη νοµικοί και οι έµποροι τον γνωρίζουν, διότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µπορείς να έχεις στα χέρια σου εκτελεστό τίτλο και να απαιτήσεις πλέον αυτά που σου χρωστάει το
δηµόσιο, στην προκειµένη περίπτωση.
Σχετικά µε κάποιες ενστάσεις που είχαµε, κύριε Υπουργέ,
θέλω να πω ότι πρόκειται για διοικητικές συµβάσεις και οι διοικητικές συµβάσεις, όπως ειπώθηκε από τους φορείς που ήρθαν
στις επιτροπές, υπάγονται στην αρµοδιότητα των διοικητικών
εφετείων. Ήρθε και εκπρόσωπος των διοικητών δικαστών, που
είπε ότι είναι προτιµότερο να είναι αρµόδια τα διοικητικά εφετεία.
Και πολύ φοβάµαι για το εξής, κύριε Υπουργέ, και αναφέροµαι
στους κυρίους συναδέλφους και µάλιστα σε κάποιους που είµαστε από την ίδια εφετειακή περιφέρεια: Είχα χθες συνάντηση µε
τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, αλλά τι λέει; «Δεν είµαστε πολλοί. Πολύ φοβόµαστε ότι εσείς εκεί, στην Αθήνα, πάντοτε σκέφτεστε και βλέπετε ότι Ελλάδα είναι µόνο η Αθήνα».
Δεν έχει δηλαδή καµµία σχέση –αυτό που σας είχα πει και
τότε, κύριε Υπουργέ- το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας µε το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας. Σας το λέω γιατί είναι µεγάλη η περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Είναι λίγοι οι εφέτες
που υπηρετούν εκεί σε σχέση µε τον όγκο των εργασιών που
έχουν.
Και κάτι ακόµα. Στην Αθήνα, στα διοικητικά δικαστήρια, όπως
και σε όλα τα άλλα δικαστήρια, οι δικαστές έχουν συγκεκριµένες
αρµοδιότητες. Άλλοι είναι για τις συµβάσεις, άλλοι είναι για
άλλες ενέργειες. Στη Λάρισα και όχι µόνο στη Λάρισα, φαντάζοµαι, αλλά σε όλα –να µην τα πω επαρχιακά- τα περιφερειακά
Εφετεία, όλοι οι εφέτες, όλοι οι δικαστές είναι για όλα.
Εκεί πλέον δεν ξέρω αν και κατά πόσο εξυπηρετείται αυτό που
ειπώθηκε από τον εκπρόσωπο των διοικητικών δικαστηρίων –
όπως είπατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ και οι άλλοι συνάδελφοι- ότι
τα εφετεία έχουν λιγότερο φόρτο εργασίας. Στην Αθήνα µπορεί
να συµβαίνει. Στα περιφερειακά εφετεία δεν είναι έτσι ακριβώς
τα πράγµατα.
Εκεί, λοιπόν, έχουµε κάποιες ενστάσεις, κάποιες επιφυλάξεις,
εν πάση περιπτώσει. Βλέπουµε ότι είστε προς τη σωστή κατεύθυνση µεν. Ίσως θα έπρεπε λίγο περισσότερο να βασανιστούµε
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ή ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουµε, κύριε Υπουργέ, πρώτα τα διοικητικά µας δικαστήρια, να τα εξοπλίσουµε, να έχουµε περισσότερους διοικητικούς εφέτες, να έχουµε περισσότερα διοικητικά
εφετεία και διοικητικά πρωτοδικεία και εφόσον τακτοποιήσουµε
αυτά, µετά να λέµε ότι αυτές οι διαφορές θα υπάγονται εκεί.
Γιατί ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου; Η ταχεία
διαδικασία. Όµως, η ταχεία διαδικασία προϋποθέτει και έµψυχο
υλικό. Διαφορετικά, από µόνα τους δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Εκεί έχουµε εµείς κάποιες ενστάσεις, τις οποίες σας λέµε.
Κατά τα υπόλοιπα, ναι, εφόσον υπάρχει µια διοικητική σύµβαση στο πλαίσιο της εµπορικής συναλλαγής, που είναι µη αµφισβητούµενη. Αυτό σηµαίνει ότι ή έχει αναγνωριστεί, όπως
είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοί µου, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ο προληπτικός έλεγχος αυτής της δαπάνης. Γιατί αυτός ο προληπτικός έλεγχος είναι και έλεγχος νοµιµότητας, που σηµαίνει ότι έχει γίνει έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή αν έγινε νόµιµη ανάληψη, αν υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αν έχει παραγραφεί, ποιον σκοπό
εξυπηρετεί αυτή η δαπάνη, αν είναι πιστωµένη στον προϋπολογισµό.
Εφόσον, λοιπόν, έχει γίνει αυτός ο έλεγχος της νοµιµότητας,
ο προληπτικός έλεγχος, τότε τι συµβαίνει; Η ολοκλήρωση αυτού
του ελέγχου σηµαίνει ότι ελέγχθηκαν όλα τα απαραίτητα εκείνα
στοιχεία, ώστε το µεν δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου ή οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους καθιστά
οφειλέτες και την δε αξίωση, φυσικά, µη αµφισβητούµενη.
Εδώ είναι που πράγµατι υπήρχε –και το πιστεύουµε κι εµείς
ότι υπήρχε- ένα κενό. Δεν είναι δυνατόν στις άλλες εµπορικές
συναλλαγές του ιδιωτικού δικαίου να υπάρχει αυτή η ταχύτερη
απονοµή της δικαιοσύνης, όσον αφορά τη διευθέτηση τέτοιου
είδους αξιώσεων, και να υπάρχει, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής και
τίτλου εκτελεστού. Εδώ υπήρχε το κενό. Θα έπρεπε –πολύ
σωστά προς αυτή την κατεύθυνση- να προβλεφθεί και σωστά
προβλέπεται.
Όµως, απαραίτητη προϋπόθεση, λέει, είναι µια εκκαθαρισµένη
απαίτηση, να έχει γίνει ο προληπτικός έλεγχος και, όπως και σε
όλες τις άλλες διαδικαστικές πράξεις, απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήµου. Προτάθηκε, κύριε Υπουργέ, από διάφορους
συναδέλφους η καταβολή να µη γίνεται µε την κατάθεση της αιτήσεως αλλά κατά την εκπνοή της προθεσµίας.
Αυτό από µόνο του, όµως, εµένα ξέρετε τι µε κάνει και σκέφτοµαι; Ότι δεν πολυπιστεύουµε ότι θα ολοκληρώνεται σε αυτό
το χρονικό διάστηµα ο προληπτικός έλεγχος. Όταν, δηλαδή, ξεκινάµε και λέµε ότι το δικαστικό ένσηµο θα καταβάλλεται κατά
την εκπνοή, γιατί υπάρχει περίπτωση να µην ολοκληρώνεται και
για να µη χάσει ο αιτών τα χρήµατα, τα οποία κατέβαλε, φοβάµαι
ότι, ενώ ξεκινάµε να κάνουµε κάτι καλό, αρχίζουµε µε κάτι προβληµατικό. Ένα είναι αυτό: ότι µάλλον και ενδεχοµένως, εάν
πλέον δεν ολοκληρωθεί, να υπάρχει η δυνατότητα να επιστραφεί
στον ίδιο το δικαστικό ένσηµο.
Κατά τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, πιστεύουµε ότι είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα
ελέγχου. Αλλά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, αλλά και ανάλογα σε ποιους µηχανισµούς ελεγκτικούς
υπάγεται.
Αυτό, όµως, που άκουσα εδώ και δεν µου έκανε καλή εντύπωση όταν ήµασταν στην επιτροπή µε τους φορείς, ήταν ότι η
αξιότιµη εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ειπώθηκε
ότι θα πρέπει σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να τελειώνει
αυτός ο έλεγχος, είπε «εµείς είµαστε δικαστές». Μα, δικαστές
είστε, αλλά και οι κρίνοντες κρίνονται. Από πού παίρνετε την
εξουσία αυτή να πείτε «εγώ είµαι δικαστής»; Και µέχρι πότε µπορώ να κάνω αυτόν τον έλεγχο;
Θα πρέπει, δηλαδή, όλοι να εγκύψουµε και να δούµε αυτόν
τον θεσµό που πάµε τώρα να κάνουµε, µε τη σοβαρότητα µε την
οποία πρέπει να τον δούµε. Διότι αν ο καθένας λέει «εγώ είµαι
κράτος», «εγώ είµαι δικαστής» ή ό,τι άλλο, τότε δεν µπορούµε
να πάµε µπροστά, όσους νόµους και να θεσµοθετήσουµε, όσο
µπροστά και να θέλουµε να πάµε.
Εδώ είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόµο, όπως και οι δικα-
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στές που είναι ελεγκτές, είναι ίσοι και είναι εκεί από την πολιτεία
για να κάνουν το έργο τους. Και, µάλιστα, όταν το έργο τους
χρειάζεται να το κάνουν σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, θα
πρέπει να µάθουν να λειτουργούν και αυτοί σε ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο, σε ένα χρονικό διάστηµα και να µην είναι έξω από κάθε
όριο και έξω από κάθε έλεγχο.
Έτσι θα µπορούµε να πούµε ότι στα αλήθεια θα ολοκληρωθεί
ο προληπτικός έλεγχος στο χρονικό διάστηµα το οποίο απαιτείται. Και δεν µας ενδιαφέρει αν ο ελεγκτής είναι δικαστής, είναι
και αυτός ίσος, όπως είναι όλοι οι άλλοι, αν πραγµατικά θέλουµε
να αλλάξουµε σελίδα και πραγµατικά να γίνουµε κράτος.
Θα πρέπει όλοι να πούµε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο καθένας
θα πρέπει να κάνει σωστά το έργο του –ο καθένας εφ’ ω ετάχθηκαι να µη δείχνει ο ένας το δάχτυλο στον άλλο και να λέει «όχι
εγώ, αλλά εσύ».
Κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα αυτό που είπατε: Αν δεν έχει
ολοκληρωθεί, δηλαδή, εξαιτίας του ελεγκτικού µηχανισµού ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε τι θα πρέπει να γίνεται; Τότε θα πρέπει να εκδίδεται µεν, αλλά µε µαχητό τεκµήριο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, µε µαχητό τεκµήριο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Μήπως θα έπρεπε
και εκεί να υπάρχουν και κάποιες «κυρώσεις»; Τι θέλω να πω; Από
τη µία πλευρά υπάρχει το δηµόσιο. Υπάρχει ένας έλεγχος. Εγώ
είµαι ο ελεγκτικός µηχανισµός. Εάν δεν δώσω εγώ τη βεβαίωση
του προληπτικού ελέγχου, τότε υπάρχει η δυνατότητα µε µαχητό
τεκµήριο ο αντισυµβαλλόµενος να εκδώσει διαταγή πληρωµής.
Ποιος είναι ο «ζηµιούµενος»; Είναι το δηµόσιο, ο Οργανισµός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μήπως θα πρέπει να γίνει και µια έρευνα
ή ένας έλεγχος προς εκείνη την κατεύθυνση; Αυτό το λέω, διότι
έχεις ένα µαχητό τεκµήριο µεν και µπορεί να εκδοθεί µία διαταγή
πληρωµής, και το µόνο στοιχείο που µπορεί να λείπει, να είναι
αυτό, για το οποίο µπορεί να ευθύνοµαι εγώ.
Δηλαδή, θα πρέπει να µην είµαστε τόσο ελαστικοί σε κάποια
πράγµατα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει όλοι να έχουµε τις
ίδιες επιπτώσεις, γιατί εδώ υπάρχει το µαχητό τεκµήριο υπέρ του
αιτούντος και σε βάρος του αντισυµβαλλόµενου, που είναι είτε
ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε ευρέως το δηµόσιο
ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Βέβαια, θα µου πείτε ότι έχει τη δυνατότητα ο αντισυµβαλλόµενος να κάνει αίτηση να εκδώσει διαταγή πληρωµής, καθώς
υπάρχει µαχητό τεκµήριο. Γιατί δεν σηµαίνει τίποτα το ότι το δηµόσιο είναι ο γίγαντας. Και, βέβαια, έχει τη δυνατότητα και το δηµόσιο, όπως οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης, αν θέλετε –και έτσι
έπρεπε να είναι, αφού είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόµο- να
ασκήσει ανακοπή.
Σας λέω και πάλι πως πιστεύω ότι θα έπρεπε να µην είµαστε
τόσο ελαστικοί όσον αφορά τον έλεγχο. Αν πραγµατικά θέλουµε
να υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωµής, την υποστηρίζουµε από
την αρχή µέχρι το τέλος. Δεν αφήνουµε πλέον «παράθυρα».
Ξέρετε τι φοβάµαι, κύριε Υπουργέ; Φοβάµαι µήπως και το
παρόν νοµοσχέδιο –για το οποίο σε γενικές γραµµές είµαστε
υπέρ- φθάσει να είναι δύο σελίδες το νοµοσχέδιο που θα γίνει
νόµος και στο τέλος, ένεκα των τροπολογιών –όχι των συγκεκριµένων- γίνει τόµος. Όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, έχουµε
έναν νόµο πέντε σελίδες ή πέντε φύλλα και όλες οι τροπολογίες,
που έχουν γίνει και γίνονται, αποτελούν δέκα τόµους.
Γι’ αυτό τελικά φθάνουµε, αντί να έχουµε νόµους που τους
εφαρµόζουµε, να έχουµε µια πολυνοµία. Πώς λειτουργεί η πολυνοµία; Λειτουργεί σε βάρος της δηµοκρατίας, σηµαίνει ανοµία
και οδηγεί στην αναρχία.
Σε γενικές γραµµές, όπως σας είπα, είµαστε υπέρ, γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να προστατεύεται και ο συµβαλλόµενος µε το
δηµόσιο, αλλά έχουµε αυτές τις ενστάσεις, για τις οποίες έπρεπε
να τοποθετηθούµε.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, παρ’ ότι είχαµε πει «ναι» µεν, λέµε
«παρών». Θα κοιτάξουµε µετά, στην κατ’ άρθρον συζήτηση του
νοµοσχεδίου που θα γίνει, να σας πούµε ποια θα είναι η τοποθέτησή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούµε την κ.
Σβερώνη-Χονδρονάσιου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η επόµενη ειδική αγορήτρια από το Ποτάµι, η κ.
Χριστίνα Ταχιάου, για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην επιτροπή έγινε συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίµα. Διατυπώθηκαν πολλές επιφυλάξεις και από εµάς, από το Ποτάµι. Ο
Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα φέρει βελτιώσεις. Δεσµεύτηκε ότι
θα µας ακούσει. Δεσµεύτηκε ότι θα πάρει σοβαρά υπ’ όψιν την
άποψη των φορέων.
Με µεγάλη χαρά βλέπουµε ότι πράγµατα για τα οποία είχαµε
επιφυλαχθεί στη συζήτηση στην επιτροπή τώρα έχουν συµπεριληφθεί, έχουν αλλάξει. Χαιρετίζουµε και την αποδοχή των τροποποιήσεων που πρότεινε και το Ποτάµι, γιατί θεωρούµε
αναγκαίες και καίριες τις αλλαγές, προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει ο νόµος.
Περιµένουµε, βεβαίως, και την τελική µορφή του νοµοσχεδίου.
Αύριο το πρωί είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχουµε ολοκληρωµένο το κείµενο.
Λοιπόν, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γίνεται προσπάθεια
να δοθεί αρµοδιότητα στα διοικητικά δικαστήρια για την έκδοση
διαταγής πληρωµής. Αυτή η διαδικασία µέχρι σήµερα προβλεπόταν µόνο για τα πολιτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
Ερευνώντας την αιτία για την εισαγωγή αυτής της διαδικασίας
και στα διοικητικά δικαστήρια καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι έρχεται να αντιµετωπίσει ένα κενό που δηµιουργήθηκε από αντιφατικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου σχετικά µε διαταγές
πληρωµής που έχουν ήδη εκδοθεί κατά του δηµοσίου και το πώς
αυτές εκτελούνται.
Στις συνεδριάσεις των επιτροπών δεν φέραµε αντίρρηση γι’
αυτή τη θεσµοθέτηση, ίσα ίσα επί της αρχής ήµασταν από την
αρχή θετικοί. Θέλουµε αυτός ο νόµος να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο και να µπορεί να χρησιµοποιείται από τους ιδιώτες, προκειµένου να εισπράττουν τα χρήµατά τους µε γρήγορες και
βέβαιες διαδικασίες.
Στο Ποτάµι είµαστε υπέρ της καταπολέµησης των καθυστερήσεων στις πληρωµές και από το δηµόσιο, στις πληρωµές στις εµπορικές συναλλαγές. Ειδικά όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι το
δηµόσιο, έχει τη δυνατότητα να καθυστερεί τις πληρωµές ακόµα
και για πάρα πολύ µικρά ποσά. Όλοι ξέρουµε πολύ καλά πόσο
εύκολο είναι να γίνει αυτό το πράγµα. Όλοι ξέρουµε καλά ότι αν
το δηµόσιο δεν θέλει να σε πληρώσει, θα σε ταλαιπωρεί µέχρι
να εξοντωθείς.
Αυτό ακριβώς, βεβαίως, προτάσσει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία επικαλείστε και στην αιτιολογική έκθεση.
Υπάρχει ένα µικρό πρόβληµα, το δηµόσιο είναι δικοµανές κιόλας
και φτάνει µέχρι το τέλος.
Ο απώτερος σκοπός, βέβαια, είναι τα µέσα αυτά να λειτουργήσουν ως αποτροπή και αντικίνητρο από την αδικαιολόγητη µη
πληρωµή συµβατικών δεσµεύσεων, είναι να αλλάξει η νοοτροπία
του δηµοσίου, να γίνει πιο φιλικό, πιο προσιτό, πιο αξιόπιστο στις
συναλλαγές του και να καταστεί ένας φερέγγυος συναλλασσόµενος.
Βεβαίως, θέλουµε να τονωθεί και η ρευστότητα της αγοράς –
αυτό ήταν που γράφτηκε, αυτό ήταν το επιχείρηµα- και να έχει ο
πολίτης έναν τίτλο εκτελεστό στα χέρια του.
Από την άλλη, ελπίζουµε να µη φτάσουµε από την πλευρά του
το δηµόσιο ως αντισυµβαλλόµενο να λέει «Εφόσον µπορώ να
εξαντλήσω και αυτό το περιθώριο, να πάει να βγάλει διαταγή
πληρωµής, θα κάνω µετά την ανακοπή, θα κάνω έφεση, θα πε-
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ράσει αυτό το χρονικό διάστηµα». Δηλαδή να µην υπάρχει στο
πίσω µέρος του µυαλού του δηµοσίου –αν µπορούµε να το πούµε αυτό το πράγµα- ότι έτσι, µε αυτό τον τρόπο µπορεί να καθυστερούνται οι πληρωµές.
Ο σκοπός, βέβαια, πρέπει να είναι: το δηµόσιο να αντιµετωπίζεται όπως ακριβώς και ο αντισυµβαλλόµενος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι ισονοµία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ)
Στη διάρκεια ακρόασης των φορέων, και έξω από αυτήν, οι µάχιµοι δικηγόροι και οι φορείς έθεσαν τους προβληµατισµούς
τους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έθεσε το θέµα τού πόσο ανισοτελές είναι το µέτρο µε τη µορφή που είχε έρθει στην επιτροπή.
Και οι προµηθευτές του δηµοσίου –εκπρόσωποι των προµηθευτών- άνθρωποι στους οποίους το δηµόσιο οφείλει πολλά
ποσά από διοικητικές συµβάσεις, από διοικητικές συναλλαγές,
είπαν ότι θα προσφύγουν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, αν περάσει
στη µορφή που ήταν, γιατί θεωρούν ότι πρόκειται περί κακής
εφαρµογής της οδηγίας, την οποία επικαλούµαστε προκειµένου
να εισαχθεί.
Για αυτό, λοιπόν, θεωρούµε θετικό ότι έχουν εισακουστεί κάποιες απόψεις και έχουν µπει µέσα στο νοµοσχέδιο, έχουν υπάρξει αυτές οι τροποποιήσεις-βελτιώσεις, προκειµένου να µπορεί
να είναι λειτουργικό.
Να πούµε τώρα κάποιες αντιρρήσεις που ακόµα έχουµε και να
τις αιτιολογήσουµε. Στο 272Α η πρώτη προϋπόθεση είναι η µη
αµφισβητούµενη απαίτηση, µε βάση τον Κανονισµό 805 του
2004. Αυτό, όµως, βρίσκουµε ότι είναι άκρως περιοριστικό σαν
προϋπόθεση, γιατί στον ως άνω κανονισµό θεωρείται ως µη αµφισβητούµενη η συνοµολογούµενη και δικαστικά επικυρωµένη ή
αυτή µε την οποία τεκµαίρεται η οµολογία της σε δικαστική διαδικασία.
Θα θέλαµε λίγο να ξανασκεφτούµε τον ορισµό αυτό, γιατί περιορίζει πάρα πολύ το πεδίο. Πώς θα αποδείξει ακριβώς ένας
ιδιώτης το µη αµφισβητούµενο µε βάση τα παραπάνω; Και σε
ποια περίπτωση το δηµόσιο ως αντισυµβαλλόµενος θα προβεί
σε δικαστικό συµβιβασµό µε τον αντισυµβαλλόµενό του; Και αν
αυτό συµβεί, δηλαδή αν συµβιβαστεί το δηµόσιο και υπάρχει ένα
εκτελεστός τίτλος, τι τη χρειαζόµαστε µετά τη διαταγή πληρωµής;
Ένα θέµα επίσης σοβαρό για εµάς, που το έχουµε επισηµάνει
από την αρχή, είναι ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στις µη αµφισβητούµενες διαφορές οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Μη
συµπεριλαµβανοµένων των τελεσίδικων αποφάσεων στις µη αµφισβητούµενες διαφορές ως προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής
πληρωµής, οδηγούµαστε στο παράλογο ο διοικητικός δικαστής,
ο αρµόδιος για την έκδοση διαταγής πληρωµής να µην εκδίδει
διαταγή πληρωµής, µη σεβόµενος ουσιαστικά το ίδιο του το δικαστήριο.
Με την πρόσφατη απόφαση 369/2014 του Αρείου Πάγου -την
οποία επικαλείται και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας,
που αναρτήθηκε χθες αργά το απόγευµα- ο Άρειος Πάγος εξέδωσε διαταγή πληρωµής µε βάση τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Επιµένουµε σ’ αυτό µε δεδοµένη την κατεύθυνση της υιοθέτησης των τροποποιήσεων µε σκοπό να λειτουργήσει ο νόµος. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να απεµπλακεί ο ορισµός της µη αµφισβητούµενης αξίωσης από τον ευρωπαϊκό
κανονισµό και, επίσης, να συµπεριληφθούν και οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Πάµε τώρα στην τρίτη προϋπόθεση, που είναι ο προληπτικός
έλεγχος. Είχαµε εκφράσει την επιφύλαξη για το αν θα έπρεπε να
υπάρχει. Ωστόσο, η βελτίωση που γίνεται –το «όπου αυτός απαιτείται»- είναι πάρα πολύ σηµαντική για εµάς, γιατί στην αρχική
διατύπωση το πρόβληµα ήταν πολύ σοβαρό, επειδή ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός για όλες τις δαπάνες στο
πλαίσιο των εµπορικών συµβάσεων. Για παράδειγµα, δεν απαιτείται έλεγχος σε διοικητικές συµβάσεις στο πλαίσιο των εµπορικών συµβάσεων κάτω των 30.000 ευρώ. Επίσης, δεν απαιτείται
προληπτικός έλεγχος για δαπάνες, για γραφική ύλη, για φωτισµό, για καθαριότητα, για θέρµανση και για τα µισθώµατα των
κτηρίων των δηµοσίων υπηρεσιών.
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Η πρόσθεση της έκφρασης «όπου αυτό απαιτείται» διευρύνει
τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής ακόµα και γι’ αυτές
τις περιπτώσεις. Γι’ αυτό πιστεύουµε ότι εκτός από το Γ -όπου
όπως δεσµευθήκατε θα µπει- θα πρέπει να µπει και στο Α, προκειµένου να φαίνεται ότι και αυτές οι περιπτώσεις µπορούν να
υπαχθούν στην περίπτωση της έκδοσης διαταγής πληρωµής.
Δεύτερον, όσον αφορά το θέµα της προσκόµισης του ελέγχου, τα είπαµε. Αυτό που θα συνέβαινε πάντως αν δεν έµπαινε,
ήταν ότι αν ήταν θετικό το αποτέλεσµα, θα έβγαινε διαταγή πληρωµής. Αν υπήρχε αρνητικό αποτέλεσµα, δεν θα έβγαινε διαταγή
πληρωµής. Αν υπήρχε βεβαίωση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο
έλεγχος -κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται ο συναλλασσόµενος,
αλλά το καθ’ ου δηµόσιο- τότε πάλι δεν θα έβγαινε διαταγή πληρωµής. Είναι θετικό, λοιπόν, το ότι µπαίνει αυτή η προσθήκη-βελτίωση που κάνετε.
Ένα σοβαρό ζήτηµα είναι ότι το δηµόσιο είναι δικοµανής διάδικος. Πριν από λίγες µέρες το είχε πει και σε σχετική εκποµπή
για την απονοµή της δικαιοσύνης η κ. Ειρήνη Γιανναδάκη, η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Ασκεί ένδικα µέσα,
είχε πει, ακόµα και όταν πρόκειται για λελυµένα νοµικά ζητήµατα,
ακόµα και για ποσά πολύ µικρά, ακόµα και κάτω των 150 ευρώ,
δυσκολεύοντας έτσι την ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης. Δεν
θέλουµε ένα τέτοιο δηµόσιο. Θέλουµε ένα δηµόσιο το οποίο να
είναι φιλικό, λειτουργικό και στην υπηρεσία του πολίτη και ένα
δηµόσιο, το οποίο δεν θα βγάζει κυριολεκτικά την ψυχή όποιου
έχει την ατυχία να συναλλάσσεται µαζί του. Έτσι, λοιπόν, θέλουµε να επιµείνουµε στην πρότασή µας να οριστεί διαφορετικά
η έννοια της µη αµφισβητούµενης απαίτησης.
Όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο τα είπαµε.
Όσον αφορά το τέλος δικαστικού ενσήµου, επίσης είναι θετικό
το ότι εισακουστήκαµε και σε αυτό και θα είναι η τριακοστή
ηµέρα που θα πρέπει να καταβάλλεται. Οπότε αν δεν υπάρχουν,
λοιπόν, από την πλευρά του δηµοσίου οι προϋποθέσεις, δεν θα
το χάνει τουλάχιστον ο άνθρωπος ο οποίος προσέφυγε για τη
διαταγή πληρωµής.
Ένα θέµα το οποίο θα θέλαµε να διευκρινιστεί είναι η σύνθεση
του διοικητικού εφετείου για τη συζήτηση της ανακοπής. Μιλάµε
για µονοµελές ή για τριµελές; Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, µιλάµε για
τριµελές. Άρα τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει στη συνέχεια έφεση
κατά αυτής της απόφασης. Σωστά; Άρα τελειώνει εκεί το ζήτηµα.
Είναι θετικό να ξέρουµε ότι εκεί κλείνει το ζήτηµα και ότι δεν
υπάρχει περαιτέρω άλλο µέσο προκειµένου να καθυστερήσει το
δηµόσιο. Το βλέπουµε και αυτό ως θετικό.
Έχουµε µία νοµοτεχνική διόρθωση –κάτι που είχαµε πει και
στην επιτροπή- στο άρθρο 272Η στην παράγραφο 6, το οποίο
αναφέρει τα εξής: «Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την
εκτέλεση της διαταγής πληρωµής. Το δικαστήριο, όµως, ενώπιον
του οποίου εκκρεµεί η ανακοπή, µπορεί, κατά τη διαδικασία των
άρθρων 206 και επόµενα να χορηγήσει αναστολή έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, για τους λόγους
που ορίζονται κ.λπ.». Η λέξη «οριστική», όµως, είναι λάθος, γιατί
οι ανακοπές αποφασίζονται από το διοικητικό εφετείο, του
οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Άρα η λέξη «οριστική» θα
πρέπει να απαλειφθεί. Έτσι νοµίζουµε τουλάχιστον. Αν θεωρείτε,
όµως, πως δεν θα πρέπει, θα ήθελα να ακούσω λιγάκι την αιτιολόγηση, γιατί εδώ πέρα θέλουµε να είµαστε πολύ σαφείς, ακριβώς ώστε ο πολίτης να µην ταλαιπωρείται περαιτέρω.
Το µεγάλο και πραγµατικό πρόβληµα τώρα που υπάρχει είναι
το θέµα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του δηµοσίου. Το να
γεννάµε τίτλους εκτελεστούς αλλά αποψιλωµένους είναι προβληµατικό και είναι φενάκη δικαστικής προστασίας.
Στον ν.1715/1951, µε βάση τον οποίο γίνεται η εκτέλεση κατά
του δηµοσίου, προβλέπεται ότι η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νοµικών προσώπων αναστέλλεται έως ότου αυτές καταστούν αµετάκλητες. Πιστεύουµε ότι αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και οι
εκτελεστοί τίτλοι που θα εκδίδονται µε βάση την παρούσα διαδικασία και κατά των οποίων δεν ασκήθηκε ανακοπή ή παρήλθε
άπρακτη η προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής ή απορρίφθηκε η ανακοπή, να εξαιρούνται από την υποχρέωση αµετάκλητης κρίσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτές τις παρατηρήσεις έχουµε να κάνουµε. Διότι το Ποτάµι
πιστεύει -και επιδιώκει- ότι η σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο και
τη διοίκηση γενικώς, πρέπει να είναι φιλική, πρέπει να είναι απλή
και κυρίως να είναι πολύ σαφής. Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ
σαφείς, ιδίως φέρνοντας εδώ ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ο οποίος
έχει ταλαιπωρηθεί. Γιατί –επαναλαµβάνω- το δηµόσιο, εάν δεν
θέλει να σε πληρώσει, θα σε τραβολογάει µέχρι το τέλος, όσο
µπορεί. Ακόµα και όταν αυτή η σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο
και τη διοίκηση επιχειρείται µέσω δικαστηρίων, θέλουµε να έχει
αυτά τα χαρακτηριστικά. Βέβαια, απευχόµαστε το να περνάει η
σχέση του πολίτη µε το δηµόσιο µέσω των δικαστηρίων προκειµένου να πάρει τα χρήµατά του.
Θέλουµε να βοηθήσουµε µε νόµους τα δικαστήρια να βρίσκουν λύσεις. Θέλουµε οι πολίτες γενικά να εµπιστεύονται το δηµόσιο και τη διοίκηση. Η πραγµατικότητα, βεβαίως, δεν είναι έτσι,
είναι διαφορετική. Ωστόσο όταν δεν απονέµεται η δικαιοσύνη,
όταν αδυνατεί η δικαιοσύνη, πέφτει η στάθµη της δηµοκρατίας.
Και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουµε ότι πρέπει να κάνουµε το νοµοθέτηµα αυτό χρήσιµο και όχι γρανάζι της αρνησιδικίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Χριστίνα Ταχιάου.
Πριν δώσω τον λόγο στον επόµενο ειδικό αγορητή, θα ήθελα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Αθανάσιος Βαρδαλής.
Ορίστε, κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί από µια πρώτη µατιά το
νοµοσχέδιο να φαίνεται πως επιχειρεί µια τεχνική νοµική προσαρµογή µιας οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, όµως πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο ενταγµένο στη γενικότερη πολιτική των αναδιαρθρώσεων
που προωθούνται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την εξασφάλιση της κερδοφορίας κυρίως των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Περί αυτού πρόκειται.
Βεβαίως, εναρµονίζει τη νοµοθεσία µε το ευρωπαϊκό νοµικό
πλαίσιο, είναι όµως ένας κρίκος µιας αλυσίδας, µέρος µιας σειράς µέτρων που προσπαθούν να διασφαλίσουν τη διευκόλυνση
της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα µας, την έξοδο από την
οικονοµική κρίση.
Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό το ζήτηµα είναι ξεκάθαρη. Αναφέρει συγκεκριµένα πως «Το µέτρο αυτό είναι ενταγµένο σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, µέτρο που στόχο έχει την εξόφληση των τιµολογίων
εντός ενός µηνός, ώστε να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί ρευστότητας». Εποµένως γίνεται ξεκάθαρο σε ποια κατεύθυνση κινείται η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Η Κυβέρνηση, για να συµµορφωθεί µε την κοινοτική οδηγία,
έρχεται και θεσµοθετεί ένα ένδικο βοήθηµα όπως η διαταγή πληρωµής, που διευκολύνει δικονοµικά συγκεκριµένες κατηγορίες
επιχειρηµατιών και µάλιστα σε µια εποχή που τα δικαστήρια
ασφυκτιούν από τη σώρευση χιλιάδων εκκρεµών υποθέσεων,
όπου χιλιάδες υποθέσεις, που αφορούν λαϊκά στρώµατα, λιµνάζουν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, όπως και η δική σας
Κυβέρνηση, δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία για τον απλό λαό.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν θεσπίζετε ένα αντίστοιχο γρήγορο ένδικο βοήθηµα, όπως η διαταγή πληρωµής, για
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τη διευκόλυνση χιλιάδων ασφαλισµένων που διεκδικούν στα διοικητικά δικαστήρια νοσήλια ή άλλες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές και που οι υποθέσεις τους καθυστερούν και εκδικάζονται
µάλιστα µετά από χρόνια; Ακόµη κι αν στο µέτρο αυτό κάποιος
είχε αµφιβολίες σχετικά µε τους στόχους αυτού του νοµοσχεδίου, νοµίζουµε πως η παρέµβαση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας τόσο στην επιτροπή όσο και σήµερα στην Ολοµέλεια
ξεκαθαρίζει αυτά τα ζητήµατα.
Επειδή έχουν τη σηµασία τους, θέλω να υπογραµµίσω ορισµένα από αυτά που µας είπε: «Το σχέδιο νόµου αυτό θα το στηρίζαµε, ακόµα κι αν δεν το είχαµε συντάξει εµείς. Ακόµη κι αν δεν
συνδεόταν µε κοινοτική οδηγία ή» –προσέξτε- «µνηµονιακή υποχρέωση, όπως συµβαίνει τώρα. Και αυτό, διότι το νοµοσχέδιο,
αν και φαίνεται πολύ τεχνικό, έχει µεταρρυθµιστική χροιά και
απηχεί µε συνέπεια το ιδεολογικοπολιτικό στίγµα της Νέας Δηµοκρατίας».
Δεν είναι λίγο παράξενο να µη βγάζετε άχνα σε αυτά που έχει
πει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας; Τα είχε πει και στην επιτροπή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό βοηθάει τον µικροδανειστή. Πηγαίνετε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
δείτε οι δήµοι και οι περιφέρειες τι χρωστάνε στον κόσµο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Τα γνωρίζουµε, κύριε Αθανασίου.
Θα ακούσετε και στη συνέχεια την άποψή µας γι’ αυτό. Αυτό,
όµως, δεν αναιρεί τον κυρίαρχο στόχο του σχεδίου νόµου, αυτόν
που σας ανέφερα προηγουµένως.
Απευθύνοµαι, λοιπόν, στους συναδέλφους της Πλειοψηφίας:
Δεν είναι παράξενο που ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας αναδεικνύει αυτό τον στόχο; Το είχε πει και στην επιτροπή. Και δεν
είπατε κουβέντα. Τα είπε και σήµερα στην ολοµέλεια. Και άντε,
δεν προσέξατε τα περί µεταρρυθµίσεων. Σας ξέφυγαν τα περί
ιδεολογικού στίγµατος. Όµως, ούτε την αναφορά περί µνηµονιακών υποχρεώσεων δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να αντικρούσετε;
Εδώ, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν πρόκειται
για «σχήµα λόγου», όπως το σκίσιµο των µνηµονίων που λέγατε
προεκλογικά, αλλά για υλοποίηση συγκεκριµένης µνηµονιακής
δέσµευσης τόσο της προηγούµενης όσο και της σηµερινής Κυβέρνησης, που υλοποιείται µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία. Για µια ακόµη φορά αποδεικνύεται πόσο κάλπικο ήταν
το δίληµµα: µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο.
Και είναι κάλπικο, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
γιατί αυτό προϋποθέτει σύγκρουση µε το κεφάλαιο, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξουσία τους, ενώ η δική σας πολιτική,
η πολιτική της σηµερινής συγκυβέρνησης, είναι πολιτική συµβιβασµού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασµό του κεφαλαίου. Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν έχουν να
περιµένουν τίποτα θετικό από τέτοιου είδους ρυθµίσεις και γενικότερα από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Απεναντίας, µέσα και
από αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, αποδεικνύεται για µια
ακόµη φορά η σύµφυση του αστικού κράτους µε τα µεγάλα συµφέροντα, δηλαδή τους εθνικούς εργολάβους και προµηθευτές.
Προσέξτε λίγο τι λέει η ίδια η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ένα άλλο σηµείο.
Κατ’ αρχάς, γίνεται συγκεκριµένη στο ποιοι συµπεριλαµβάνονται στον όρο «εµπορικές συναλλαγές». Και αναφέρει συγκεκριµένα η οδηγία: «Θα πρέπει, επίσης, να συµπεριληφθούν η σχεδίαση και η εκτέλεση δηµόσιων έργων και κτηρίων και τα έργα
πολιτικού µηχανικού». Και παρακάτω λέει: «Ιδιαίτερη ανησυχία
σε σχέση µε την καθυστέρηση πληρωµής προκαλεί η κατάσταση
των υπηρεσιών υγείας». Εποµένως, τους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους, τους φαρµακοβιοµήχανους και άλλους επιχειρηµατικούς οµίλους έχουν υπ’ όψιν τους µε αυτή την οδηγία.
Και τι προσπαθεί να πετύχει; Τόσο η οδηγία όσο και η αιτιολογική έκθεση είναι σαφέστατες γύρω από αυτό. Αυτό που αντιµετωπίζουν είναι «να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί µε τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων». Η οδηγία τα λέει αυτά. Δηλαδή, µε άλλα λόγια, οι καθυστερήσεις πληρωµών επηρεάζουν
αρνητικά τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
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Βλέπετε, οι µεγάλες προθεσµίες πληρωµής και οι καθυστερήσεις στις πληρωµές από τις δηµόσιες αρχές για εµπορεύµατα
και υπηρεσίες προκαλούν αδικαιολόγητο κόστος για τις επιχειρήσεις. Γνωρίζουν πως τέτοιοι κίνδυνοι αυξάνονται κατά πολύ σε
περιόδους καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, όταν η χρηµατοδότηση γίνεται δυσκολότερη. Και επειδή υπάρχουν και διασυνοριακές συναλλαγές, στόχος τους είναι να υλοποιήσουν τους
διαφορετικούς κανόνες που υπάρχουν σε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν και φαινόµενα
στρεβλώσεων του «υγιούς» ανταγωνισµού.
Και πώς πετυχαίνουν τον στόχο τους; Στην ουσία επιταχύνουν
τη διαδικασία µέσω της καθιέρωσης του θεσµού διαταγής πληρωµής από τα διοικητικά δικαστήρια και για τις συναλλαγές των
ιδιωτών µε το κράτος. Κάποτε οι προµηθευτές µπορούσαν να περιµένουν. Τώρα λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, όχι. Άρα διευκολύνεται η κίνηση της αγοράς, η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Η Κυβέρνηση µέσα από την αιτιολογική της έκθεση ισχυρίζεται
πως έρχεται να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα που έχουν ιδιαίτερα
οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτόν τον στόχο άλλωστε
είχε και η παρέµβαση του κ. Αθανασίου.
Εµείς δεν αµφισβητούµε πως ένα τέτοιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και ορισµένοι αυτοαπασχολούµενοι και µικροί έµποροι και
επαγγελµατίες και ιδιαίτερα µικρών επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατασκευάζουν έργα στους δήµους, στις περιφέρειες και σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Εποµένως µακριά από µας η άποψη πως το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας δεν ενδιαφέρεται για τους αυτοαπασχολούµενους,
τους µικρούς εµπόρους και τους µικρούς επαγγελµατίες. Καταθέσαµε µάλιστα στην επιτροπή και πρόταση για κλιµάκωση του
κόστους του δικαστικού ενσήµου µε τρόπο ώστε για τους αυτοαπασχολούµενους, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µην τους
είναι εµπόδιο η καταβολή του για να προσφύγουν στα διοικητικά
δικαστήρια.
Η γνώµη µας είναι πως η Κυβέρνηση επικαλείται τους µικροµεσαίους για να «βάλει πλάτες» στους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους, τις φαρµακοβιοµηχανίες, τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Το ότι η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κόπτονται για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται και
από το εξής: Πρώτα απ’ όλα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κείµενά της αναφέρεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κάνει αναφορά µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, δηλαδή θεωρεί µικροµεσαίες
επιχειρήσεις τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από διακόσιους
µε διακόσιους πενήντα εργαζόµενους. Γι’ αυτούς ενδιαφέρεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοιου µεγέθους µικροµεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρεται να διευκολύνει και όχι για επιχειρήσεις αυτοαπασχολούµενων ή επιχειρήσεις που έχουν τρεις ή τέσσερις
εργαζόµενους, όπως συµβαίνει στη χώρα µας. Μήπως, όµως, θα
σωθούν οι µικροµεσαίοι από τέτοιου είδους ρυθµίσεις;
Εµείς, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν έχουµε
τέτοιες αυταπάτες. Πρώτα απ’ όλα, στον βαθµό που θα εκδοθεί
η διαταγή πληρωµής και δεν πληρώνει το δηµόσιο, τότε ο συγκεκριµένος ιδιώτης θα πρέπει να προχωρήσει σε εκτέλεση της
διαταγής κατά του δηµοσίου. Αυτή η διαδικασία και κόστος έχει
και σε µάκρος τραβά. Γίνεται φανερό πως για έναν µικροµεσαίο
θα είναι µεγάλο βάρος και δεν θα µπορεί να το σηκώσει, κάτι που
είναι εύκολο για τους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους, για
παράδειγµα, πέραν του ότι οι µεγάλοι που έχουν να παίρνουν και
µεγάλα ποσά, δεν θα χρειάζεται να προσφύγουν καν σε αυτήν
τη διαδικασία, διότι ο συγκεκριµένος νόµος θα λειτουργεί πιεστικά µόνο και µόνο µε την απειλή για την έκδοση διαταγής πληρωµής.
Γίνεται αντιληπτό και από αυτήν την άποψη για ποιους στην
ουσία γίνεται η συγκεκριµένη ρύθµιση. Όµως, η σωτηρία των αυτοαπασχολούµενων, των µικροµεσαίων επαγγελµατοβιοτεχνών
και εµπόρων, ακόµη κι αν αξιοποιηθούν αυτές οι ρυθµίσεις, δεν
πρόκειται να έρθει ούτε τώρα σε περίοδο κρίσης ούτε σε περίπτωση που περάσουµε σε φάση προσωρινής ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονοµίας στη χώρα µας.
Οι ίδιοι οι µικροµεσαίοι τώρα έχουν εµπειρία, γνωρίζουν καλά
τι σηµαίνουν οι όροι, για παράδειγµα, «η οικονοµία της αγοράς
µε ελεύθερο ανταγωνισµό», «η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας
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είναι µονόδροµος» ή «η απελευθερωµένη αγορά», «η παγκοσµιοποίηση» όπως και «η ενιαία εσωτερική αγορά». Γνωρίζουν πόσο
εχθρική είναι γι’ αυτούς η πολιτική της συγκυβέρνησης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει τα µονοπώλια, για να αυξάνουν τα κέρδη τους, µεγαλώνοντας την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και κυριαρχώντας στην αγορά, περιθωριοποιώντας ή
και καταστρέφοντας τις µικρές και αρκετές µεσαίες επιχειρήσεις.
Μονόδροµος για τους αυτοαπασχολούµενους και τους µικροεπιχειρηµατίες δεν είναι η υποταγή στο καθεστώς των µονοπωλίων, αλλά η αντίσταση, η οργανωµένη πάλη για την ανατροπή
τους, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους, στο πλάι των εργαζόµενων.
Κατά τη γνώµη µας, είναι ξεκάθαρο σε ποια βάση εντάσσεται
κι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία και ποιος είναι ο χαρακτήρας
του σχεδίου νόµου. Είναι µια πρωτοβουλία, µέσα στο πλαίσια των
δεσµεύσεων που έχετε αναλάβει απέναντι στην τρόικα, απέναντι
στους «θεσµούς», για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων που
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονοµίας και
στην εξασφάλιση ρευστότητας σε περίοδο καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Αυτό κάνετε και όλα τα άλλα είναι αναγκαία προσχήµατα για να καλύψετε αυτή την πολιτική σας.
Τέλος, παρ’ ότι προφανώς ο κύριος στόχος των εµπνευστών
του νοµοσχεδίου, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης, είναι η διευκόλυνση των µεγάλων εργολάβων και προµηθευτών του δηµοσίου, αντιλαµβανόµαστε ότι στις ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου θα περιληφθούν αντικειµενικά και αξιώσεις αυτοαπασχολούµενων και γενικά µικρών επιχειρηµατιών, προµηθευτών του δηµοσίου και ιδίως δήµων ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι, όπως συµβαίνει συχνά, παραµένουν απλήρωτοι. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτή την παράµετρο,
ότι δηλαδή αφορά και µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, ψηφίζουµε
«παρών» και δεν καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Αθανάσιο Βαρδαλή.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Βασίλειος Κόκκαλης για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς το προτεινόµενο νοµοσχέδιο είναι εκτέλεση ευρωπαϊκής υποχρέωσης. Με το υπό ψήφιση, λοιπόν, νοµοσχέδιο επιλύονται ζητήµατα που είχαν ανακύψει τα προηγούµενα έτη και ειδικότερα αναφορικά µε την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων ως προς τις συµβάσεις των ΟΤΑ, δηµοσίου και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Ενώ, δηλαδή, µια µερίδα µε σχετικές αποφάσεις δεχόταν να
προσαρµοστεί για την έγκριση διαταγής πληρωµής δεχόµενη ότι
αρµόδια ήταν τα πολιτικά δικαστήρια, ακόµα κι αν η προκειµένη
σχέση προερχόταν από διοικητική σύµβαση µια άλλη µερίδα δικαστικών αποφάσεων απέρριπτε τις αιτήσεις προς έγκριση διαταγής πληρωµής, µε την αιτιολογία πως εφόσον οι απαιτήσεις
προέρχονταν από διαφορά που υπάγεται στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων, θα πρέπει ως εκ τούτου να εισαχθεί στα
διοικητικά δικαστήρια. Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο επιλύεται
αυτό οριστικώς και αρµόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια.
Με τις διατάξεις που εισάγονται προς ψήφιση παρέχεται πλέον
η δυνατότητα στους ιδιώτες που έχουν συνάψει εµπορική συναλλαγή µε το δηµόσιο και εφόσον έχουν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις, να διεκδικήσουν τα χρήµατά τους αποκτώντας εκτελεστό
τίτλο µέσω των διοικητικών δικαστηρίων και ως εκ τούτου να
έχουν ένα πανίσχυρο µέσω πίεσης στο δηµόσιο για να πληρώσει
τα οφειλόµενα ποσά. Το ανώτατο χρονικό διάστηµα για την έγκριση διαταγής πληρωµής είναι ενενήντα µόλις µέρες από την
κατάθεση της σχετικής αίτησης.
Επίσης, µε τις διατάξεις τού υπό κρίση και ψήφιση νοµοσχεδίου καθορίζονται και οι διαδικασίες διαταγής πληρωµής, οι όροι
και οι προϋποθέσεις του τυπικού εναρµονιζοµένου µε την κοινοτική οδηγία. Είχαµε πει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής
ότι το πλέον κοµβικό σηµείο σε αυτό το νοµοσχέδιο για την έγκριση διαταγής πληρωµής ήταν η προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος εκείνου ο οποίος έχει συναλλαγεί
µε το δηµόσιο ή µε το δήµο. Προϋπόθεση η οποία ερχόταν σε
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κόντρα µε την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νόµου αλλά και µε
τη σκοπιµότητα του νόµου, όπως αναφέρθηκε προ ολίγου από
τον κύριο Υπουργό.
Προσωπικά είχα πει πως, έτσι όπως ήταν η διάταξη, θα ήταν
λίγες έως ανύπαρκτες οι διαταγές πληρωµής εις βάρος του δηµοσίου. Ουσιαστικά το ίδιο το νοµοσχέδιο νοµιµοποιούσε την καθυστέρηση των δήµων, του δηµοσίου για τον προληπτικό έλεγχο.
Όπως ήταν η διάταξη ερχόταν σε κόντρα µε την αρχή της νοµιµότητας. Η αρχή της νοµιµότητας, κύριε Υπουργέ -και το είπαµε
και στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής- διέπει
µόνο το δηµόσιο και όχι τους ιδιώτες.
Το δηµόσιο οφείλει να υποδείξει στον ιδιώτη, τον αντισυµβαλλόµενο, τη σύµβαση που θα υπογράψει και όχι ο ιδιώτης. Το δηµόσιο, είτε είναι ο δήµαρχος είτε είναι ο αντιδήµαρχος, οφείλει
να τηρήσει τη συγκεκριµένη αρχή της νοµιµότητας.
Με τη νοµοτεχνική βελτίωση, όµως, που κατατέθηκε σήµερα
και αναπτύχθηκε από τον κύριο Υπουργό, θεραπεύεται τα µέγιστα αυτή η αντίθεση που έχει η συγκεκριµένη διάταξη µε την ίδια
τη σκοπιµότητα του νόµου, µε αυτό το τεκµήριο.
Συνεπώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί ουσιαστικά
αυτό ήταν το πλέον κοµβικό σηµείο, ο προληπτικός έλεγχος και
η γνωµάτευση αν είναι θετικός για την πληρωµή.
Συµφωνούµε στην αρχή του νοµοσχεδίου. Επίσης, κύριε
Υπουργέ συµφωνούµε µε το τέλος του δικαστικού ενσήµου.
Πολύ σωστά κατατίθεται εντός τριάντα ηµερών.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, µετά βέβαια και από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού, οι οποίες ήταν και προτάσεις των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ειδικά για τον προληπτικό έλεγχο. Ψηφίζουµε υπέρ του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Κόκκαλη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης και θα περάσουµε
µετά στους αγορητές.
Κύριε Αρβανιτίδη, θα µου επιτρέψετε να κάνω πρώτα µία ανακοίνωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Νέας
Μάκρης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αρβανιτίδης για δεκαπέντε λεπτά. Κύριε Αρβανιτίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την υποµονή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για την έκδοση διαταγής πληρωµής για αξίωση από διοικητική σύµβαση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής.
Βέβαια, εύλογα κάποιος αναρωτιέται ποιων εµπορικών συναλλαγών στη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα; Πιστεύω ότι είναι
ελάχιστες. Και ποιες θα είναι αύριο, µεθαύριο οι εµπορικές συναλλαγές ανάλογα µε τη στάση που θα κρατήσει η Κυβέρνηση;
Προχθές πολύ σωστά ο Υπουργός Επικρατείας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, χρησιµοποίησε
την έκφραση κατά τη διαδικασία της επιλογής των στελεχών για
το Δ.Σ. της ΕΡΤ «εδώ ο κόσµος χάνεται και εµείς…».
Κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, θα συµφωνήσουµε απόλυτα
µαζί σας. Εδώ ο κόσµος χάνεται και τις τελευταίες µέρες η συζήτηση είναι εάν θα πληρωθεί ή δεν θα πληρωθεί η δόση προς
το ΔΝΤ, αν θα πάµε σε ρήξη ή δεν θα πάµε σε ρήξη.
Οι συντάξεις, βεβαίως, θα πληρωθούν. Και κάποιος αναρωτιέται πώς θα γίνει αυτό, αν προσπαθήσει να αθροίσει το 1,5 δισε-
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κατοµµύριο ευρώ υποχρεώσεων του Ιουνίου στο ΔΝΤ και όλες
τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το ελληνικό δηµόσιο. Και άντε
περνάµε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, στη µικρή συµφωνία, στη µεγάλη συµφωνία, στις δύο δόσεις συµφωνία.
Συνεχίζουµε, λοιπόν, να παίζουµε πάλι τα επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος του ελληνικού λαό χωρίς να έχουµε εξασφαλίσει
σχεδόν τίποτα. Μέσα σε όλα αυτά, σε αυτό το κλίµα, στη σηµερινή Ολοµέλεια συζητάµε για την διευκόλυνση των εµπορικών
συναλλαγών υπό µία ευρεία έννοια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τα παραµύθια κάποια
στιγµή πρέπει να τελειώσουν. Μετά από τέσσερις µήνες διακυβέρνησης είµαστε στο σηµείο που ο κύριος Πρωθυπουργός µας
λέει ότι µια χαρά είναι η κ. Μέρκελ -το «µερκελιστές» αρχίζει και
χαλαρώνει λίγο- αλλά αυτή τη φορά το πρόβληµά µας είναι ο κ.
Σόιµπλε.
Ήρθε η ώρα µετά από τέσσερις µήνες αβεβαιότητας, ανασφάλειας, ανευθυνότητας, να πάρετε επιτέλους τις απαραίτητες
αποφάσεις. Να κάνετε τις επιλογές σας -τις δικές σας βεβαίως
επιλογές- αναζητώντας τις σωστές επιλογές. Και σωστές επιλογές είναι αυτές που διασφαλίζουν τη χώρα µας, την πατρίδα µας
και όχι την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και της συνιστώσας
του. Ουδόλως απασχολεί τον ελληνικό λαό, κύριοι συνάδελφοι,
ποια είναι στάση στην κεντρική επιτροπή των διάφορων θεµιτών
ή µη θεµιτών αντιθέσεων που έχει η κυβερνητική παράταξη.
Ο νέος εθνικός διχασµός, το νέο δίληµµα µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο, πρέπει να τελειώσει επιτέλους σε αυτήν τη χώρα. Πρέπει
να επιστρέψει η χώρα σε µια φυσιολογική τροχιά, σε µια κανονικότητα, να προωθήσει µεταρρυθµίσεις, τοµές, αλλαγές, να τις
συζητήσουµε, να τις συµφωνήσουµε και µετά να συζητάµε και
για ρυθµίσεις των εµπορικών συναλλαγών.
Πέραν, βεβαίως, του αυτονόητου υποχρεωτικού χαρακτήρα
της ανάγκης για ουσιαστική και πλήρη εναρµόνιση της εθνικής
µας νοµοθεσίας µε το ενωσιακό δίκαιο, το σχέδιο νόµου εάν
εφαρµοστεί πλήρως και χωρίς προσκόµµατα, ειλικρινά θα φέρει
θετικά, πολύ θετικά, αποτελέσµατα στην εκτέλεση των διοικητικών συµβάσεων και στην εµπέδωση εµπιστοσύνης σε σχέσεις
µεταξύ κράτους κι επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου προκαλεί ανάµεικτα συναισθήµατα, κατά βάση βέβαια θετικά, αλλά και
σοβαρές επιφυλάξεις. Αποσαφηνίζω εξαρχής ότι για µας πρόκειται για ένα αναγκαίο και σε θετική κατεύθυνση νοµοθετικό
βήµα.
Και, φυσικά, µόνο ικανοποίηση µπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι η σηµερινή Κυβέρνηση φαίνεται να εγκαταλείπει τις ιδεοληπτικές εµµονές της, αποφασίζει να ολοκληρώσει εκκρεµείς
νοµοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης,
ακόµα κι όταν εκείνες προέρχονται από επάρατες µνηµονιακές
δράσεις του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Είναι πολύ χρήσιµο να µην προσκολλώµαστε πια στις ετικέτες,
αλλά να πηγαίνουµε στην ουσία των πραγµάτων και να βλέπουµε
τι πραγµατικά έχει ανάγκη ο τόπος, η κοινωνία, η οικονοµία µας.
Εποµένως επί της αρχής το ΠΑΣΟΚ καλωσορίζει το νοµοσχέδιο
αυτό στη Βουλή.
Ουσιαστικά αποτελεί την κατάληξη και την ολοκλήρωση µιας
πολύ σηµαντικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας της προηγούµενης
κυβέρνησης. Είναι αλήθεια ότι το 2013 επιχειρήθηκε µια πρώτη
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις επιταγές των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρέµεινε ηµιτελής κι
έτσι µάλλον αναποτελεσµατική.
Προκειµένου, δε, να ολοκληρωθεί η ανάγκη ολοκλήρωσης της
µεταρρύθµισης µε την υιοθέτηση καινοφανών θεσµών, όπως η
διαταγή πληρωµής από διοικητικές συµβάσεις, η προηγούµενη
κυβέρνηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, σχηµάτισε την απαραίτητη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε µέλη
εγνωσµένου κύρους που κατέληξε σε πόρισµα ήδη από το καλοκαίρι του προηγούµενου έτους. Εποµένως, σήµερα µόνο σαν θετικό µπορεί να αξιολογηθεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε όποια καθυστέρηση, έρχεται να ολοκληρώσει µια τέτοια αναγκαία και θετική κανονιστική ρύθµιση.
Η πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης στόχευε εξαρχής στη δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας σύντοµης εξόφλησης
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των εµπορικών συναλλαγών ακόµα και όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι µια δηµόσια αρχή. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε συµφωνία
µε τους στόχους της Οδηγίας 2011/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις καθυστερηµένες πληρωµές.
Επί της ουσίας, δηλαδή, όπως παρατηρείται στην αιτιολογική
έκθεση πρόκειται –εάν εφαρµοστεί- για ένα µέτρο ανάσας στην
ιδιωτική οικονοµία, µια προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας
στην αγορά.
Βασική, αναµφίβολα, θετική στόχευση του σχεδίου νόµου είναι
η θεραπεία παθογενειών της ιδιωτικής οικονοµίας που έχει πληγεί βάναυσα από την οικονοµική κρίση, ειδικά όσον αφορά τις
ταραχώδεις σχέσεις της µε τη δηµόσια διοίκηση.
Το νοµοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο της ρύθµισής του το κρίσιµο πεδίο των διοικητικών συµβάσεων, όπου είναι γνωστό ότι
συσσωρεύονται πολλά προβλήµατα εκπλήρωσης οικονοµικών
υποχρεώσεων του κράτους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά έχω πικρή γνώση για τα σηµερινά προβλήµατα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς προέρχοµαι από τον χώρο της
αγοράς, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ακόµα στην παρούσα Βουλή και µάλιστα από µια περιοχή, τη Μακεδονία, που
έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τη δυσπραγία και την αποβιοµηχάνιση πολλά χρόνια πριν από την κρίση, την οποία βιώνουµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οφειλές του δηµοσίου προς
τους αντισυµβαλλοµένους του είναι µεγάλες και ανεξόφλητες.
Υπερβολικές καθυστερήσεις στις πληρωµές των δηµοσίων δαπανών στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών αποδυναµώνουν
την οικονοµία µας αποστερώντας την από την αναγκαία ρευστότητα. Το πρόβληµα είναι παρόν, διαρκές και πολύ σοβαρό κι εκεί
είναι ακριβώς που εντοπίζεται και η βασική µας ευχή και προσδοκία για την πετυχηµένη εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας, όσο
επίσης και ο κύριος φόβος µας και οι σοβαρές επιφυλάξεις µας
για τις ρεαλιστικές προοπτικές της όλης πρωτοβουλίας.
Η ρύθµιση που συζητούµε σήµερα σχεδιάστηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, όπως είπα, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες µε πολύ διαφορετικές και πολύ πιο θετικές κι αισιόδοξες
προοπτικές για τα δηµοσιονοµικά στοιχεία.
Η Ελλάδα µέσα στο 2014, µετά από πολυετείς, αιµατηρές, πιθανόν άστοχες πολλές φορές προσπάθειες δηµοσιονοµικής προσαρµογής, είχε αποκτήσει το δικαίωµα να σχεδιάζει καλύτερα το
µέλλον της µε µεγαλύτερη αισιοδοξία.
Σήµερα, όµως, όλα αυτά τα αποτελέσµατα βρίσκονται τουλάχιστον σε αµφισβήτηση, για να µην πω ότι έχουν εξανεµιστεί πλήρως. Μαζί µε τη διεθνή µας αξιοπιστία χάνουµε και τις τελευταίες
προσδοκίες µας για βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και για οριστική και µακροπρόθεσµη επίλυση των δηµοσιονοµικών µας προβληµάτων.
Σήµερα η αγορά έχει στεγνώσει: µηδενική ρευστότητα. Η πλήρης στάση εσωτερικών πληρωµών από το δηµόσιο είναι πια γεγονός. Το πρωτογενές πλεόνασµα εξανεµίστηκε, ο θετικός
ρυθµός ανάπτυξης µηδενίζεται. Αυτά που σας αναφέρω είναι µερικά από τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Δεν γνωρίζω αν στο σηµείο που βρίσκεται η οικονοµία µας σήµερα µας επιτρέπει να κάνουµε τέτοιου είδους συζητήσεις ρυθµίσεων των εµπορικών συναλλαγών. Παρακολουθούµε µε
κοµµένη την ανάσα κάθε µέσα τις αέναες διαπραγµατεύσεις. Δεχόµαστε µε το σταγονόµετρο -και όχι στη Βουλή- αντιφατικές
πληροφορίες για την προοπτική συµφωνίας. Σήµερα στο σίριαλ
παίζει G7-λεκτική βοήθεια από τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών και επίσης βάζουµε-δεν βάζουµε φόρους στα ATM. Αυτό
είναι το κλίµα της αγοράς, το οποίο διαµορφώνουµε.
Τη µια µέρα συµφωνούµε, την άλλη µέρα πάµε σε δηµοψήφισµα, εκλογές, ρήξη και ό,τι άλλο διαθέτει το ελληνικό λεξιλόγιο.
Την ίδια ώρα η πραγµατική οικονοµία βρίσκεται σε πραγµατική
στάση πληρωµών και όχι µόνο µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών,
αλλά και µεταξύ των ιδιωτών η εµπιστοσύνη στο πεδίο των συναλλαγών έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
Συνεπώς αναρωτιέται κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ποιο δηµόσιο σε ποια χώρα θα µπορέσει ποτέ να εξοφλήσει τις
απατήσεις από διοικητικές συµβάσεις που µάλιστα όχι απλώς
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δεν αµφισβητούνται, αλλά πολύ περισσότερο µε τις ρυθµίσεις
του νόµου θα έχουν αναγνωριστεί σε σύντοµους χρόνους µε διαταγές δικαστηρίων;
Το ελληνικό δηµόσιο που έχει κηρύξει άτυπη στάση πληρωµών, που χρωστάει τους προµηθευτές του και τους ανάδοχους
τόσων έργων; Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι φορείς δηµοσίου που δεν πληρώνουν πια κανέναν και που δεδοµένης της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης είδαν τελευταία τα
διαθέσιµά τους να δεσµεύονται υπό τον φόβο της χρεοκοπίας;
Περίµενα µε ενδιαφέρον η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους να σηµειώνει κάτι από όλα αυτά, αλλά µάλλον διαψεύστηκα. Αυτά επί της αρχής.
Δεν µπορούµε, εποµένως, παρά επί της αρχής να διατυπώσουµε έντονη ανησυχία όχι για την αναγκαιότητα του νοµοθετήµατος, αλλά για τον τρόπο και τα περιθώρια πραγµατικής και
ασφαλούς εφαρµογής του στην πράξη.
Αξίζει ωστόσο, κύριε Υπουργέ, να σταθούµε σήµερα σε ορισµένα επιµέρους ζητήµατα. Νοµίζω ειδικότερα ότι αξίζει να γίνει
µια επισήµανση στο θέµα της αναστολής εκτέλεσης διαταγής
πληρωµής εκ του νόµου. Παρατηρούµε ότι η ίδια προθεσµία για
την άσκηση ανακοπής από το δηµόσιο έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, µε συνέπεια να µην µπορεί να αρχίσει η εκτέλεση διαταγής. Αντιλαµβανόµαστε, βεβαίως, ότι η καθυστέρηση που προκαλείται δεν είναι µεγάλη, αλλά από την άλλη γιατί να εισάγεται σήµερα ένα τέτοιο δικονοµικό προνόµιο περί του δηµοσίου;
Ίσως µοναδική αιτιολογία θα µπορούσε να είναι η αποφυγή
επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση σε
περίπτωση µελλοντικής ακύρωσης µιας διαταγής που θα είχε
εκτελεστεί.
Επιτρέψτε µου να κάνω ακόµα δύο επισηµάνσεις. Πρώτα από
όλα, στο θέµα της εκτέλεσης θα ήθελα να ρωτήσω εάν η πολιτεία
έχει αναλογιστεί πόσο ρεαλιστική και αποτελεσµατική µπορεί να
είναι η εκτέλεση διαταγής πληρωµής κατά του δηµόσιου νοµικού
προσώπου; Ποια, παραδείγµατος χάριν, τα περιουσιακά στοιχεία
που µπορεί ο δικαιούχος µιας επένδυσης να κατάσχει και να
εκτελέσει τη διαταγή που πέτυχε;
Το λέω αυτό γιατί είναι πάγια η απαγόρευση της εκτέλεσης
εµπραγµάτων που έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος. Προφανώς θα πρέπει να διαµορφωθεί µε ασφάλεια µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου που θα
µπορούν µε σεβασµό πρώτιστα στο δηµόσιο συµφέρον να τεθούν στη διάθεση των πιστωτών για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Πρόκειται για µια πολύ απαιτητική άσκηση της
ισορροπίας ανάµεσα στη δηµόσια αποστολή της διοίκησης και
στα εύλογα ιδιωτικά συµφέροντα των δικαιούχων µιας απαίτησης
κατά του δηµοσίου.
Και κάτι άλλο που είναι κατά τη γνώµη µου πάρα πολύ σηµαντικό. Πρόκειται για την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας δηµοσιονοµικού ελέγχου των δαπανών. Ο προληπτικός έλεγχος
που γίνεται σήµερα όχι τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο από
τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου παρουσιάζει, όπως γνωρίζετε, σηµαντικές καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα θέµα, το
οποίο δυστυχώς το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν µπορεί να θεραπεύσει και αυτό γιατί ορθά ως προϋπόθεση για την έκδοση της
διαταγής πληρωµής τίθεται η προηγούµενη ολοκλήρωση του
αναγκαίου προληπτικού ελέγχου της δαπάνης.
Με δεδοµένο αυτό νοµίζω πως είναι σαφές πως ελλοχεύει ο
κίνδυνος να µεσολαβεί πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι να
µπορέσει να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής. Υπό αυτήν
την έννοα είναι ορθό που έχει ταχθεί µια αυστηρή προθεσµία στη
διοίκηση να υποβάλει τη σχετική έκθεση ελέγχου.
Δυστυχώς, όµως, τόσο οι σηµερινές δυσλειτουργίες όσο και
η ίδια η ασφυκτική προθεσµία επισηµαίνουν πρακτικά ότι οι υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου σπανίως θα ολοκληρώνουν εγκαίρως τον έλεγχο και οι διαταγές πληρωµής θα εκδίδονται µε
τεκµαιρόµενο θετικό έλεγχο και ως επακόλουθο θα έχουµε σωρεία ανακοπών γι’ αυτό τον λόγο και, άρα, άνοιγµα νέου κύκλου
πολλαπλών εκκρεµών υποθέσεων στα δικαστήρια.
Το όλο ζήτηµα φυσικά άπτεται περισσότερο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο καλείται να βρει τρόπους να ενισχύσει τις υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ελέγχου και να
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αποτελµατώσει τις αναγκαίες πληρωµές των οφειλόµενων δαπανών.
Δεν µπορούµε να προσδοκούµε µεγαλύτερη ρευστότητα στην
αγορά χωρίς να έχουµε εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή κεφαλαίων από το κράτος στην ιδιωτική οικονοµία και η επιτάχυνση
των δηµοσιονοµικών ελέγχων είναι απαραίτητη συνθήκη για κάτι
τέτοιο.
Τελειώνοντας επαναλαµβάνω πως θεωρούµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο έχει αγαθές και ειλικρινείς προθέσεις. Συνηγορεί υπέρ
της ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονοµίας, στοχεύει στην αλλαγή
της κουλτούρας πληρωµών στις διοικητικές βάσεις, καλεί το δηµόσιο να δώσει ουσιαστικό παράδειγµα τιµώντας τις ανειληµµένες υποχρεώσεις του εντός εύλογων χρόνων και υπό την έννοια
αυτή, µας βρίσκει σύµφωνους.
Το γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση, στην οποία κι εµείς
συµµετείχαµε, ήταν υπεύθυνη για την κατάρτιση του παρόντος
σχεδίου νόµου επαληθεύει και τη συµφωνία µας µε τις ρυθµίσεις
του. Ο διάβολος κρύβεται, βεβαίως, στην ίδια την εφαρµογή του
νέου µοντέλου για τις διαταγές πληρωµής και ιδιαίτερα, στο στάδιο εκτέλεσης της διαταγής υπό τις παρούσες οικονοµικές και
δηµοσιονοµικές συνθήκες.
Φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο το σηµερινό ελληνικό δηµόσιο,
που έρχεται ακόµα πιο κοντά στο φάσµα της χρεοκοπίας, που
δυσκολεύεται να βγάλει τη ρετσινιά του αφερέγγυου κράτους
από πάνω του, να µπορέσει να ικανοποιήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις οφειλές του, ικανοποιητικά, µε σοβαρότητα, συνέπεια και ασφάλεια, χωρίς δυσάρεστα ατυχήµατα µε απρόβλεπτες συνέπειες.
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει κάθε µεταρρύθµιση που βρίσκεται σε προοδευτική κατεύθυνση και θα στηρίζει πάντα τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που υπηρετούν το δηµόσιο όφελος.
Ελπίζουµε και ευχόµαστε το παρόν σχέδιο νόµου, όταν ψηφιστεί και γίνει νόµος, να µη χαθεί στον κυκεώνα της ατέλειωτης
γραφειοκρατίας, να µην υπονοµευτεί από τη σοβαρή δυστοκία
των υπηρεσιών δηµοσίου ελέγχου, συµβάλλοντας µε αυτόν τον
τρόπο στην ανακούφιση των προβληµάτων ρευστότητας της
αγοράς, για το καλό της οικονοµίας, της κοινωνίας, της επιχειρηµατικότητας, των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κ. Αρβανιτίδη.
Περνάµε τώρα στους αγορητές επί της αρχής. Τον λόγο έχει
η κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη-Αµανατίδη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και θα ακολουθήσει ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
Υπενθυµίζω τον Κανονισµό της Βουλής, ότι ο χρόνος οµιλίας
των αγορητών επί της αρχής του νοµοσχεδίου είναι επτά λεπτά.
Κυρία Κοζοµπόλη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις υπό ψήφιση διατάξεις συµπληρώνεται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας, µε τρόπο ώστε τα διοικητικά δικαστήρια να εκδίδουν για µη
αµφισβητούµενες χρηµατικές απαιτήσεις διαταγή πληρωµής
από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής, όπου εµπορική συναλλαγή είναι εκείνη που συνάπτεται µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών για την
παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών έναντι αµοιβής. Όπως διευκρίνισε και ο κύριος Υπουργός, εδώ συµπεριλαµβάνονται και µελέτες έργων και παροχή έργων και παροχή έργου.
Με το µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς υπήρχε διχογνωµία για
τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής από τα πολιτικά δικαστήρια. Μετά δε την απόφαση 1264/2011 του Αρείου Πάγου,
όπου µε εµπεριστατωµένη αιτιολογία απεφάνθη ότι τα πολιτικά
δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία για την έκδοση διαταγής πληρωµής από διοικητική σύµβαση, οι δικαστές απέφευγαν να προχωρήσουν σε διαταγή πληρωµής µε την πολιτική διαδικασία.
Έτσι, οι σχετικές διαφορές δίνονταν στο διοικητικό εφετείο µε
τριµελή σύνθεση, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Παρ’ ότι, όµως,
η σχετική αγωγή εκδικάζεται σε έναν βαθµό, ο χρόνος για την
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απόκτηση εκτελεστού τίτλου είναι µεγάλος, µε δεδοµένη την εκκρεµότητα που υπάρχει και στα διοικητικά δικαστήρια.
Εξάλλου, για το θέµα των σηµερινών διατάξεων υπάρχει και
θέµα εναρµόνισης της σχετικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Συντρέχουν, δηλαδή, ουσιαστικοί και τυπικοί λόγοι εξορθολογισµού και επιτάχυνσης της διαδικασίας.
Ο θεσµός της διαταγής πληρωµής στα πολιτικά δικαστήρια
έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία και εφαρµόζεται επί δεκαετίες.
Οι συγκεκριµένες διατάξεις που έρχονται σήµερα προς ψήφιση, είχαν τεθεί σε διαβούλευση από την προηγούµενη κυβέρνηση. Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να τις κατατάξουµε σε µνηµονιακές ή αντιµνηµονιακές. Πρόκειται για εναρµόνιση του Εθνικού µας Δικαίου µε το Ενωσιακό Δίκαιο, που το επιβάλλει η απλή λογική και δεν χρειάζονται τα µνηµόνια να το
επιβάλλουν.
Η νέα Κυβέρνηση, πιστή στις προγραµµατικές της δεσµεύσεις,
µεταξύ των οποίων και η επιτάχυνση στην απονοµή δικαιοσύνης,
έφερε το παρόν νοµοθέτηµα προς ψήφιση. Έτσι έχουν τα πράγµατα κι ας βλέπουν παντού οι συνάδελφοι του ΚΚΕ –δεν είναι κανένας εδώ- δράκους.
Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προµηθευτές και οι µικροεργολάβοι δηµοσίων έργων είναι εκείνοι που επείγονται να πληρωθούν για το έργο που έχουν εκτελέσει και παραδώσει και η
παράδοσή του πιστοποιείται, για να πληρώσουν κι εκείνοι µε τη
σειρά τους τους δικούς τους προµηθευτές και τους εργαζόµενους σε αυτούς.
Οι µεγαλοεργολάβοι δεν περιµένουν τη διαταγή πληρωµής για
να πληρωθούν, αλλά καταρτίζουν συµβάσεις µε τα νοµικά τους
επιτελεία, µε τέτοιον τρόπο που πληρώνονται πριν παραδώσουν
το έργο. Ποτέ δεν χάνουν. Το πρόβληµα είναι µε τούς µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, που πολλές φορές η καθυστέρηση απόκτησης εκτελεστού τίτλου τους οδηγεί σε απελπισία και σε
πτώχευση.
Εποµένως οι διατάξεις που προστίθενται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας µε τα άρθρα 272Α έως 272Ζ, όπως βελτιώθηκαν
και κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου, έρχονται να επιτελέσουν έναν διττό σκοπό: Να λύσουν ένα χρονίζον πρόβληµα,
αυτό της καθυστέρησης και να εναρµονίσουν την εθνική νοµοθεσία µας στο Ενωσιακό Δίκαιο, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων των πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
Οι φορείς που κλήθηκαν και προσήλθαν στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής νοµίζω όλοι εκφράστηκαν θετικά για το υπό
ψήφιση νοµοθέτηµα και εξέφρασαν µόνο κάποιες επιφυλάξεις,
τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε υπ’ όψιν του και έγιναν τροποποιήσεις και νοµοθετικές βελτιώσεις.
Εκείνο που µου προκαλεί εντύπωση είναι η συµπεριφορά του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος, παρ’ ότι κλήθηκε, δεν
έλαβε µέρος στην αρµόδια επιτροπή και τη διαβούλευση για τη
συζήτηση και επεξεργασία του εν λόγω νοµοθετήµατος.
Θα µπω στον πειρασµό να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όµως δεν
προσέρχεται. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, κατόπιν εορτής,
όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία του νοµοσχεδίου, απέστειλε
επιστολές –κι εγώ ήµουν αποδέκτης τέτοιας επιστολής- ζητώντας να αποσυρθεί το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Το ελάχιστο που µπορώ να πω είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών -δεν λέω ο πρόεδρος της ολοµέλειας, ο κ. Αλεξανδρής, γιατί απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν έχει συζητήσει µε
τους άλλους Προέδρους- δεν συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο στο
δύσκολο έργο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο παρά τις
δυσκολίες αυτής της περιόδους, επεξεργάζεται νέους κώδικες,
µε σκοπό την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του ποινικού
δικαίου, του σωφρονιστικού δικαίου, αλλά και την οργάνωση των
δικαστηρίων και την εν γένει επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης, αλλά και στην εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτήν.
Εννοείται ότι οι αιτιάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφού δεν είναι αληθές ότι
όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά δικαστήρια εξέδιδαν διαταγές πληρωµής από διοικητικές συµβάσεις, αφού πολλοί δικαστές απεί-
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χαν. Ανέφερα προηγουµένως και µια απόφαση του Αρείου
Πάγου σχετικά.
Επίσης, δεν είναι αληθές ότι το νοµοθέτηµα δεν περιλαµβάνει
αξιώσεις που προέρχονται από συµβάσεις δηµοσίων έργων. Το
είπε και ο κύριος Υπουργός στην εισηγητική του οµιλία.
Το νοµοθέτηµα εξοπλίζει τον δικαιούχο µε ταχεία διαδικασία
και σε σύντοµο χρόνο, µε έναν εκτελεστό τίτλο. Εν συνεχεία, οι
τυχόν δυσκολίες -στις οποίες αναφέρθηκε και η κ. Ταχιάου- της
είσπραξης των απαιτήσεων αυτών, είναι δυστυχώς ένα άλλο
θέµα. Είναι, όµως, εντελώς άλλο πράγµα να ταλαιπωρείται ο δικαιούχος απαίτησης επί σειρά ετών για να εξασφαλίσει έναν τέτοιο τίτλο εκτελεστό και διαφορετικό να έχει σε ταχύ χρόνο
αυτόν τον τίτλο και να κοιτάζει το πώς θα εκτελεστεί.
Τέλος, µετά την αποδοχή της πρότασης για κατά προτεραιότητα δικάσιµο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής,
είναι φανερό ότι το εν λόγω νοµοθέτηµα συµβάλλει τα µέγιστα
στην επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης που είναι µια παθογένεια η οποία πρέπει να αντιµετωπιστεί από τη νέα µας Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
την κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης και να ετοιµάζεται ο κ.
Ιωάννης Λαγός.
Ορίστε, κύριε Αντωνιάδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κατ’ αρχάς καλό µεσηµέρι.
Η εισαγωγή είναι αφιερωµένη στο Προεδρείο, κυρία Πρόεδρε.
Πιο εύκολα κατακτάς την κορυφή του Ολύµπου και του Έβερεστ,
παρά την κορυφή του Βήµατος της Βουλής.
Ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους -συµφωνώ και επαυξάνω- ότι αυτή δεν είναι Βουλή των Βουλευτών, όπως προβλέπει
το Σύνταγµα αλλά είναι Βουλή των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, των Υπουργών, των προνοµιούχων, είναι Βουλή του 1/5
µετά των χειροκροτητών και του ακροατηρίου.
Και διερωτώµαι ειλικρινά. Όταν εδώ, από την πόλη και τη χώρα
η οποία γέννησε τη δηµοκρατία, µέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο,
δεν µπορεί να διασφαλιστεί η ισονοµία και η ισοπολιτεία, τι µπορεί να προσδοκά ο κάτοικος της Φλώρινας και του Σουφλίου;
Το κλείνω το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Επιτρέψτε µου,
κύριε Αντωνιάδη, όµως, να κάνω µια παρατήρηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Όσες θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο Κανονισµός
αναφέρει ακριβώς αυτά τα οποία είπατε. Όµως, αυτός ο Κανονισµός δεν συντάχθηκε το τελευταίο τετράµηνο αλλά εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Και για την σύνταξη αυτού του Κανονισµού,
συνέβαλλαν συγκεκριµένες πλειοψηφίες kαι νοµίζω ότι αυτό το
ξέρετε.
Συνεχίστε, και µε συγχωρείτε για τη διακοπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, για οικονοµία του
χρόνου, θα σας πω µόνο κάτι: Η κυρία Πρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα σας αφαιρέσω τον χρόνο. Μη στεναχωριέστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να σας πω, λοιπόν, ότι ενώ δικαιούνται επτά ή δεκαπέντε λεπτά όσοι έρχονται στο Βήµα, η
κυρία Πρόεδρος, για να µη διακόψει το δηµιουργικό συνειρµό
και τη σκέψη, τους επιτρέπει να µιλάνε επί δεκαπέντε λεπτά.
Αυτό τι σηµαίνει; Αυτό σηµαίνει ότι φιµώνονται οι τελευταίοι που
βρίσκονται στον κατάλογο.
Και στη δηµοκρατία η απόλυτη ελευθερία του ενός συνιστά
την απόλυτη καταπίεση του άλλου. Έχουµε γραφτεί δέκα φορές
στον κατάλογο και δεν µπορέσαµε να µιλήσουµε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Επιτρέψτε µου
για άλλη µια φορά να πω κάτι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ελεύθερα, αφού θα µου αφαιρέσετε τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Θα τον αφαιρέσω, εννοείται.
Το συγκεκριµένο Προεδρείο δεν έχει σταµατήσει κανέναν Βου-
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λευτή. Μάλιστα, δέχθηκε επιπλήξεις γιατί έδωσε πολύ περισσότερο χρόνο σε απλούς Βουλευτές να τοποθετηθούν.
Συνεχίστε. Μηδενίζω τον χρόνο και ξεκινάµε από την αρχή.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Αυτό που λέει η κυρία Πρόεδρος είναι ακριβές. Δεν διακόπτει ποτέ κανέναν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, αυτό είναι το λάθος όµως. Οι
πρώτοι φιµώνουν τους τελευταίους. Εάν αυτό είναι δηµοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Αντωνιάδη, είστε δεύτερος οµιλητής. Έχετε χρόνο. Μιλήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ για τον χρόνο, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις, µοναδικές στην ελληνική πολιτική ιστορία.
Την ώρα που υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, την ώρα
που υπάρχουν τεσσεράµισι εκατοµµύρια στην ανθρωπιστική
κρίση –τα στοιχεία είναι από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- την
ώρα που υπάρχουν µαγαζιά τα οποία κλείνουν καθηµερινά, µια
οικονοµία που ασφυκτιά και ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος είναι
όµηρος και αγωνιά κυριολεκτικά για το σήµερα και το αύριο -κυριολεκτικά, δεν είναι σχήµα λόγου, δεν τον ενδιαφέρει το µεθαύριο, ασχολείται µόνο για το σήµερα- έχουµε µία Κυβέρνηση η
οποία τι κάνει; Φιλοσοφεί, άδει, λέει ποιήµατα, πάει βόλτες στις
λίµνες, στα νησιά και συναγωνίζεται στη δηµιουργική ασάφεια.
Να κάνουµε µια µικρή αποτίµηση των µέτρων που έχει πάρει
και των νοµοσχεδίων που έχει φέρει. Αναφέρουµε το εξιτήριο
του Ξηρού, την υποδοχή των αναρχικών στο περιστύλιο, το
άνοιγµα των κέντρων κράτησης και βέβαια για το µεγάλο γεγονός της ανθρωπιστικής κρίσης, τα 200 εκατοµµύρια. Και ξαφνικά
τα τεσσεράµισι εκατοµµύρια έγιναν εκατό ή διακόσιες χιλιάδες.
Ένας ολόκληρος λαός είναι όµηρος των φιλοσοφιών και των
ερασιτεχνικών χειρισµών µιας πραγµατικά άσχετης µε τη πολιτική και τη διπλωµατία Κυβέρνησης.
Ερώτηµα πρώτο. Γιατί επί τέσσερις µήνες δεν ενηµερώνετε το
Κοινοβούλιο για τις διαπραγµατεύσεις; Γιατί επί τρεισήµισι
µήνες, µόνο λευκά χαρτιά πηγαινοέρχονταν στην Ευρώπη και
γυρνούσαν πίσω. Και να είστε σίγουροι ότι γι’ αυτούς τους τρεισήµισι «λευκούς» µήνες, κάποιοι θα λογοδοτήσουν για τη ζηµιά
που έγινε εις βάρος της οικονοµίας και του ελληνικού λαού.
Είναι δυνατόν, όταν ο µόνος σύµµαχος είχε µείνει από την
Κίνα, από την Ρωσία, από τους πάντες ήταν η Αµερική, να σπεύδει η Κυβέρνηση να θέλει να φέρει αυτήν τη ρύθµιση για τον
Ξηρό; Δεν µπορούσε να την κάνει τον Οκτώβρη ή το Νοέµβρη ή
λίγο αργότερα;
Τρεις επισηµάνσεις για τον Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν ο
Πρωθυπουργός να οµολογεί µετά από τρεις µήνες ότι έκανε
λάθος για το πιο καίριο πόστο και έβαλε το πιο ακατάλληλο πρόσωπο σε αυτό το καίριο πόστο;
Αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση, τι ζηµιά έχει γίνει στον τόπο αυτούς τους τρεις µήνες; Και, βεβαίως, αντιλαµβάνεται και ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός ότι ο λαός αρχίζει πλέον να αµφιβάλει για την
κρίση του Πρωθυπουργού να επιλέγει συνεργάτες.
Επισήµανση δεύτερη. Σαράντα ηµέρες από την 20η Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός οµολογεί ότι έκανε λάθος. Αυτό του το
επισήµανε σύσσωµη η Αντιπολίτευση, δηλαδή, ότι πήγαινε για
να πάρει χρήµατα χωρίς συµφωνία, αλλά πήρε συµφωνία χωρίς
χρήµατα. Και οµολογεί ότι έκανε αυτό το λάθος.
Επισήµανση Τρίτη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν µπορεί να συγκρουστεί
µε δυο-τρεις Βουλευτές του οι οποίοι τον αµφισβητούν ανοικτά,
ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν µπορεί να αλλάξει ένα λάθος
πρόσωπο σε λάθος θέση, αυτός ο Πρωθυπουργός να συγκρουστεί µε ντόπια συµφέροντα και κατεστηµένες νοοτροπίες; Ή
πολύ περισσότερο, αυτός ο Πρωθυπουργός µπορεί να συγκρουστεί µε τα ξένα συµφέροντα; Είναι ένας Πρωθυπουργός άβουλος, άτολµος, ανήµπορος, ουσιαστικά είναι τροχονόµος σε
συµφέροντα πολιτικά και οικονοµικά!
Η κόκκινη γραµµή, την οποία επικαλείται συνεχώς η Κυβέρνηση, είναι η χώρα. Σε αυτούς τους τρεις µήνες, αυτό το οποίο
θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει είναι να µαζευτούν οι σοφοί όλοι
αυτής της χώρας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, την πνευµατικής, της θρησκευτικής, και να µη βγουν από τη Βουλή ή από το
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Μέγαρο Μαξίµου, εάν δεν βρουν τρόπο να υπάρξει ανάπτυξη.
Ανάπτυξη και σωτηρία είναι ταυτόσηµες έννοιες. Χωρίς την ανάπτυξη δεν υπάρχει σωτηρία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Για το νοµοσχέδιο θα µας πείτε τίποτα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θα σας πω, συνάδελφε. Έρχεται η
ώρα και του νοµοσχεδίου, µη
στεναχωριέστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΠΠΑΣ: Πέρασε ο χρόνος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Γιατί βάζετε βαρύγδουπους τίτλους
στα νοµοσχέδια, τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα; «Επανεκκίνηση της οικονοµίας», «Εκδηµοκρατισµός
της δηµόσιας…».
Εγώ κάθε µήνα θα ρωτάω. Πέρασαν σαράντα ηµέρες. Πόση
επανεκκίνηση της οικονοµίας είχαµε µε αυτό το περίφηµο νοµοσχέδιο το οποίο ουδεµία σχέση είχε µε την οικονοµία;
Κάθε µήνα, λοιπόν, θα ρωτάω πόσο εκδηµοκρατισµό έχουµε
και πόση επανεκκίνηση της οικονοµίας η οποία βυθίζεται στην
ύφεση.
Για το νοµοσχέδιο, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο συνάδελφος, να πω ότι είναι όντως στη σωστή κατεύθυνση, πλην, όµως,
είναι µια παρωνυχίδα σε σχέση µε την οικονοµία, µε τους νόµους,
τους κανόνες και τους θεσµούς που τη διέπουν. Εάν συνεχίσουµε σε αυτόν το ρυθµό, σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις και οι συναλλαγές δεν θα γίνονται µε αυτά τα χρωστούµενα αλλά µε προϊόντα. Είπα, όµως, ότι είναι στη θετική κατεύθυνση και θα το στηρίξουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί δεν
ασχολήθηκαν τόσο πολύ χρόνο για να παράξουν τόσο λίγα αποτελέσµατα. Και αυτό είναι κατόρθωµα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Θλίβοµαι µόνο για το 36% που το στεναχωρήσατε, το πικράνατε,
το απογοητεύσατε ενώ σας στήριξε.
Θα κλείσω, λέγοντας ότι µπορεί να γίνει συµφωνία. Εύχοµαι
και το ελπίζω. Η συµφωνία θα γίνει και δεν θα καταστραφεί η
χώρα. Δεν υπάρχει, όµως, περίπτωση µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτή η χώρα να δει άσπρη µέρα για τον απλούστατον λόγο ότι είναι
εχθρός της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της επιχείρησης και του επιχειρείν. Όσο υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση, είναι καταδικασµένη η
χώρα να σέρνεται στη στασιµότητα, στο τέλµα, στην αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Ιωάννη Λαγό, θα ήθελα να προτρέψω τον αγαπητό
συνάδελφο κ. Αντωνιάδη και να του πω ότι τις επισηµάνσεις που
έκανε από το Βήµα της Βουλής σήµερα στη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου, σε ό,τι αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό,
µπορεί να τις διατυπώσει ως ερώτηµα µε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον κύριο Πρωθυπουργό στην Ώρα του
Πρωθυπουργού, για να πάρει και απαντήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θα το κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Νοµίζω ότι
πρέπει να γίνεται χρηστή χρήση της δυνατότητας των Βουλευτών που τους δίνεται από…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Λογοκρισία δεν επιτρέπεται, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Δεν έκανα λογοκρισία, κύριε Αντωνιάδη. Έκανα προτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Να αναλάβετε τις ευθύνες σας, που
τέσσερις µήνες δεν µπορούµε να µιλήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Αντωνιάδη, προέτρεψα και υπενθύµισα ότι έχετε αυτήν τη δυνατότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ για τις συµβουλές, θα
τις ακολουθήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Λοιπόν, τον
λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Λαγός για επτά λεπτά και να ετοιµάζεται
ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδηµητρίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εµένα θα µου επιτρέψετε να µην αναφερθώ στο νοµοσχέδιο.
Αναφέρθηκε ο Ειδικός Αγορητής µας, θα αναφερθεί και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ
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σε κάποια άλλα γεγονότα που έχουν συµβεί, τα οποία δεν µας
δίνεται, φυσικά, η δυνατότητα να τα πούµε από πουθενά. Και
µιας και έχουµε µόνο το Βήµα της Βουλής να µιλάµε, ας πούµε
µερικά πραγµατάκια για να τα µάθουµε εδώ πέρα µέσα στον ναό
της δηµοκρατίας! Θα σας πω κάποια πράγµατα που έχουν γίνει
από τις 6 Μαΐου του 2015 που µιλάµε τώρα, µέχρι και τη σηµερινή ηµέρα.
Στις 6 Μαΐου. Επίθεση και αντιφασιστική ανάληψη ευθύνης για
την επίθεση στο γραφείο του συνηγόρου του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του Νίκου του Μιχαλολιάκου. Υπάρχει ανάληψη ευθύνης από αντιφασιστική οµάδα -και καλά. Γράφει µέσα συγκεκριµένα «Καµµιά δικαιοσύνη δεν πρόκειται να δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων της αστικής δηµοκρατίας». Και συνεχίζει,
«Θα έχουν την απάντηση που απαιτείται κάθε φορά, από τον
κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια, και µε όποιο µέσο θεωρείται απαραίτητο».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 15 Μαΐου. Εισβολή στο δικαστήριο που εκδικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής από άτοµα τα οποία κατηγορούνται για
τροµοκρατία. Τόλµησαν αυτοί οι άνθρωποι, µε αυτό το θράσος,
να µπουν µέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, να προπηλακίσουν όσους ήταν εκεί, µε την ανοχή της Αστυνοµίας και να φύγουν χωρίς να γίνει τίποτα. Σας διαβάζω την ανακοίνωση που
έστειλαν µετά: «Οι παριστάµενοι στη δίκη της Χρυσής Αυγής
πήραν µία γεύση από την πραγµατική δικαιοσύνη που τους περιµένει, τη δικαιοσύνη του πραγµατικού αντιφασιστικού αγώνα
και όχι τις πλασµατικές δίκες».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προχωράω στις 20 Μαΐου. Έχει προηγηθεί µία ενηµερωτική
δράση της τοπικής οργάνωσης του Πειραιά, στο Ειρηνοδικείο
Πειραιά, κατά των πλειστηριασµών που γίνονται σε συνανθρώπους µας. Τους παίρνουν το σπίτι οι µεγαλοτραπεζίτες. Πήγαν
στελέχη της τοπικής Πειραιά, αντέδρασαν εκεί πέρα, έριξαν φυλλάδια και προσπάθησαν να δείξουν σε όλον τον κόσµο ότι είµαστε µαζί τους και ότι δεν θέλουµε να υπάρχουν οι πλειστηριασµοί
των σπιτιών των Ελλήνων. Αποτέλεσµα; Το ίδιο απόγευµα επίθεση στην Τοπική του Πειραιά. Σωθήκαν τα γραφεία λόγω της
παρέµβασης κάποιων παριστάµενων εκεί, οι οποίοι έκλεισαν τις
πόρτες και πρόλαβε και γλύτωσε η όλη διαδικασία. Η Αστυνοµική
Διεύθυνση του Πειραιά είναι στα εκατό µέτρα. Δεν υπήρξε καµµία προσαγωγή.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά, γιατί υπάρχει και ανάληψη γι’
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ίδιο απόγευµα, σε γραφείο συναγωνιστή µας στο Αίθριο
Αµαρουσίου εγκάθετοι τοποθέτησαν ισχυρό εκρηκτικό µηχανισµό. Ο άνθρωπος χτύπησε άσχηµα. Έχει υποστεί σοβαρά εγκαύµατα. Σήµερα κάνει τη δεύτερη χειρουργική επέµβαση, προκειµένου να γλυτώσει τα χειρότερα. Θα χρειαστεί να παραµείνει στο
νοσοκοµείο τουλάχιστον για ένα µήνα.
Όλα αυτά τα πράγµατα δεν ακούγονται, δεν µαθαίνονται πουθενά, δεν ευαισθητοποιείται κανείς από εσάς τους δηµοκράτες!
Υπουργέ, είσαστε εδώ πέρα και ακούτε όλα αυτά τα πράγµατα. Και µάλλον από εµάς τα ακούτε. Προφανώς δεν τα ξέρετε
ούτε εσείς ή αν τα ξέρετε δεν έχετε κάνει τίποτα. Σηµεία και τέρατα εις βάρος της Χρυσής Αυγής! Κανείς δεν ασχολείται, κανείς
δεν ενδιαφέρεται.
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του συγκεκριµένου κυρίου που σας λέω. Αναφέρουν: «Ο φασισµός αντιµετωπίζεται όπως του αξίζει και αρµόζει, µε οργάνωση και µαχητικό-
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τητα, ασκώντας τη βία που αναλογεί στον αγώνα που δίνουµε.
Έτσι, λοιπόν, για πολλοστή φορά αποφασίσαµε να περάσουµε
στην επίθεση, βάζοντας το δικό µας λιθαράκι στο πολύµορφο
τσάκισµα του φασισµού». Δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την περασµένη Κυριακή, σε εκδήλωση νόµιµη, κανονικά, της
Χρυσής Αυγής, στην περιοχή του Βόλου, στο χωριό Διµήνι, σε
αίθουσα η οποία κανονικά µας είχε παραχωρηθεί, γίνεται το
εξής: Οι άνθρωποι που πάνε εκεί πέρα πρώτοι για να µπουν µέσα
να φτιάξουν τον χώρο, δέχονται τροµοκρατική παρακρατική επίθεση από εκατόν πενήντα αληταράδες αναρχοαριστερούς, επιτίθενται, τους πολιορκούν µέσα στην αίθουσα του δηµαρχείου η
οποία µας είχε παραχωρηθεί. Έχουµε σοβαρά τραυµατίες. Η
Αστυνοµία, από τις 17.00’ που εκτυλίσσεται το γεγονός µέχρι τις
18.50’, είναι απούσα. Δεν ενδιαφέρεται να πάει κανείς εκεί πέρα.
Άλλωστε, τι πείραζε άµα σκοτωθεί και κανείς; Φασίστες είναι,
µωρέ, χρυσαυγίτες, θα γινόταν τίποτα; Ένοιαζε κανέναν σας;
Ανάληψη ευθύνης µετά από λίγο. Οι άνθρωποι λένε εδώ πέρα:
«Στο στρίµωγµα που κάνανε, γεύτηκαν µερικές µαυροκόκκινες
παλουκιές». Στη συνέχεια, κάποιος απ’ αυτούς πήγε µε συνοπτικές διαδικασίες στο Νοσοκοµείο του Βόλου. Το καυχώνται, είναι
περήφανοι οι άνθρωποι γι’ αυτό που έκαναν! «Έχουν έρθει», λέει,
«ΕΚΑΒ, αρκετοί φασίστες είναι τραυµατίες και σε νοσοκοµεία».
Με µεγάλη χαρά, λοιπόν, ανακοινώνονται όλα αυτά, όταν εσάς
δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Και όχι µόνο δεν σας ενδιαφέρει τίποτα, δεν θα σας στενοχωρούσε καθόλου αν έχει συµβεί και κάτι.
Και συνεχίζουν: «Σε µια µικρή ανάπαυλα της πολιορκίας τούς
δόθηκε µέσω ντουντούκας πέντε λεπτά διορία να αποχωρήσουν». Ακούστε τι έχει συµβεί στο Βόλο πριν από τρεις-τέσσερις
µέρες. Διορία πέντε λεπτά από ντουντούκα ποιων; Των Ινδιάνων;
Των καουµπόηδων που πήγαν εκεί να εφαρµόσουν την τάξη;
Όλα αυτά είναι εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτή η
Χρυσή Αυγή που έχετε στοχοποιήσει όλοι εσείς. Το καταθέτω και
αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αποτέλεσµα απ’ όλα αυτά τα µικρά που σας προανέφερα; Από
τις 6 του µηνός -είναι είκοσι µέρες που έχουν γίνει και δεν σας
λέω για τα προηγούµενα, όπου έχουν συµβεί σηµεία και τέραταµηδέν προσαγωγές! Φυσικά, µηδέν συλλήψεις. Μηδέν προσαγωγές, Υπουργέ! Κανείς δεν έφταιγε για τίποτα. Κανείς δεν κρίθηκε
ένοχος για τίποτα! Και όλα έχουν γίνει καλά στο αντιφασιστικό
µέτωπο που έχουν ανοίξει όλοι οι δηµοκράτες, από την άκρα αριστερά µέχρι την άκρα δεξιά και πολεµούν τη Χρυσή Αυγή µε
οποιονδήποτε τρόπο.
Δεν τους νοιάζει το τίµηµα. Δεν τους νοιάζει το κόστος. Δεν
σας νοιάζει! Και ηθικοί αυτουργοί είσαστε όλοι εσείς. Είσαστε
όλοι που είστε εδώ µέσα, που έχετε οδηγήσει την κατάσταση να
ξεφύγει από τα επιτρεπτά όρια. Είσαστε όλοι εσείς, οι προηγούµενοι Υπουργοί Δηµοσίας Τάξεως και οι τώρα, οι οποίοι σε αυτούς που δέχονται συνεχώς παρακρατικές και τροµοκρατικές
επιθέσεις, έχουν αρνηθεί την αστυνοµική προστασία. Ποιοι κινδυνεύουν, άραγε, εδώ µέσα, εάν δεν κινδυνεύουν οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής; Ποιοι κινδυνεύουν, εάν δεν κινδυνεύουν τα
στελέχη της Χρυσής Αυγής; Όλοι οι άλλοι έχουν από δύο, τρεις
ή τέσσερις αστυνοµικούς και η Χρυσή Αυγή δεν έχει τίποτα.
Δεν µας ενδιαφέρει. Και αν νοµίζετε ότι εµείς θα φοβηθούµε
µε αυτά ή θα σταµατήσουµε να λέµε ό,τι πιστεύουµε, επαναλαµβάνω, είστε βαθιά γελασµένοι. Όλα θα λέγονται απ’ αυτό εδώ το
Βήµα της Βουλής, γιατί δεν µας έχει δοθεί άλλη δυνατότητα, θα
τα λέµε από εδώ µέσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Αυτά που συµβαίνουν στη δηµοκρατική Ελλάδα είναι αδιανόητα. Όλοι εσείς τα βλέπετε και τα σιγοντάρετε. Ελάχιστοι από
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εσάς, ίσως, µέσα τους να µην συµφωνούν αλλά δεν έχει κανείς
σας το θάρρος να βγει και να κατηγορήσει για όλα αυτά που γίνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι κανένα από τα αποκόµµατα του
αντισυνταγµατικού τόξου για καµµία απ’ αυτές τις περιπτώσεις
που έχουν γίνει και για δεκάδες άλλες που έχουν γίνει κατά το
παρελθόν, δεν έβγαλε µία ανακοίνωση που να καταδικάζει τη βία.
Άρα, τι δείχνει όλο αυτό; Ότι όλοι εσείς είστε σύµφωνοι στη βία
που υπάρχει εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Τη θέλετε, σας αρέσει
και µε τον τρόπο σας δίνετε το δικαίωµα και το έναυσµα για να
γίνονται όλα αυτά.
Η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να υποστείλει τις σηµαίες. Η
Χρυσή Αυγή θα είναι συνέχεια εδώ. Όσο ο ελληνικός λαός µας
στέλνει στο ελληνικό Κοινοβούλιο, θα είµαστε απέναντί σας, θα
στοιχειώνουµε τα όνειρά σας και θα φωνάζουµε για το δίκαιο της
Ελλάδας, για το δίκαιο του Έλληνα πολίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για τι πράγµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Για τις αναφορές που έκανε ο κ.
Λαγός, ότι όλοι εδώ είµαστε ηθικοί αυτουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το θεωρείτε ότι ήταν
προσωπικό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Εκτός από προσωπικό, είναι και προσβολή της Βουλής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε γραφτεί για να
µιλήσετε κάποια στιγµή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Όχι, είµαι εισηγητής και έχω µιλήσει.
Νοµίζω, όµως, ότι είναι προσβολή και προς το Σώµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, όχι διάλογο
µαζί µου.
Κύριε Σκούµα, θεωρείτε ότι σας προσέβαλε προσωπικά και
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν αναφέρεται µε
αυτόν τον τρόπο ο κ. Λαγός απέναντι στο Κοινοβούλιο και στο
Σώµα και θεωρεί όλους, τους Βουλευτές, τον Υπουργό, το Προεδρείο, εν πάση περιπτώσει, ως ηθικούς αυτουργούς στις αναφερόµενες απ’ αυτόν επιθέσεις κατά της Χρυσής Αυγής, πιστεύω
ότι αυτό το παραλήρηµα ξεφεύγει από κάθε πλαίσιο λειτουργίας
και ελεύθερης έκφρασης. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι µια ουσιαστική προσβολή και επίθεση ενάντια στη δηµοκρατία και, µάλιστα, όταν έχουµε και τα γεγονότα της επίθεσης στον Κορυδαλλό
κατά µαρτύρων που πήγαιναν να καταθέσουν στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τα οποία είναι πολύ πρόσφατα. Το θεωρώ απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και προσβλητικό για τη δηµοκρατία, από
άνθρωπο που είπε και οµολόγησε εδώ ότι είναι φασίστας. Έτσι
είπε ενώπιον του Σώµατος.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Για ένα λεπτό, γιατί
αντελήφθην το θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς, ο άνθρωπος λέει ψέµατα και το λέει µπροστά µας.
Ποτέ δεν είπα ότι είµαι φασίστας. Είπα τι έχει ειπωθεί -και τα
έδωσα, για να κατατεθούν στα Πρακτικά- εις βάρος µας. Πρώτον, λοιπόν, λέει ψέµατα ο κύριος.
Δεύτερον, αν θέλει να µην πω αυτά που είπα, ότι δεν υπάρχει
ενοχή από όλους, ας µας πει τι έκανε ένας από τους τριακόσιους
που βρίσκονται εδώ µέσα για να καταδικάσει κάποια από την επίθεση που έχουµε δεχθεί. Αν υπήρχε µια καταγγελία από κάποιον,
µια κίνηση από κάποιον, µια οποιαδήποτε δήλωση, εγώ θα
έβγαινα και θα έλεγα ότι είναι διακόσιοι ενενήντα εννέα και ο
συγκεκριµένος αυτός κύριος δεν είναι. Και οι τριακόσιοι επαναλαµβάνω –µάλλον οι διακόσιοι ογδόντα τρεις- και επιµένω ότι δέχονται αυτό που γίνεται και συµφωνούν.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι εδώ δίπλα. Δεν έχει υπάρξει
ούτε µια προσαγωγή, δεν έχει υπάρξει ούτε µια καταγγελία για
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τα γεγονότα αυτά που έχουν συµβεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο καθένας έχει την
άποψή του. Το Προεδρείο νοµίζω ότι εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού Κοινοβουλίου, έχει τη δική του
άποψη, που είναι τελείως διαφορετική και όπως όλοι, κρινόµαστε
από τον ελληνικό λαό.
Ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδηµητρίου έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αξιότιµες και αξιότιµοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνέχεια της προηγούµενης συζήτησης, εννοείται ότι
όλοι καταδικάζουµε τη βία απ’ όπου και αν προέρχεται. Δεν δεχόµαστε να λύνονται οι διαφορές στους δρόµους. Είµαστε δηµοκράτες. Οι διαφορές λύνονται στις αίθουσες των δικαστηρίων
µε τους νόµους.
Κύριε Υπουργέ, για το ζήτηµα του νοµοσχεδίου έχω να σας
πω το εξής ως δικηγόρος και θέλω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Επί της αρχής, όπως γνωρίζετε -το είπε και η ειδική αγορήτρια
του κόµµατός µας- συντασσόµαστε πλήρως επί της αρχής και
θεωρούµε ότι ήταν κάτι απαραίτητο. Έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση, από τον πρώην αξιότιµο κύριο Υπουργό,
το συνεχίσατε εσείς, το ολοκληρώσατε και πολύ καλά κάνατε.
Θέλω να σας επισηµάνω, όµως, ως δικηγόρος, ότι δεν κάνατε
µια πρόβλεψη. Στο άρθρο 272Α, στο εδάφιο β’ λέµε ότι πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος και να έχει αποβεί
θετικός για την πληρωµή. Αν δεν έχει αποβεί θετικός για την πληρωµή, δεν µπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωµής. Σωστό; Με την
τροπολογία λέτε, «…το αποτέλεσµα του προληπτικού ελέγχου,
όπου αυτός προβλέπεται» και εµφανίζονται και συγκεκριµένες
µέρες µέσα στις οποίες θα πρέπει να γίνει αυτός ο προληπτικός
έλεγχος και να έρθει το αποτέλεσµα.
Δηµιουργείται, όµως, το εξής ζήτηµα. Επειδή το τεκµήριο είναι
µαχητό, υπάρχει περίπτωση να κατατεθεί η διαταγή πληρωµής
µέσα στην προθεσµία που τάσσει ο νόµος, να µην έρθει το αποτέλεσµα του προληπτικού ελέγχου και στη συνέχεια, µε την ανακοπή -γιατί το αναφέρετε ότι σε περίπτωση εφαρµογής τεκµηρίου του προηγουµένου εδαφίου, η συνδροµή της συγκεκριµένης προϋπόθεσης µπορεί να αµφισβητηθεί µόνο µε την ανακοπή
του άρθρου 272Η- να γίνει το εξής: Να πληρωθεί το δικαστικό
ένσηµο, να πληρωθεί η παράσταση, στη συνέχεια να µην υπάρχει
προληπτικός έλεγχος αρνητικός –να µην υπάρχει καθόλου προληπτικός έλεγχος- εκ των υστέρων να γίνει ο προληπτικός έλεγχος και µε ανακοπή να έρθει το ελληνικό δηµόσιο και να ισχυριστεί ότι είναι αρνητικός ο προληπτικός έλεγχος και να απορριφθεί η διαταγή πληρωµής. Σε αυτήν την περίπτωση έχει πληρωθεί το δικαστικό ένσηµο. Εντάξει, την παράσταση ούτως ή άλλως
την πληρώνει ο δικηγόρος. Όµως πληρώνει το δικαστικό ένσηµο
και καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου.
Οφείλετε, λοιπόν, να κάνετε µια πρόβλεψη. Ή να συνεχίσει να
ισχύει το δικαστικό ένσηµο, δηλαδή να έχει το δικαίωµα ο πολίτης να επανέλθει -το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο να επανέλθειµε το ίδιο δικαστικό ένσηµο ή να επιστρέφεται.
Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Είναι ένα κενό που θα το
βρούµε µπροστά µας. Προέρχοµαι από τη µάχιµη δικηγορία και
είναι βέβαιο ότι θα πληρωθεί τζάµπα δικαστικό ένσηµο. Διότι το
ελληνικό δηµόσιο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προβαίνει γρήγορα στο αποτέλεσµα του προληπτικού ελέγχου, θα ξεκινάει η
διαδικασία, στις τριάντα ηµέρες θα εκδίδεται η διαταγή πληρωµής, θα έχει πληρωθεί το δικαστικό ένσηµο και όταν θα ασκείται
η ανακοπή, που θα έχει προσκοµίσει τον αρνητικό προληπτικό
έλεγχο το ελληνικό δηµόσιο, θα έχει χαθεί το ποσό, το έξοδο του
δικαστικού ενσήµου. Και αυτό είναι άδικο.
Ξέρετε, είναι ένα πρόβληµα που το αντιµετωπίζουµε πολύ
συχνά στα δικαστήρια. Πολλές φορές τζάµπα πληρώνονται τα
δικαστικά ένσηµα. Εδώ, όµως, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ο συνδυασµός του 272Α και του 272Γ, της παραγράφου 5 καταλήγει
σε αυτό το συµπέρασµα µε ασφάλεια.
Εποµένως, πιστεύω ότι προλαβαίνουµε να το διορθώσουµε µε
κάποιο τρόπο, είτε επιστρέφοντας το δικαστικό ένσηµο στην περίπτωση που το µαχητό τεκµήριο µε την ανακοπή αλλάξει, δηλαδή ουσιαστικά αλλάξει το αποτέλεσµα και βγει ότι ο προληπτι-
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κός έλεγχος ήταν αρνητικός είτε µε τη δυνατότητα να µπορεί το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να επανέλθει µε το ίδιο δικαστικό ένσηµο.
Αυτή ήταν η µόνη επισήµανση που θα ήθελα να κάνω και επί
της αρχής, όπως ανέφερε και η ειδική αγορήτρια, θα στηρίξουµε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο γιατί θεωρούµε ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Χατζηδηµητρίου, εµείς σας ευχαριστούµε που ούτε καν εξαντλήσατε το
µισό σας χρόνο.
Με βάση όσοι έχετε γραφτεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
µιλήσετε συν το ότι δεν έχει µιλήσει κανείς Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αν θα πάµε πειθαρχηµένα, στις 16.30’, το αργότερο
17.00’, θα έχουµε τελειώσει και ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Αν παρά ταύτα, επειδή στις 17.00’ πρέπει να τελειώσουµε, έχει µείνει ένας-δύο συνάδελφοι, θα µιλήσουν αύριο και
επί της αρχής και επί των άρθρων ως συνήθως γίνεται µε µια
ανοχή χρόνου.
Ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος έχει τον λόγο.
Δεν είναι παρών. Δεν τον διαγράφω. Αν µπορούµε να τον ειδοποιήσουµε, αλλά δεν θα χάσουµε το χρόνο.
Ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος από το ΠΑΣΟΚ έχει τον λόγο.
Είστε πολύ καλοκαιρινός, κύριε Γρηγοράκο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Και εγώ µια φορά χωρίς γραβάτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πώς φαίνεται ότι
πάτε για συνέδριο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ερχόµαστε στη µόδα τη δική σας.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Αυτό βλέπω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρηγοράκο,
έχετε τον λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, µια οµαλή διαδικασία της Βουλής.
Να ξέρουµε τι µας γίνεται, γιατί έχουµε χάσει το µπούσουλά µας.
Δεν πειράζει, εµείς ξέρουµε τι έχουµε κάνει. Μετανιώσαµε για
ό,τι κάναµε. Θα µετανιώσουµε και για άλλα πράγµατα αλλά αυτό
που µας έχει συµβεί µε την Πρόεδρο της Βουλής είναι πρωτόγνωρο. Γι’ αυτό είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι ξέρουµε επιτέλους τι
γίνεται σήµερα και ότι κάποια στιγµή αυτή η Βουλή τελειώνει
16.30’.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από τέσσερις µήνες να ένα
νοµοσχέδιο που πραγµατικά έχει θετικό πρόσηµο, ένα νοµοσχέδιο που αφήνει στην πάντα τις ιδεοληψίες και έρχεται στην εποχή
του ρεαλισµού, στην ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας,
γιατί όλοι βλέπουµε τι γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα µε
την οικονοµία. Πραγµατικά δεν υπάρχει «σάλιο» στην αγορά και
όλα έχουν εξαντληθεί.
Αυτό που δεν έχει αλλάξει ακόµη -γιατί ο ελληνικός λαός είναι
ανεκτικός- είναι ότι ακόµη στηρίζει την Κυβέρνηση. Είναι δύσκολο µετά από τρεις-τέσσερις µήνες να αλλάξει κάποιος την
ψήφο του. Αλλά εδώ η Κυβέρνηση θα πρέπει να το λάβει σοβαρά
υπ’ όψιν αυτό, γιατί η χώρα έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το νοµοθέτηµα πιστεύουµε ότι θα επιφέρει
ταχύτερη ικανοποίηση των χρηµατικών αξιώσεων των πιστωτών
του δηµοσίου, καθώς οι δικαιούχοι εκκαθαρισµένων χρηµατικών
απαιτήσεων, θα αποκτούν άµεσα εκτελεστό τίτλο µετά από διαδικασίες που προβλέπει το νοµοσχέδιο, σε µια προσπάθεια να
αποκατασταθεί η οµαλότητα του συναλλακτικού βίου και να τονωθεί η ρευστότητα της αγοράς.
Επειδή συµµετέχω ως Έλληνας πολίτης, ως Βουλευτής, ως
πολιτικός στην καθηµερινότητα, θέλω να πω ότι, πραγµατικά,
έχουν έρθει σε απόγνωση όλοι οι άνθρωποι της αγοράς, γιατί το
δηµόσιο δεν είναι καλός πελάτης. Οφείλει πάρα πολλά στους
προµηθευτές, σε χιλιάδες επιχειρηµατίες που συναλλάσσονται
µε το κράτος.
Θα πω κάτι, που πιθανόν εσείς οι ίδιοι δεν το έχετε υπολογίσει.
Αυτήν την στιγµή τα χρέη των νοσοκοµείων είναι περίπου τρία
δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι ένα καινούργιο µνηµόνιο. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Έτσι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό είναι θετικό, γιατί θα βοηθήσει κάποιους από αυτούς τους προµηθευτές
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να µπορέσουν έστω την τελευταία στιγµή να ξαναπροµηθεύσουν
τα νοσοκοµεία µε πρώτες ύλες και µε τα αναγκαία και απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία των νοσοκοµείων και βέβαια για την
υγεία. Αλλά δεν είναι µόνο στην υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί
άνθρωποι, οι οποίοι συναλλάσσονται µε το κράτος και αυτήν την
στιγµή είναι σε αδιέξοδο, διότι από τη µια στιγµή στην άλλη τους
κάνουν διάφορα γραµµάτια για τα οποία διαµαρτύρονται, διότι
όπως καταλαβαίνετε το τραπεζικό σύστηµα δεν είναι σε µια καλή
φάση.
Υπάρχουν µεγάλες ανεξόφλητες οφειλές στα µέσα µιας
προβληµατικής οικονοµίας που αυτήν την στιγµή έχει η Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό το νοµοσχέδιο.
Όµως επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, πιστεύω ότι
πρέπει γρήγορα η Κυβέρνηση -όσο το δυνατόν πιο γρήγορα- να
βάλει τα δυνατά της για να τελειώνει το θέµα µε τη συµφωνία.
Γιατί δεν µπορεί αυτό το χαρτί της διαπραγµάτευσης να το
κουνάµε συνέχεια. Διότι κάποια στιγµή ξέρετε, κουνώντας, κουνώντας, κουνώντας, κουράζεται και το χέρι µας αλλά κουράζεται
κι αυτός να µας βλέπει να κουνάµε το χέρι. Όποιος κουνάει το
χέρι, έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα θα είναι σε µία διαφορετική κατάσταση που δεν θα
µπορεί να κουνήσει το χέρι του. Όσοι κούνησαν το χέρι και
έριξαν τους πολίτες, τις δηµοκρατίες, ξέρετε, αυτό το χέρι
συνήθως κατέβαινε απελπιστικά και πολύ γρήγορα -απελπισµένο.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το τελευταίο χρονικό
διάστηµα, βλέπω το στελεχιακό δυναµικό του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, να είναι µια αστείρευτη πηγή έµπνευσης. Κάθε µέρα τα
κανάλια µάς έχουν. Καλά, αφήστε που φτιάχνουν και εκποµπές
τα κανάλια από το ελληνικό Κοινοβούλιο για τα στελέχη όλων
των κοµµάτων, όχι µόνο του ΣΥΡΙΖΑ -από όλους µας φτιάχνουν.
Υπάρχουν ειδικές εκποµπές της τηλεόρασης, που ζουν µόνο από
αυτά που παρουσιάζει το Κοινοβούλιο. Δεν θα ονοµατίσω ούτε
θα διαφηµίσω εκποµπέςαλλά είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν
ειδικές εκποµπές που ασχολούνται µόνο µε το Κοινοβούλιο.
Εγώ θέλω να πω στους συναδέλφους µου ότι οι αντιφατικές
δηλώσεις µπλέκουν όλους µας. Δεν πρέπει αυτές τις αντιφατικές
δηλώσεις να φροντίζουµε όλοι να τις προβάλλουµε και προς τα
έξω. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει ξανά το κύρος του και
σε αυτό είµαστε υποχρεωµένοι να συµβάλλουµε όλοι.
Πιστεύω. Λοιπόν. ότι η Κυβέρνηση πρέπει να µην κοιµάται
καθόλου τις επόµενες µέρες. για να µπορέσει να φέρει µια
συµφωνία η οποία θα γίνει αποδεκτή από όλους µας. Διότι κανείς
από εµάς σε αυτήν την Αίθουσα δεν θέλει η χώρα να περιέλθει
σε δεινή κατάσταση. Ειλικρινά κανείς από εµάς δεν θέλει η χώρα
να µην έχει συµφωνία, να µην έχει µέλλον.
Εγώ θέλω να πω ότι δεν ξύσαµε µόνο τον πάτο του βαρελιού
πια, ζητώντας τα χρήµατα από τους αγρότες, από τα νοσοκοµεία, από το ασφαλιστικό σύστηµα. Αυτό που πρέπει να δει η
Κυβέρνηση, είναι ότι το εµπορικό ισοζύγιο καταποντίζεται.
Πρωτογενές πλεόνασµα δεν υπάρχει. Το χρέος µεγαλώνει. Αυτά
πρέπει να είναι τα προβλήµατα που να την απασχολούν.
Αυτό που σήµερα έρχεται να λύσει η Κυβέρνηση πιστεύω ότι
µας βρίσκει σύµφωνους όλους και εµείς θα το στηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Γρηγοράκο.
Εκφωνώ για δεύτερη φορά τον κ. Παπαχριστόπουλο, που δεν
είναι παρών στην Αίθουσα, και προχωρούµε παρακάτω στον κ.
Ιωάννη Καραγιάννη από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά µε αµοιβαία
µετάθεση που έγινε, ακολουθεί ο κ. Νικόλαος Δένδιας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Καραγιάννη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα, έρχεται να καλύψει µε την ενσωµάτωση
της ευρωπαϊκής Οδηγίας 7/2011 το κενό που υπάρχει στις µεγάλες καθυστερήσεις εξόφλησης τιµολογίων ιδιωτών από εµπορικές συναλλαγές που έχουν µε το δηµόσιο. Για τις απαιτήσεις
αυτές, δεν προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία στην εσωτερική
έννοµη τάξη. Η συγκεκριµένη οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για τις
προθεσµίες πληρωµής εµπορικών συναλλαγών τόσο µεταξύ δη-
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µοσίου και επιχειρήσεων όσο και µεταξύ επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού Προµηθειών του Δηµοσίου, είναι συγκεκριµένοι οι τρόποι πληρωµής προµηθευτών
από το δηµόσιο. Τα ανεξόφλητα τιµολόγια για µεγάλο διάστηµα
µετά το πέρας της προθεσµίας τους δηµιουργούν ως γνωστόν
σοβαρά προβλήµατα στη ρευστότητα και τη χρηµατικοοικονοµική διαχείριση των επιχειρήσεων, που είναι ήδη πολύ επιβαρυµένες από την κρίση, ιδίως για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο, συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην καλή λειτουργία
και την τόνωση της εσωτερικής αγοράς, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ιδίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στη
δυνατότητα πρόσβασης των ασθενέστερων στη δικαιοσύνη,
αλλά και στην επιτάχυνση της απονοµής της, στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας, στη µεγαλύτερη διαφάνεια και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο πρόβληµα της καθυστέρησης
πληρωµών συνολικά, στην ακύρωση καταχρηστικών όρων και
πρακτικών, στη δυνατότητα που δίνεται στα συµβαλλόµενα µέρη
να συµφωνήσουν ένα πρόγραµµα πληρωµών.
Τα προαναφερθέντα θα συµβάλλουν δηµιουργικά στην αντιστροφή του ήδη αρνητικού κλίµατος που καταγράφηκε για την
ελληνική επιχειρηµατικότητα και όπως αυτό εκφράζεται από τον
ευρωπαϊκό δείκτη πληρωµών, ο οποίος συγκεκριµένα λέει ότι το
74% των επιχειρήσεων, προβλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος µη
πληρωµών, το 80% αναφέρει µηδενική ανάπτυξη, το 68% ότι δεν
σκοπεύει να προσλάβει προσωπικό, το 82% δεν βλέπει θετικό
κλίµα για τις επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία αυτά, δυστυχώς κατατάσσουν τη χώρα µας στη
δεύτερη χειρότερη θέση µετά την Ιταλία, σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις πληρωµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι όλα αυτά
είναι συνέπεια των προηγούµενων πολιτικών που ζήσαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Σύµφωνα µε πρόσφατο δηµοσίευµα της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», οι
απώλειες στην ελληνική οικονοµία από την καθυστέρηση των
πληρωµών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις καθώς και των
επιχειρήσεων στις µεταξύ τους συναλλαγές, ανέρχονται στο 9%
του εκτιµώµενου για το 2014 Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Η οικονοµική κρίση, όπως είναι φυσικό, επιδείνωσε την κατάσταση ειδικά για τις οφειλές του δηµοσίου προς τους προµηθευτές του, που µε συντηρητικούς υπολογισµούς ξεπέρασαν κατά
µέσο όρο τις εκατόν εβδοµήντα τέσσερις µέρες την περίοδο
2008-2014. Ακόµα πιο προβληµατική είναι η κατάσταση στις συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων. Ως οικονοµολόγος, έχω
πλήρη εικόνα για το τι συµβαίνει στην αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο βρίσκεται
σαφέστατα σε θετική κατεύθυνση και είναι ουσιαστικά αίτηµα
πολλών επιµελητηρίων που εκφράζουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Κατά την άποψη µου, είναι αυτονόητη η υπερψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ θερµά για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Νικόλαος Δένδιας.
Στη συνέχεια, έχει ζητήσει τον λόγο –δεν θα µιλήσετε en bloc
όλοι οι κοινοβουλευτικοί- ο κ. Γεωργιάδης. Αν θέλει ένας δεύτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µπορεί να µιλήσει. Μετά θα
µιλήσουν τρεις συνάδελφοι και µετά δύο κοινοβουλευτικοί πάλι.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
Είδατε πώς το κανόνισα λόγω γειτονιάς, κύριε Δένδια, να µιλήσετε πριν τον κοινοβουλευτικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πάντοτε ωφέλιµο
να είναι κανείς γειτονεύων της εξουσίας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε συγχωρείτε που θα χαλάσω
την οµοθυµία ως προς το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, το οποίο
θεωρώ επί της ουσίας αδιάφορο και ως προς το συµβολισµό του
προκλητικό.
Εξηγούµαι: Κατ’ αρχάς, µε το άρθρο πρώτο παράγραφος Ζ
του ν. 4152/2013, όπως ελέχθη, ενσωµατώθηκε στο Εθνικό µας
Δίκαιο η οδηγία 2011/7 για την καταπολέµηση των καθυστερή-
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σεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, της οποίας εφαρµογής συνιστά και το τωρινό νοµοθέτηµα το οποίο έχει τον τίτλο:
«Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, υπολείπεται της ήδη εκδοθείσας νοµολογίας. Υπάρχουν
αρκετοί νοµικοί στην Αίθουσα και κατά συνέπεια είναι γνωστές
οι υπάρχουσες αποφάσεις, και η απόφαση 369/2014 του Αρείου
Πάγου και η σχετική απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και το ευρύτερο σκεπτικό το οποίο περιλαµβάνει και η απόφαση του Αρείου Πάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
αλλά και οι προτάσεις του Δικηγορικού Σώµατος, οι οποίες έχουν
καταγραφεί και έχουν αποσταλεί προς τον παριστάµενο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοθέτηµα αυτό στην πραγµατικότητα δεν διευκολύνει αλλά δυσχεραίνει εντόνως την έκδοση διαταγής πληρωµής.
Οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει, παραδείγµατος χάριν, ο
προληπτικός έλεγχος, είναι κατ’ ουσίαν εµπόδιο για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων του επισπεύδοντος. Και οφείλω να πω
για τους γνωρίζοντες τη δικαστηριακή πρακτική ότι µε αυτό το
νοµοθέτηµα στην πραγµατικότητα εισάγονται τέσσερις διαφορετικές δίκες. Κατ’ αρχας, η ίδια η έκδοση είναι «δίκη», από εκεί
και πέρα η διαδικασία αναστολής, η ανακοπή, τα ένδικα µέσα.
Όλο αυτό οδηγεί σε µια απολύτως ατελέσφορη διαδικασία. Εάν
δε σ’ αυτό προσθέσετε και τον προληπτικό έλεγχο και την ενταλµατοποίηση, καθίσταται σαφές ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι
απλώς προς το «θεαθήναι». Καθόλου, βεβαίως, δεν πρόκειται να
διευκολύνει τις συναλλαγές. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Αυτά τα οποία λέω είναι απολύτως γνωστά.
Αυτό το οποίο εµένα, λοιπόν, µου κάνει εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση, είναι γιατί επιλέγετε να έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία αυτήν τη συγκυρία. Και ποια είναι η συγκυρία; Η συγκυρία
είναι ότι τους τελευταίους τέσσερις µήνες –ήδη εισερχόµαστε
στον πέµπτο- η παρούσα Κυβέρνηση έχει κυριολεκτικώς αφυδατώσει την αγορά –η λαϊκή έκφραση είναι «στεγνώσει»- µην πληρώνοντας τις υποχρεώσεις του δηµοσίου, όχι µόνο αυτό, αλλά
µην προβαίνοντας καν στην καταβολή του επιστρεφόµενου ΦΠΑ,
ο οποίος µόνος του είναι πάνω από 800.000.000 ευρώ.
Η Κυβέρνηση, αυτό το οποίο κάνει αυτήν τη στιγµή είναι να
οδηγεί εξήντα επιχειρήσεις σε κλείσιµο κάθε µέρα, γύρω στους
επτακόσιους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα στην ανεργία
κάθε µέρα και αφού τα κάνει όλα αυτά, χωρίς να καταλήγει σε
συµφωνία µε του Ευρωπαίους εταίρους, παριστάνοντας ότι διαπραγµατεύεται επί άνω των τεσσάρων µηνών, επιτέλους επιστρέφει προς την ελληνική κοινωνία ως προσβάλλουσα, εισάγοντας
νοµοθετήµατα µε τα οποία της ελληνικής κοινωνίας, προς την
οποία δεν πληρώνει καµµία από τις υποχρεώσεις του δηµοσίου,
της δίνει µέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες τη δυνατότητα
δήθεν να εκδώσει διαταγή πληρωµής εις βάρος του ελληνικού
δηµοσίου, αφού καταβάλει το δικαστικό ένσηµο. Και από κει και
πέρα βεβαίως βάζει το δανειστή του δηµοσίου, τον άνθρωπο τον
οποίο το δηµόσιο –και µε συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση- έχει
«φεσώσει» σε µια ολόκληρη σειρά δικών για να ικανοποιηθεί,
όταν τα ελληνικά δικαστήρια θα αποφασίσουν να του δώσουν δικάσιµο.
Το µόνο, βεβαίως, θετικό που έγινε κατά τη διαδικασία µέσα
από τη νοµοτεχνική διόρθωση είναι ότι εν πάση περιπτώσει ανετέθη στο διοικητικό εφετείο και στο διοικητικό πρωτοδικείο η έκδοση της συγκεκριµένης φερόµενης ως διαταγής πληρωµής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κρατήσει σαφή κατάλογο του νοµοθετικού έργου της κυβερνώσας Αριστεράς των
πρώτων εκατόν είκοσι ηµερών. Το έργο αυτό είναι απολύτως
προκλητικό και πουθενά αλλού δεν είναι τόσο προκλητικό όσο
στον τοµέα της δικαιοσύνης. Γιατί αυτό το οποίο µένει αυτήν τη
στιγµή ως επέµβαση της κυβερνώσας Αριστεράς στον τοµέα της
δικαιοσύνης, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την κυβερνώσα Αριστερά στον τοµέα της δικαιοσύνης, δεν είναι βεβαίως η φερόµενη ως διαταγή πληρωµής κατά του δηµοσίου µέσα από τη
δαιδαλώδη αυτή διαδικασία. Είναι το κατάπτυστο νοµοθέτηµα
(ν.4322/2015) το οποίο δυνάµει µπορεί να οδηγήσει στην απε-
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λευθέρωση των τροµοκρατών και ιδίως ενός και µόνο τροµοκράτη. Αυτή είναι η αντίληψη της κυβερνώσας Αριστεράς για τη
δικαιοσύνη και αυτή έχει κατατεθεί εδώ και είναι κρίµα.
Το λέω πάντοτε ότι είναι κρίµα, διότι η Αριστερά στην Ελλάδα
είχε πνευµατικά µεγέθη. Άνθρωποι σηµαντικότατοι, άνθρωποι
των οποίων τα ονόµατα κοσµούν τις αίθουσες της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως του συνταγµατολόγου
Αλέξανδρου Σβώλου, που έχουν αφήσει κείµενα και παρακαταθήκες για την αριστερή αντίληψη κατά την απονοµή της δικαιοσύνης, ότι κι αν σηµαίνει αυτό.
Και η νυν για πρώτη φορά κυβερνώσα Αριστερά, το µόνο το
οποίο γνωρίζει να κάνει για εκατόν είκοσι µέρες είναι να µας φέρνει νοµοθετήµατα για την απελευθέρωση τροµοκρατών και νοµοθετήµατα περί δήθεν έκδοσης διαταγής πληρωµής κατά του
δηµοσίου, όταν µε το άλλο χέρι στερεί από την ελληνική οικονοµία τους απαραίτητους πόρους για την επιβίωσή της κατά τρόπο
απολύτως καταχρηστικό.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο έχω να πω, είναι ότι το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα δεν είναι άξιο καν σοβαρού σχολιασµού. Θεωρώ ότι
απλώς δαπανά χωρίς κανένα λόγο το χρόνο της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό σηµαίνει ελεύθερη διακίνηση ιδεών µέσα στο Κοινοβούλιο. Εγώ, κατά κάποιον
τρόπο, χάρηκα τον κ. Δένδια που διαφοροποιείται από την επίσηµη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί αυτό σηµαίνει Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
Θα φωνάξω τον κ. Χαρίλαο Τζαµακλή. Μετά ακολουθούν τρεις
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Γεροβασίλη
και ο κ. Κουτσούκος, τρεις συνάδελφοι, οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί, εφόσον το επιθυµούν και θα κλείσουµε µε τους τρεις
τελευταίους συναδέλφους, ώστε να µη «ρίξουµε» τους Βουλευτές, µιλώντας και οι επτά κοινοβουλευτικοί ενδιαµέσως.
Κύριε Τζαµακλή, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι ωραία δικαιολογήσατε την τοποθέτηση του κ. Δένδια αλλά εγώ έχω την άποψη ότι µάλλον ξεκίνησε η κούρσα της
διαδοχής στη Νέα Δηµοκρατία. Ας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα µε τσιγκλάτε να
σας πειράξω και να πω ότι όσοι διαφωνείτε µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ,
δηλαδή, αµφισβητείτε την ηγεσία του κ. Τσίπρα;
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ: Πειρακτικά το λέω, κύριε Πρόεδρε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου,
αφορά προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αναφέρεται στην καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές και στοχεύει στη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, η οδηγία ορίζει την υποχρέωση να διασφαλίζεται
η δυνατότητα έκδοσης εκτελεστού τίτλου εντός χρονικού διαστήµατος ενενήντα ηµερών.
Συνεπώς αποτελεί υποχρέωση της χώρας µας να εισαγάγει
ρύθµιση πλαισίου για την ταχεία -σε κάθε περίπτωση εντός ενενήντα ηµερών- έκδοση εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων
για µη αµφισβητούµενες απαιτήσεις απορρέουσες από διοικητική σύµβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών, οι οποίες διέπονται από την ανωτέρω οδηγία.
Εποµένως, το σχέδιο νόµου καλύπτει ένα τεράστιο νοµικό κενό
στο δικαιικό µας σύστηµα, δεδοµένου ότι η εσωτερική έννοµη
τάξη, δεν προβλέπει για τις απαιτήσεις αυτές αντίστοιχη διαδικασία, εν αντιθέσει µε την προβλεπόµενη στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωµής για εµπορικές συναλλαγές που απορρέουν από συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου.
Η κάλυψη αυτού του νοµικού κενού έχει τεράστια πρακτική σηµασία, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τα εξής:
Πρώτον, το πλήθος των διοικητικών συµβάσεων, κυρίως συµβάσεων έργου, προµήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων από το ένα µέρος, και

3113

του δηµοσίου ή των δήµων ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου από το άλλο µέρος.
Δεύτερον, την παγιωµένη κατάσταση της καθυστέρησης των
πληρωµών από τους αντισυµβαλλοµένους των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που οφείλεται σε κακή νοοτροπία, σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, κυρίων των επιτρόπων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σε τυπικά λάθη των διαγωνισµών ή των αναθέσεων
και σε πολλές άλλες αιτίες.
Τρίτον, την λόγω της οικονοµικής κρίσης άρνηση των τραπεζών να δανείσουν χρήµατα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις,
που λόγω της καθυστέρησης των πληρωµών, αντιµετωπίζουν
προβλήµατα ρευστότητας, έχοντας ήδη καταβάλει και ΦΠΑ για
πωλήσεις που έκαναν και για υπηρεσίες που παρείχαν.
Η πραγµατικότητα αυτή επιφέρει αρνητικές συνέπειες, όπως
τον µαρασµό ή και το κλείσιµο πολλών µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στην επαρχία, των µικρών µεγεθών και των
αντιστοίχως µικρού οικονοµικού µεγέθους διοικητικών συµβάσεων. Η συνέπεια αυτή έχει άµεση αντανάκλαση στη διόγκωση
της ανεργίας, στη µείωση των φορολογικών εσόδων, στη µείωση
των εσόδων ασφαλιστικών ταµείων, στην εµπέδωση της άποψης
ότι οι αντισυµβαλλόµενοι δηµόσιοι φορείς είναι αναξιόπιστοι και
άρα ασύµφοροι για συναλλαγές -αυτό ασφαλώς δεν εξυπηρετεί
το δηµόσιο συµφέρον- την άρνηση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων να συναλλαγούν µε δηµόσιους φορείς.
Η εισαγόµενη ρύθµιση είναι απολύτως αναγκαία, αφού ο µικρός και µεσαίος επιχειρηµατίας αποκτά ένα νοµικό όπλο, προκειµένου να επισπεύσει την καταβολή των οφειλοµένων.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω δύο επισηµάνσεις.
Η πρώτη, αφορά το γεγονός ότι δεχθήκατε τις, κατά τη γνώµη
µου, ορθές παρατηρήσεις τόσο των Βουλευτών της αρµόδιας
επιτροπής, όσο και των φορέων που εκλήθησαν σ’ αυτήν. Αυτό
είναι προς τιµήν σας και πρέπει να αναγνωριστεί.
Η δεύτερη, αφορά το γεγονός ότι η διοικητική δικαιοσύνη
νοσεί βαρέως. Αναφέροµαι στην πραγµατικότητα της οιονεί αρνησιδικίας κυρίως στα πρωτοβάθµια διοικητικά δικαστήρια. Οι
αιτίες είναι γνωστές και χιλιοειπωµένες. Υποστελέχωση, µικρός
αριθµός διοικητικών πρωτοδικείων, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής. Φρονώ ότι πρέπει να αποτελέσει ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας η άρση όλων αυτών, επειδή η δικαιοσύνη και η
διοικητική είναι πυλώνας της δηµοκρατίας ή τουλάχιστον έτσι
πρέπει να οράται και επειδή η χώρα και για δηµοσιονοµικούς λόγους έχει ανάγκη να διεκπεραιώνονται ταχέως και ορθώς οι διοικητικές διαφορές.
Πρωταρχικό µέληµα, εποµένως, του Υπουργείου σας, πρέπει
να είναι η ίδρυση διοικητικών πρωτοδικείων σε κάθε πρωτεύουσα
νοµού.
Σας εξέθεσα στην επιτροπή την παρούσα κατάσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπάγονται µε µεταβατικές έδρες η Πιερία, το Κιλκίς, η Χαλκιδική και ο Νοµός
Θεσσαλονίκης. Τώρα, εν έτει 2015 εκδικάζονται σε πρώτο βαθµό
αγωγές και προσφυγές του 2005 και του 2006, δηλαδή εκδικάζονται µετά από δέκα ή εννέα έτη.
Από την άποψη αυτή, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι το νοµοθέτηµα είναι αποσπασµατικό και αναµένω τις πρωτοβουλίες σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζαλµακλή.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης. Σας απέσπασα
από την ευχάριστη παρέα µε τη συνάδελφο κ. Ασηµακοπούλου,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, αλλά µε δώσατε στην παρέα του Σώµατος, που είναι
ακόµα πιο ευχάριστη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, θα αφήνατε να
πέσει κάτω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς επί του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι ο εισηγητής µας τοποθετήθηκε επαρκώς. Το νοµοσχέδιο αυτό, είναι κατά βάση µια νοµοθετική πρωτοβουλία της προηγούµενης κυβέρνησης µε πολύ

3114

µικρές αλλαγές. Έρχεται να ενσωµατώσει στην Ελλάδα µια κοινοτική οδηγία και το κυριότερο για εµένα, αποτελεί και µνηµονιακή µας υποχρέωση.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά συναντιόµαστε
στους µεγάλους δρόµους του µνηµονίου. Και είναι πολύ ευχάριστο, γιατί στο προηγούµενο Κοινοβούλιο, στην προηγούµενη
σύνθεση και µόνο που θα ανέφερε ο κ. Αθανασίου, ως Υπουργός
Δικαιοσύνης της κυβερνήσεως Σαµαρά ότι αποτελεί µνηµονιακή
µας υποχρέωση, θα ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πει
ο ΣΥΡΙΖΑ «όχι».
Ωστόσο, τα φέρνει έτσι η ζωή, αλλάζουν τα πράγµατα και συναντιόµαστε τώρα στη µεγάλη λεωφόρο της ευρωπαϊκής οδού,
όπου όπως είπε σήµερα και ο Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας, τον οποίον θαυµάζει πολύ ο κ. Βαρουφάκης, «δεν γίνεται
να ακολουθήσουµε χωρίς µνηµόνιο».
Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, για να µην το ξεχάσω, θα ήθελα να
χαιρετίσω τη σηµερινή δηµόσια παραδοχή του Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Βαρουφάκη, ο οποίος µπαίνοντας στο Υπουργείο
Οικονοµικών, θέλοντας να δηλώσει στους δηµοσιογράφους το
τι συµβαίνει µε τις διαπραγµατεύσεις και µε τον ΦΠΑ, είπε: «δεν
µας αφήνει η τρόικα»!
Είναι εξαιρετικά ευχάριστο που ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης σήµερα επιτέλους απεκάλεσε το Brussels Group µε το πραγµατικό
του όνοµα. Γιατί, βεβαίως, το Brussels Group δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η τρόικα. Είναι η τρόικα και αυτό που προσπαθείτε
τώρα να κάνετε, είναι η ολοκλήρωση της πέµπτης αξιολογήσεως
του µνηµονίου.
Αυτά όλα είναι πάρα πολύ ευχάριστα, κυρία Γεροβασίλη και
κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουµε ζήσει µαζί την προηγούµενη
σύνθεση του Κοινοβουλίου, όπου όταν εµείς µιλούσαµε για
τρόικα, για µνηµόνιο ή για αξιολόγηση, εδώ περίπου µας λέγατε
«γερµανοτσολιάδες», «προσκηνυµένους» και «πηλιογούσηδες»!
Τώρα, λοιπόν, έχουµε και µε τη δηµόσια παραδοχή του αγαπηµένου µας Γιάνη µε ένα «νι», ο οποίος απεκάλυψε ότι αυτή η
«κακιά» η τρόικα, να κάνει αυτά που θέλει. Άρα αφού δεν τον
αφήνει η «κακιά» η τρόικα δεν τον αφήνει να κάνει αυτά που
θέλει, πάει να πει ότι δεν την έχει καταργήσει την «κακιά» την
τρόικα. Παρά τις προηγούµενες θεαµατικές του δηµόσιες δηλώσεις τη βρίσκει συνεχώς µπροστά του και µε αυτήν την «κακιά»
την τρόικα πρέπει να συνεννοηθεί επιτέλους και να πάµε παρακάτω.
Επί της ουσίας όµως και για να φύγω λίγο από τον αστεϊσµό
που θέλω να επιχειρήσω, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν φτάνουν νοµοσχέδια όπως το σηµερινό, για να
µπορέσει η χώρα να κάνει το επόµενο βήµα εµπρός. Είναι πολύ
καλό το σηµερινό νοµοσχέδιο, λύνει ένα πρόβληµα, δηµιουργεί
µια ταχύτερη διαδικασία στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων.
Όµως, για να µιλάµε για διαταγές πληρωµής και για οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, η πρώτη αναγκαία συνθήκη
είναι να υπάρχει οικονοµία. Και για να υπάρχει οικονοµία, ώστε
να µιλάµε µετά για διαταγές πληρωµής, πρέπει να υπάρχει συµφωνία. Και για να υπάρχει συµφωνία –κατά τη δηµόσια παραδοχή
σήµερα του Γιάνη, µε ένα «ν», Βαρουφάκη- θα πρέπει να υπάρχει
συνεννόηση µε την τρόικα.
Άρα, λοιπόν, τι σας λέει η Νέα Δηµοκρατία; Η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας καλεί να ακολουθήσετε το παράδειγµα επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου
–το τονίζω αυτό- του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Και λέω επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, δηλαδή την
εφαρµογή του µνηµονίου, για ποιον λόγο; Διότι ο κ. Παρασκευόπουλος, έχει δυστυχώς στη σύντοµη έως σήµερα υπουργική του
θητεία, το µεγάλο πρόβληµα του νοµοσχεδίου για την αποφυλάκιση του Ξηρού.
Στην περίπτωση αυτή σας έσωσε και ως Υπουργό προσωπικά
εσάς και την Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αλλά το κυριότερο έσωσε
την Ελλάδα, η «θρησκοληψία» του Σάββα Ξηρού, ο οποίος δεν
δέχθηκε να πάρει το βραχιολάκι.
Διότι εάν ο Σάββας Ξηρός έπαιρνε το βραχιολάκι, ξέρετε πολύ
καλά ότι σήµερα η χώρα µας, θα είχε διακόψει τις διπλωµατικές
σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συγγνώµη.
Πριν συνεχίσετε για τη θρησκοληψία του Ξηρού και επειδή
ξέρω ότι έχετε ευαισθησία για τα παιδιά, θέλω να κάνω µια ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαριάς
Θήρας, από την όµορφη Σαντορίνη.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και ιδιαίτερα εγώ γιατί είµαι Κυκλαδίτης.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Καλώς ήρθατε!
Την λέξη «θρησκοληψία» να τη βάλουµε σε εισαγωγικά. Εννοούσα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις οποίες ιδιαιτέρως σέβοµαι.
Όµως, η ουσία είναι ότι δεν πήρε το βραχιολάκι. Αυτό ήταν
που είχε την ουσία.
Επίσης, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, µια και είστε εδώ,
θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτηµα. Ήµασταν στην Αίθουσα αυτή στη συζήτηση για τις γερµανικές αποζηµιώσεις και
τη σύσταση της επιτροπής, όταν ανακοινώσατε ότι θα εξετάσετε
εάν θα άρετε την προηγούµενη απόφαση προκατόχου σας
Υπουργού Δικαιοσύνης, σε σχέση µε την εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως των θυµάτων του Διστόµου. Και τότε χειροκροτηθήκατε από τους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ για τη γενναιότητα της προτάσεώς σας και κυρίως από την κ. Κωνσταντοπούλου. Εµείς, βεβαίως, είχαµε πει ότι αυτές είναι δύσκολες αποφάσεις και θέλουν προσοχή. Έχουν, όµως, παρέλθει από εκείνη
τη δηµόσια τοποθέτησή σας περίπου τέσσερις µήνες.
Άρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, για να δούµε αν το χειροκρότηµα που πήρατε εκείνη την ηµέρα το πήρατε δικαίως ή αδίκως, αν έχετε καταλήξει σε κάποια απόφαση. Έχετε προχωρήσει
στην εξέταση αυτού του θέµατος; Ή επρόκειτο περί ενός βερµπαλισµού, ο οποίος ετέθη στην Αίθουσα εν είδει –θα µου επιτρέψετε την έκφραση- νεοελληνικής µαγκιάς και το ξεχάσατε, βέβαια, τώρα που σφίξανε τα πράγµατα; Θέλω να ξέρω τι έχετε
κάνει, γιατί τότε ήταν δηµόσια τοποθέτηση στη Βουλή των Ελλήνων του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου ότι θα εξετάσει αυτό το θέµα. Θέλω να ξέρω αν έχει υπάρξει πρόοδος και
αν συνεχίζετε να το εξετάζετε ή το απορρίψατε, για να ξέρουν
και αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν να περιµένουν από εσάς.
Επανέρχοµαι τώρα στην ουσία. Για να έχει νόηµα το παρόν νοµοσχέδιο –επαναλαµβάνω- πρέπει να υπάρχει εθνική οικονοµία.
Για να υπάρχει εθνική οικονοµία, πρέπει να υπάρξει συµφωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να είµαστε
όλοι εδώ συνεννοηµένοι. Μετά πάθους λυσσάξατε να πάρετε την
εξουσία. Λυσσάξατε! Ήµασταν εδώ σε αυτήν τη Βουλή, που ο κ.
Τσίπρας ζητούσε από τον Σεπτέµβριο µήνα κάθε µέρα εκλογές.
Από το Βήµα αυτό είχε πει: «Στέλνω µήνυµα τον Οκτώβριο του
2014 στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον ότι
όποια συµφωνία και να υπογράψει ο Σαµαράς, εγώ δεν την αναγνωρίζω». Όταν προκηρύχθηκε η προεδρική εκλογή, είπε: «Επιτέλους, µια σωστή απόφαση της κυβερνήσεως!».
Βασική σας ιδεολογική θέση είναι, να µην εφαρµοστεί η πέµπτη αξιολόγηση και να µην εφαρµοστεί το mail Χαρδούβελη. Έρχεστε τώρα, τέσσερις µήνες µετά και περίπου µας λέτε ότι η
προηγούµενη κυβέρνηση σάς παγίδευσε µαζί µε τους ξένους σε
ένα κλοιό ρευστότητας, όταν εσείς ζητάγατε κάθε µέρα εκλογές,
ότι σας παγίδευσε γιατί έβαλε δύο µήνες παράταση, όταν εσείς
ζητάγατε παράταση ούτε είκοσι τέσσερις ώρες και όταν εσείς
λέγατε ότι δεν θέλατε το mail Χαρδούβελη, τώρα συζητάτε –κατά
πώς διαρρέεται στον Τύπο- µέτρα περίπου πέντε φορές το mail
Χαρδούβελη. Υπενθυµίζω για τους συναδέλφους ότι το mail Χαρδούβελη είχε µέτρα συνολικής αποδόσεως 1 δισεκατοµµυρίου,
το σχέδιο που απεδόθη προ δέκα ηµερών στον Γιούνκερ και το
οποίο χαιρέτισε µετά πάθους ο κ. Παπαδηµούλης ως καλό σχέ-
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διο, προέβλεπε µέτρα ύψους 5 δισεκατοµµυρίων.
Οφείλετε, λοιπόν, να κάνετε αυτό που σας αναλογεί, αφού θέλατε την εξουσία και να τελειώσετε γρήγορα την αβεβαιότητα
που υπάρχει στην ελληνική οικονοµία.
Η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να συνεχίσει µε δηλώσεις
τύπου Βαρουφάκη, που στις 11.00’ το πρωί εξαγγέλλει φόρο επί
των αναλήψεων, στη 1.00’ το µεσηµέρι αποσύρει την ιδέα του
της εντεκάτης πρωινής, ή µε το ανεκδιήγητο, να είναι ο κ. Βαρουφάκης στην εκποµπή του κ. Χατζηνικολάου, να αναλύει το
νέο σύστηµα του ΦΠΑ µε το 18% και το 15% και τις κάρτες, να
ερωτάται από τον κ. Χατζηνικολάου αν έχει την έγκριση της τρόικας, να απαντάει αυτάρεσκα «perfect, όλα τέλεια, όλα κανονισµένα!», όλη η Ελλάδα και οι λογιστές και οι επιχειρηµατίες και
οι πάντες να ασχολούνται όλη µέρα µε το τι θα πει για τη ζωή
τους το σχέδιο της Κυβερνήσεως, για να αποσύρεται και αυτό
δυο, τρεις ώρες µετά, γιατί τελικώς ο κ. Βαρουφάκης δεν είχε
την έγκριση της τρόικας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα!
Πρέπει να καταλάβετε, επιτέλους στον ΣΥΡΙΖΑ ότι εκλογές
κερδίσατε, δεν έχετε γίνει τύραννοι της ζωής µας. Εκλογές και
εµείς κερδίσαµε στο παρελθόν και µετά χάσαµε και µετά ξανακερδίσαµε. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Η χώρα
παραµένει.
Έχετε, λοιπόν, αναλάβει την ευθύνη της χώρας και δεν µπορείτε να παίζετε µε αυτήν τη χώρα µε κόλπα τύπου Βαρουφάκη,
ο οποίος αυτοδιαψεύδεται τριάντα επτά φορές την ηµέρα. Θα
πρέπει να σοβαρευτείτε.
Η Νέα Δηµοκρατία, σάς καλεί να λήξετε αυτήν την αβεβαιότητα, φέρνοντας ει δυνατόν και σήµερα συµφωνία.
Φέρτε, ει δυνατόν, και σήµερα µια συµφωνία, για να δούµε,
επιτέλους, τι πετύχατε σε αυτούς τους τέσσερις µήνες της τροµερής και φοβερής, ηρωικής σας διαπραγµατεύσεως, για να µετρήσουµε στην πράξη το αποτέλεσµα, τι ήταν αυτό το τροµερό
σχέδιο το οποίο είχατε!
Το σχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ακολουθήσει την εξής πορεία. Με το που εκλεγήκατε, µας είπατε ότι επιδιώκετε συµφωνία-γέφυρα. Όταν σας λέγαµε ότι συµφωνίαγέφυρα δεν νοείται στο µνηµόνιο και πρέπει να κλείσετε την αξιολόγηση για να πάρετε λεφτά, µας απαντούσατε «δεν θέλουµε τα
λεφτά». Μετά από ενάµιση µήνα, όταν καταλάβατε ότι θέλετε τα
λεφτά, το αλλάξατε και είπατε «θα κάνουµε τµηµατική καταβολή
της δόσης». Όταν σας λέγαµε ότι τµηµατική καταβολή της δόσης
δεν προβλέπεται και πρέπει να κλείσετε την αξιολόγηση, µας λέγατε τρόικα εσωτερικού. Τώρα µάς λέτε ότι θέλετε µια ενιαία
συµφωνία, δηλαδή αυτό που σας έλεγε ο Σαµαράς και η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη ηµέρα που εκλεγήκατε, µία ενιαία συµφωνία.
Χάσατε τέσσερις µήνες, για να καταλάβετε ότι αυτό που σας
λέγαµε ότι πρέπει να κάνετε στις 26 Ιανουαρίου, είναι αυτό που
θέλετε να κάνετε τώρα. Τελειώστε το, όµως, εν πάση περιπτώσει!
Εν πάση περιπτώσει τελειώστε το!
Παίζετε µε τις ζωές των ανθρώπων. Η εθνική οικονοµία έχει
κυλήσει στην ύφεση. Κάθε µέρα κλείνουν πλέον επιχειρήσεις από
εκεί που ανοίγανε. Η ανεργία ξανά αυξάνεται από εκεί που µειωνόταν. Στον τουρισµό υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα. Ήµουν
στο Νοµό Λασιθίου πριν από µία εβδοµάδα µε το φίλο µου τον
Γιάννη τον Πλακιωτάκη και ενηµερωθήκαµε από το Εµπορικό και
Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο ότι, εάν δεν έχουν συµφωνία µέχρι
το τέλος αυτού του µήνα, δεν µπορούν να κλείσουν πακέτα για
τον επόµενο χρόνο και θα µείνει ο ελληνικός τουρισµός έξω από
την επόµενη τουριστική αγορά, επειδή εσείς δεν µπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας!
Επιτέλους τελειώνετε! Δεν µπορείτε να κρατάτε όµηρο την ελληνική οικονοµία και δεν µπορείτε να κρατάτε όµηρο τον ελληνικό λαό!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού.)
Κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Ακούµε µε φρίκη διάφορες µεγαλοστοµίες περί ρήξης. Φυσικά
και δεν µπορείτε να κάνετε ρήξη. Πρώτα απ’ όλα δεν µπορείτε
να κάνετε ρήξη, γιατί δεν έχετε το δικαίωµα, δεν έχετε λάβει τέτοια εντολή από τον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό υποσχεθή-
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κατε ευρώ χωρίς µνηµόνιο. Ούτε για ρήξη τού είπατε ούτε για
δραχµή του είπατε ούτε για πείνα κατοχική τού είπατε ούτε για
τίποτε απ’ όλα αυτά. Άρα δεν έχετε αυτήν την εντολή.
Δεύτερον, όµως, δεν έχετε και την δυνατότητα. Διότι, εάν έκανες ρήξη στις 20 Φεβρουαρίου, θα είχες και 10 δισεκατοµµύρια,
που έχεις πληρώσει, στα ταµεία να πάρεις την άλλη µέρα φάρµακα, καύσιµα και τα είδη πρώτης ανάγκης για να µην λιµοκτονήσει ο πληθυσµός. Αν κάνεις ρήξη τώρα που το ελληνικό
δηµόσιο δεν έχει ούτε 100 ευρώ, η πείνα που θα πέσει θα είναι
να βλέπουµε νεκρούς στους δρόµους. Άρα αφήστε τις αστειότητες περί ρήξης και τις µεγαλοστοµίες της αριστερής πλατφόρµας, της αριστερής πτέρυγας, της αριστερής συνιστώσας ή
όπως αλλιώς την λέτε.
Έχετε µία και µόνο εντολή: Να κρατήσετε την Ελλάδα στην
Ευρωζώνη µε µια καλύτερη συµφωνία από αυτήν που είχαµε πετύχει εµείς. Προφανώς όσον αφορά την καλύτερη συµφωνία
αποτύχατε και δεν µπορείτε. Αυτό τελείωσε. Τουλάχιστον κρατήστε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Λήξτε την αβεβαιότητα. Δεν
αντέχει η ελληνική οικονοµία άλλη αβεβαιότητα!
Παραδειγµατιστείτε από το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, που πήρε το µνηµόνιο και το έφερε στη Βουλή
και το έκανε νόµο. Κάντε το και γενικά αυτό, για να προχωρήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γεροβασίλη,
νοµίζω ότι έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κάνουµε το χατίρι
στον κύριο Υπουργό. Θέλει προφανώς να απαντήσει σε ένα συγκεκριµένο ερώτηµα.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, λέω ότι είστε τυχερός, υπό την έννοια
ότι τα καλά λόγια είναι τα πολλά. Γι’ αυτό κοιτάξτε µέχρι το τέλος
της συνεδρίασης, εάν υπάρχουν και προτάσεις που το βελτιώνουν περαιτέρω να τις κάνετε δεκτές. Να τύχει ευρύτερης συναίνεσης το νοµοσχέδιο. Έχετε τον λόγο. Πόσο χρόνο θέλετε;
Τρία λεπτά σάς φτάνουν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τρία λεπτά µου αρκούν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, ευχαριστώ για τη σύσταση. Άλλωστε είναι τόσο πολλές οι παρατηρήσεις και οι σκέψεις Βουλευτών που έχω κάνει
δεκτές µέχρι τώρα, που έχει φανεί ότι βαδίζουµε ήδη στο δρόµο
που προτείνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό είναι αλήθεια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Βέβαια, µε πολλή
νηφαλιότητα, µε πολλή προσοχή, άκουσα µέχρι τώρα τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, επειδή δεν έχουν να πουν κάτι
για το νοµοσχέδιο, να µου επιτίθενται για διάφορες πτυχές του
πολύ σύντοµου πολιτικού βιογραφικού µου. Τέσσερις µήνες έχω
εδώ και γι’ αυτό κάποτε πρέπει να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας πω πρώτα για τη δήλωση για το Δίστοµο. Η δήλωσή
µου αυτή έλεγε ότι είµαι έτοιµος να υπογράψω, αλλά υπό τον
όρο ότι θα έχει προηγουµένως λυθεί το πλέγµα των νοµικών προβληµάτων το οποίο υφίσταται.
Επίσης εφόσον η Βουλή θα έχει ασχοληθεί και µε το θέµα της
προηγούµενης διαπραγµάτευσης, η οποία απαιτείται και µε βάση
το Δικαστήριο της Χάγης.
Συγκεκριµένα, οι όροι της δήλωσής µου ήταν δύο, ότι θα προηγηθεί µία πολιτική διαπραγµάτευση και θα λυθούν τα νοµικά ζητήµατα. Δεν είναι απέραντης διάρκειας οι όροι αυτοί, ούτε όµως
και σύντοµης διάρκειας που να έχει παρέλθει.
Ως προς το θέµα δε της απελευθέρωσης τροµοκρατών, αυτό
που θέλω να πω είναι το εξής. Πρώτον, το ελληνικό Σύνταγµα και
οι ελληνικοί νόµοι δεν ασχολούνται µε φυσιογνωµίες ανθρώπων,
ασχολούνται µε πράξεις. Δεν γνωρίζω να έχει απελευθερωθεί κανείς για τροµοκρατική πράξη µέχρι σήµερα.
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Επίσης, από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι το νοµοσχέδιο που συνοψίζεται ως απελευθέρωση Ξηρού έχει ως αποτέλεσµα το ότι χίλιοι άνθρωποι περίπου, µε βάση το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο, έχουν πλέον απελευθερωθεί, δηλαδή ότι οι υπό συµφόρηση φυλακές µας έχουν πληθυσµό κατά χίλια άτοµα µικρότερο εξαιτίας της εφαρµογής αυτής της ρύθµισης. Ελπίζω ότι η
δίκαιη απαλλαγή από την ποινή, η δίκαιη απελευθέρωση, απόλυση χιλίων ανθρώπων να µην είναι αµελητέο ζήτηµα για όσους
µίλησαν προηγουµένως.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και µη µου ζητήσετε δεύτερο, γιατί
δεν υπάρχει περίπτωση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ούτε µισό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ως προς το πρώτο που
είπε ο κύριος Υπουργός, ότι τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν ασχολήθηκαν τόσο µε το νοµοσχέδιο, θα πω ότι
έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ –και σας το είπα από την αρχή- αφού
είναι δικό µας νοµοσχέδιο. Είναι το νοµοσχέδιο που είχε καταθέσει ο κ. Αθανασίου, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, κατά λέξη. Τι κριτική να κάνουµε σε ένα δικό µας νοµοσχέδιο;
Το εντυπωσιακό είναι πως, όταν το καταθέταµε εµείς, εδώ µας
έβριζαν. Τώρα, πώς γίνεται η πλευρά που µας έβριζε να το καταθέτει τώρα ως δικό της νοµοσχέδιο, αυτό µόνο εσείς το ξέρετε.
Άρα, το πρώτο εξηγείται.
Ως προς το δεύτερο, εγώ σέβοµαι πολύ τη διευκρίνιση περί
Διστόµου. Όµως, εκείνη την ηµέρα, εδώ υπήρχε µία πανηγυρική
διάθεση στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ο γενναίος Υπουργός Δικαιοσύνης –σε
σχέση µε τους προηγούµενους Υπουργούς, που δεν ήταν γενναίοι- είναι έτοιµος να κάνει αυτό που δεν τόλµησαν οι προηγούµενοι.
Αυτό που λέτε, είναι αυτό που έλεγαν και όλοι οι προηγούµενοι. Άρα, να καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τις πραγµατικές
προσδοκίες, ποιο είναι το σόου –γιατί περί σόου επρόκειτο τελικά, όπως καταλάβαµε- και ποια είναι η ουσία.
Σας καλωσορίζω, όµως, στην πραγµατικότητα γιατί η σηµερινή
σας δήλωση είναι η ορθή. Αυτή είναι η πραγµατική θέση. Ένα τέτοιο µείζον θέµα δεν µπορεί να λυθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να κάνει σόου στη Βουλή, αλλά λύνεται µόνο µετά από
πολιτική διαπραγµάτευση και µετά από σοβαρή απόφαση. Υπό
την έννοια αυτή, σας συγχαίρω.
Ως προς το τρίτο, για τους χιλίους που απελευθερώθηκαν, θα
δούµε, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι χίλιοι που απελευθερώθηκαν τι
θα κάνουν τώρα στη ζωή τους, γιατί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό είναι άσχετο µε
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … και όχι αν απελευθερώθηκαν. Γιατί, αν το πάµε έτσι, να κλείσουµε τις φυλακές και
να τους βγάλουµε όλους έξω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να προσθέσω και
κάτι ακόµα. Ο κύριος Υπουργός είχε πει και κάτι άλλο, ότι δεν
είναι προσωπική του πολιτική και άποψη, θα ήταν και εκτέλεση
κυβερνητικής πολιτικής, πέραν των δύο λόγων που είπατε. Το
συµπληρώνω, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είµαστε εδώ σήµερα για να συζητήσουµε µία ακόµη νοµοθετική πρωτοβουλία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε µια µέρα που τα µάτια όλων µας
πραγµατικά είναι στραµµένα στη διαπραγµάτευση µε τους εταίρους και δανειστές, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία. Τα
µάτια όλων µας είναι στραµµένα εκεί. Και τα δικά σας είναι, κύριε
Γεωργιάδη, το πρόσεξα, εκτός από του κ. Δένδια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τόση αγάπη για τον κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δένδια!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ο κ. Δένδιας σήµερα έχει το βλέµµα
στραµµένο στην κούρσα διαδοχής της Νέας Δηµοκρατίας…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα τον ψηφίσετε για Αρχηγό;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Επιτρέψτε µου, να σχολιάσω. Μην γελάτε. Δεν είναι αστείο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πείτε µας για τη διαπραγµάτευση και αφήστε τον κ. Δένδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Γεωργιάδη. Η κ. Γεροβασίλη σάς άκουσε σιωπηλή.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Σας άκουσα προσεκτικά.
Εποµένως είδαµε σήµερα τον κ. Δένδια εδώ να χαρακτηρίζει
το νοµοσχέδιο, στο οποίο συναινεί η Νέα Δηµοκρατία. θεωρεί ότι
είναι δικό της. Όλα αυτά είναι επιχειρήµατα που χρησιµοποιήθηκαν από πολλούς οµιλητές και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Για τον κ. Δένδια είναι αδιάφορο και µέσα σε µια συγκυρία
όπου φαίνεται προκλητικό.
Εποµένως, ούτε τάσεις έχετε ούτε εσωτερικούς ανταγωνισµούς έχετε ούτε συνιστώσες έχετε. Αυτά τα έχουν µόνο οι
άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, τα αδιέξοδα της Νέας Δηµοκρατίας
δεν νοµίζω ότι µπορούν να λυθούν µέσα σε αυτή την πολιτική
συγκυρία, µε τα πολιτικά αδιέξοδα της Αντιπολίτευσης. Παρ’ όλα
αυτά, είναι θεµιτές οι φιλοδοξίες του καθένα.
Εν πάση περιπτώσει, εµάς όλων τα µάτια µας, όπως και του
ελληνικού λαού, είναι στραµµένα σε µια διαπραγµάτευση που γίνεται για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, ο οποίος απαιτεί
µια βιώσιµη λύση µακράς πνοής και όχι µια συµφωνία που θα µας
φέρει γρήγορα στα προηγούµενα γνωστά αδιέξοδα.
Ο στόχος µας, ξέρετε, δεν είναι όπως ήταν παλιά, να µας έρχεται δηλαδή ένα e-mail, να το συνυπογράφουµε, να πάρουµε τη
δόση, να ξεµπερδεύουµε και να προχωρήσουµε. Ο στόχος µας
είναι να περάσουµε στην επόµενη ηµέρα, να περάσουµε στο µέλλον, να περάσουµε στην ανάπτυξη, να νοµοθετήσουµε και να
υπηρετήσουµε αυτά τα οποία πραγµατικά έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός σήµερα.
Μέχρι τώρα η χώρα χρηµατοδοτείται για το χρέος. Αυτό το ξέρουµε όλοι. Χρηµατοδοτείται για να αποπληρώνει δόσεις και όχι
για να επιβιώνει ή να αναπτύσσεται. Αυτό θα πρέπει να αντιστραφεί. Θα µπορούσαµε, όπως προέτρεπαν πάρα πολλοί –και προτρέπουν ακόµη- να κλείσουµε άρον άρον µια συµφωνία, όποια
συµφωνία και να είναι. Θα µπορούσαµε να το είχαµε κάνει από
τον Φλεβάρη και να είχαµε ξεµπερδέψει. Μαζί µε αυτό, όµως, θα
είχε ξεµπερδέψει και η χώρα και οι πολίτες και ο ελληνικός λαός.
Όλο αυτό το τρίµηνο εκτυλίσσεται µια σκληρή και επίπονη διαδικασία, αλλά έτσι ακριβώς έπρεπε να είναι. Γνωρίζουµε ότι δοκιµάζονται τα όρια όλων και κυρίως, τα όρια του ελληνικού λαού.
Ωστόσο, έχει πολύ µεγάλη σηµασία το τι θα συµφωνηθεί και όχι
να συµφωνηθεί ό,τι να ’ναι άρον άρον και όπως όπως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσήλθαµε σε αυτή τη διαπραγµάτευση µε τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών, ακόµη και
αυτών που δεν µας ψήφισαν στις εκλογές. Προσήλθαµε µε ειλικρίνεια, εντιµότητα και ειλικρινή διάθεση να βρεθεί µια συµβιβαστική λύση. Προσήλθαµε, όµως, και µε σύµµαχό µας ψυχρούς
αριθµούς, από τους οποίους τόσο πολύ γοητεύονται κάποιοι
όταν µιλούν γι’ αυτούς.
Μόνο για τον Ιούνιο οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας
προς το ΔΝΤ ανέρχονται σε 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ και τα έντοκα γραµµάτια σε 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ως τα τέλη Αυγούστου οι δανειακές υποχρεώσεις φθάνουν συνολικά τα 23
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αντιλαµβάνεστε ότι τα ποσά αυτά είναι
υπέρ-πολλαπλάσια από δαπάνες για µισθούς και συντάξεις. Δεν
συγκρίνονται καθόλου µε τα 200 εκατοµµύρια που µπόρεσε αυτή
η Κυβέρνηση να βάλει για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση αυτή µέχρι σήµερα ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις της. Αυτό που ήθελα κι εγώ και
που θέλαµε όλοι µας ήταν η χώρα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, µε τους εταίρους, βέβαια, να συµπεριφέρονται ισότιµα απέναντι σε µια χώρα ισότιµο µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είµαστε στο τραπέζι και να κάνουµε µια
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συµφωνία που θα είναι για το αµοιβαίο συµφέρον, όπως οφείλει
να είναι µια συµφωνία µεταξύ εταίρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι, όµως, στην Ευρώπη
δείχνουν να µην θέλουν τον έντιµο συµβιβασµό που επιδιώκει η
Κυβέρνηση. Αντίθετα, οικοδοµώντας πάνω στο θεώρηµα της αριστερής παρένθεσης, θέτουν εµπόδια, στήνουν παγίδες και τεχνητά αδιέξοδα και δυστυχώς, βρίσκουν στο εσωτερικό της
χώρας µιµητές.
Διότι υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας εκείνοι που, την ώρα
που η ελληνική Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται στο όνοµα του ελληνικού λαού και για το µέλλον της χώρας, αποδεικνύονται βασιλικότεροι του βασιλέως. Έχουν ήδη κοστολογήσει τη συµφωνία, την οποία δεν έχει δει κανείς και δεν έχει υπογραφεί και µάλιστα, και πόσες φορές είναι πάνω από το «e-mail Χαρδούβελη».
Όπως είπε κάπου χαριτολογώντας κάποιος, θα ακούµε στην Ελλάδα «Χαρδούβελη» και θα νοµίζουν όλοι ότι ο Χαρδούβελης
είναι e-mail και όχι πρόσωπο.
Αποτελούν, λοιπόν, τη φωνή των δανειστών κάποιοι σε αυτήν
τη χώρα. Στηρίζουν τα συµφέροντά τους και κάνουν ό,τι µπορούν
για να δηµιουργήσουν κλίµα αστάθειας και πανικού στους πολίτες, συνεπικουρούµενοι, βεβαίως, από πολλά εκ των συστηµικών
ΜΜΕ. Είναι εκείνοι που ευελπιστούν ότι µέσα από τέτοιες µεθόδους και τακτικές θα γίνουν πάλι χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη.
Δυστυχώς, δεν αντιλαµβάνονται ότι όλοι µαζί, υπονοµεύοντας
έµπρακτα και µε σχέδιο την προσπάθεια της Κυβέρνησης και του
ελληνικού λαού, υπονοµεύουν και το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Υπονοµεύουν τη δηµοκρατία και το ευρωπαϊκό όραµα.
Παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, διαπραγµατεύεται στο εξωτερικό και νοµοθετεί στο εσωτερικό, σε µια
προσπάθεια να επανέλθει η κανονικότητα στην ελληνική κοινωνία
και την ελληνική οικονοµία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νοµοσχέδιο που συζητούµε εδώ σήµερα. Γνωρίζουµε όλοι και κυρίως γνωρίζουν οι
άνθρωποι της αγοράς, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, ότι υπάρχουν παθογένειες που ταλανίζουν την ελληνική οικονοµία.
Ένα από τα διαχρονικά προβλήµατα του ιδιωτικού τοµέα –όχι
το µοναδικό, φυσικά- είναι η καθυστέρηση πληρωµών, όταν οι
επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε το δηµόσιο. Η διαδικασία ελέγχου της εκκαθάρισης της απαίτησης είναι πολλές φορές και χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Ο ιδιώτης, ωστόσο, δεν είχε κάποιο
νοµικό όπλο, προκειµένου να επισπεύσει την καταβολή των οφειλόµενων. Αυτές οι καθυστερήσεις, βεβαίως, µπορούσαν να αποβούν µοιραίες για τη ρευστότητα και τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης και επηρέαζαν την ανταγωνιστικότητά της.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων κατέθεσε το παρόν νοµοσχέδιο, προκειµένου να υποβοηθήσει την απρόσκοπτη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Να σηµειώσουµε ότι γι’ αυτές τις απαιτήσεις δεν προβλεπόταν
µέχρι σήµερα αντίστοιχη διαδικασία στην ελληνική έννοµη τάξη.
Αντίθετα, από τις αντίστοιχες απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, µπορούσε να εφαρµοστεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 623 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας ειδική διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωµής.
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου ιδιώτες που το
δηµόσιο τους οφείλει χρήµατα βάσει διοικητικής σύµβασης στο
πλαίσιο εµπορικής συνδιαλλαγής αποκτούν το δικαίωµα, προβαίνοντας στην έκδοση της διαταγής πληρωµής, να διεκδικήσουν
τη γρήγορη εκκαθάριση της απαίτησης, όπως περίπου θα
έπραττε αν ο οφειλέτης ήταν κι αυτός ιδιώτης.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο η χώρα εκπληρώνει υποχρέωσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα προσαρµόζει στην εθνική νοµοθεσία την οδηγία 7/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µ’ αυτήν, αξιώσεις που αφορούν µη
αµφισβητούµενες απαιτήσεις ιδιωτών οφείλουν να δικάζονται
κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντοµότερη κατά το δυνατόν δικάσιµο.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση λοιπόν, οδηγεί στην πλήρωση ενός
νοµοθετικού κενού σε ό,τι αφορά τις διοικητικές συµβάσεις και
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τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής. Απ’ αυτήν την
άποψη, η ρύθµιση είναι σηµαντική και για τη διασφάλιση των οικονοµικών απαιτήσεων ιδιωτών.
Κύριε Υπουργέ, επισηµάνθηκε και έγινε αποδεκτό –µιλήσατε
και γι’ αυτό προηγουµένως- µε τη νοµοτεχνική βελτίωση ότι η
αρµοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει να ανατεθεί στο δικαστή του µονοµελούς εφετείου, ενώπιον του οποίου
ασκείται η ανακοπή ως καθ’ ύλην αρµόδιου.
Αυτό γίνεται γιατί, αφ’ ενός µεν, οι δικαστές του εφετείου σε
αντίθεση µε τους πρωτοδίκες είναι εξοικειωµένοι µε τις έννοιες
των διοικητικών συµβάσεων, γεγονός που εξυπηρετεί την ταχύτητα στην έκδοση της διαταγής πληρωµής, και αφ’ ετέρου διότι
στα πρωτοδικεία εκκρεµεί ο µεγαλύτερος όγκος διοικητικών υποθέσεων σε σχέση µε τα εφετεία. Αυτό το γεγονός δεν βοηθά
στην ταχύτητα ελέγχου και έκδοσης της διαταγής πληρωµής.
Να σηµειώσουµε ότι στα διοικητικά εφετεία εκδικάζονται υποθέσεις διοικητικών συµβάσεων που έχουν κατατεθεί µόλις το
2014. Εποµένως οι δικαστές του εφετείου που εκδικάζουν τις
σχετικές υποθέσεις δεν είναι τόσο υπερφορτωµένοι, όσο οι πρωτοδίκες συνάδελφοί τους.
Έτσι, οι νέες ρυθµίσεις κατοχυρώνουν µια ταχεία, µονοµερή
και φιλική προς τον πολίτη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα
νοµοσχέδιο που συγκέντρωσε τη στήριξη σχεδόν του συνόλου
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης και αυτό γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι συνέτρεχαν και τυπικοί αλλά και ουσιαστικοί λόγοι για
την ψήφιση ενός νόµου µε το συγκεκριµένο περιεχόµενο.
Ακούστηκε ότι το παρόν νοµοσχέδιο απορρέει από τις δεσµεύσεις του Μεσοπρόθεσµου Συµφώνου Σταθερότητας. Ακούστηκε,
επίσης –και είναι αληθές- ότι η προηγούµενη κυβέρνηση επεξεργάστηκε παρόµοιο σχέδιο νόµου. Ακούσαµε σήµερα και από τον
κ. Αθανασίου ότι το νοµοσχέδιο έχει το ιδεολογικό και πολιτικό
στίγµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Τώρα, εάν η Νέα Δηµοκρατία, για να στηρίξει ένα νοµοσχέδιο
που προτείνει η Κυβέρνηση, χρειάζεται να το βαφτίσει στην κολυµβήθρα της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας ή ό,τι άλλο θέλει, το
επιτρέπουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αφού υπάρχει το προηγούµενο
σχέδιο, µπορείτε να το δείτε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Λέω για την επιχειρηµατολογία του
δικού σας εισηγητή. Δεν µιλώ για άλλο.
Κατά τα άλλα, η κοινή λογική, η ανάγκη στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η προσαρµογή στην ευρωπαϊκή οδηγία αποτελούν αποδεδειγµένα δικές µας προτεραιότητες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
µνηµονιακή δέσµευση, υπάρχει κάποιος µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ή έξω στην αγορά που να µην υποστηρίζει ότι το δηµόσιο
οφείλει να είναι συνεπές προς τους ιδιώτες αντισυµβαλλόµενους; Νοµίζω ότι αυτό αγγίζει την απλή λογική όλων όσων θέλουν να δουν την πραγµατικότητα.
Υπάρχει κάποιος που να µη γνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις στις
πληρωµές συµβατικών υποχρεώσεων του δηµοσίου δυσχεραίνουν την εύρυθµη λειτουργία της αγορά, και επιβαρύνουν µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις; Οφείλαµε, λοιπόν, να κάνουµε αυτήν
τη ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Υιοθετήθηκε δε µία ήδη γνωστή διαδικασία στο νοµικό κόσµο,
η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής. Για αυτό καλούµε και
αυτούς που επιφυλάχθηκαν κατά τη συζήτηση να στηρίξουν το
παρόν νοµοσχέδιο.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκλογές στις 25 Γενάρη και κυρίως η ακλόνητη συνέπεια της Κυβέρνησης, µε κορµό
την Αριστερά, σε όσα προεκλογικά έχει δεσµευθεί, αποτελούν
σταθµό, όχι µόνο για τη χώρα µας, αλλά και για ολόκληρη την
Ευρώπη.
Βλέπουµε, ζούµε ήδη ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Η µέχρι πρότινος κραταιά συµµαχία των
νεοφιλελεύθερων δυνάµεων που οδήγησαν κοινωνικά και οικονοµικά την Ευρώπη σε αδιέξοδο, αρχίζει να αποµονώνεται. Ήθελα να πω «να αποδυναµώνεται». Η λέξη «αποµονώνεται» θα ήταν
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βαριά! Αποδυναµώνεται γιατί έχει καταστεί πλέον σαφές ότι ο
νεοφιλελεύθερος δρόµος δεν είναι µονόδροµος, είναι αδιέξοδο.
Σας θυµίζω την πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε στην Ισπανία στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Άνεµος αλλαγής
πνέει στην Ελλάδα. Άνεµος αλλαγής πνέει πάνω από την Ισπανία.
Η Ευρώπη αλλάζει. Αλλάζει αργά, σταθερά, αλλά αλλάζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει ζητήσει επίσης
τον λόγο ο κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ. Τον καλώ στο Βήµα.
Θα παρεµβληθούν µετά δύο συνάδελφοι. Και αν κάποιος
άλλος κοινοβουλευτικός ζητήσει τον λόγο, θα του το δώσω. Και
θα κλείσουµε µε τους εναποµείναντες τέσσερις συναδέλφους.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που µας δίνει τη δυνατότητα να υπερβούµε τους ψεύτικους διαχωρισµούς των µνηµονιακών και των αντιµνηµονιακών, µε τους οποίους κάποιοι γίναν
εξουσία και στους οποίους ορθά αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης
νωρίτερα, ξεχνώντας όµως ότι ήταν και η Νέα Δηµοκρατία -την
οποίαν εκπροσωπεί σήµερα- ένα κοµµάτι του αντιµνηµονιακού
κινήµατος που συνέρρεε τότε στις πλατείες των «Αγανακτισµένων» και δηµιούργησε αυτό το διχασµό µεταξύ των Ελλήνων πολιτών.
Και έρχεται σήµερα η σκληρή πραγµατικότητα να αποδείξει
ότι τα πραγµατικά προβλήµατα υπερβαίνουν αυτούς του ψεύτικους διαχωρισµούς. Αυτό θα επιστεγαστεί την ώρα που η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα φέρει εδώ -όπως ελπίζουµε και
προσδοκούµε- τη συµφωνία επιβίωσης της χώρας και παραµονής στο ευρώ, µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Αυτή
είναι η απαίτηση του ελληνικού λαού. Με αυτό το πρόγραµµα κατέβηκε στις εκλογές. Αυτήν την εντολή έχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ουσία του νοµοσχέδιου θα
έλεγα ότι έχει µια εσωτερική αντίφαση, η οποία θα µας οδηγούσε
στο να κάνουµε διάφορα σχόλια, κωµικού χαρακτήρα, αν δεν εµπεριείχαν την τραγικότητα στο εσωτερικό τους.
Τι εννοώ; Εννοώ ότι µε το νοµοσχέδιο σήµερα δίνουµε τη δυνατότητα υλοποίησης µιας οδηγίας, συνεχίζοντας το έργο του
προηγούµενου Υπουργού Δικαιοσύνης, που συγκρότησε την Νοµοτεχνική Επιτροπή, ώστε να έχει ο απλός πολίτης ο οποίος σήµερα δεν πληρώνεται από το δηµόσιο –γιατί το δηµόσιο ως
γνωστόν έχει κηρύξει στάση πληρωµών- τη δυνατότητα έκδοσης
διαταγής πληρωµής. Δηλαδή η Κυβέρνηση που έχει κηρύξει
στάση πληρωµών στο εσωτερικό φέρνει το νοµοσχέδιο που δίνει
τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν πληρώνονται να πάνε να ζητήσουν αναγκαστικά µέτρα, µε διαταγή πληρωµής και κατάσχεση
περιουσίας του δηµοσίου.
Εµείς ευχόµαστε αυτό το νοµοσχέδιο στην παρούσα φάση να
µην αξιοποιηθεί από τους χιλιάδες µικροµεσαίους, οι οποίοι
έχουν λαµβάνειν από το δηµόσιο, είτε είναι µικροεργολάβοι, είτε
είναι προµηθευτές του δηµοσίου. Ευχόµαστε η Κυβέρνηση να
κλείσει µια συµφωνία που θα εξασφαλίσει τη στοιχειώδη ρευστότητα, τη σταθερότητα, για να µιλήσουµε µετά για την ανάπτυξη
και την έξοδο της χώρας από το µνηµόνιο. Αυτή είναι η ευχή µας.
Το άλλο θα ήταν τραγικό, να ψηφίζουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο για να κάνουν χρήση αυτοί που δεν πληρώνονται από το δηµόσιο, µε ευθύνη της ίδιας της Κυβέρνησης που φέρνει αυτήν τη
νοµοθετική ρύθµιση.
Σε ό,τι αφορά την ουσία της νοµοθετικής ρύθµισης, τοποθετήθηκε, πιστεύω, µε πληρότητα ο εισηγητής µας κ. Αρβανιτίδης
και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο.
Εξάλλου, η δική µας στάση σε µια σειρά νοµοσχεδίων, εδώ
στη Βουλή, δείχνει ότι δεν έχουµε καµµία σχέση ποιοτικά, µε τη
στάση που τήρησε η Αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όταν υπήρχαν στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις
που εµείς στηρίζαµε ανάλογες πρωτοβουλίες, είτε αυτές αφορούσαν διοικητικές αλλαγές, είτε πιο βαθιές µεταρρυθµίσεις,
µέτρα για τη διαφάνεια κ.ο.κ. Τότε όλα καταγγελλόντουσαν ως
µνηµονιακές πολιτικές σε βάρος του λαού.
Εµείς έχουµε µια πολύ διαφορετική στάση, µια στάση ευθύνης
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και αυτή θα τηρήσουµε, προσδοκώντας ότι θα έλθει η Κυβέρνηση εδώ στη Βουλή να συζητήσουµε περί του περιεχοµένου της
συµφωνίας.
Διότι, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, αλλά η κ. Κωνσταντοπούλου µάς έχει πει πάρα πολλές φορές –αναφέρθηκε και στις προγραµµατικές της δηλώσειςγια την ανάγκη να µετεξελιχθεί το Κοινοβούλιο σε κορυφαίο
θεσµό της δηµοκρατίας, όπως είναι από τον Καταστατικό Χάρτη
της χώρας, εδώ να χτυπά η πολιτική ζωή του τόπου, εδώ να λαµβάνονται οι αποφάσεις.
Θέλω να σας πω ότι ο κ. Βενιζέλος έχει καλέσει µε τέσσερις
επίκαιρες ερωτήσεις τον κύριο Πρωθυπουργό να έρθει στην
«ώρα του Πρωθυπουργού» και να µας ενηµερώσει για τη διαπραγµάτευση, αλλά αυτό δεν έχει γίνει πράξη. Επίσης, έχουµε
καλέσει τον κ. Βαρουφάκη να µας καταθέσει τα έγγραφα µε τα
οποία έχει συνοδεύσει την κύρωση της κύριας χρηµατοδοτικής
σύµβασης, προκειµένου να δούµε τι δεσµεύσεις ανέλαβε η
χώρα. Και έχουµε επίσης ζητήσει να έρθει εδώ για να συζητήσουµε περί της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου,
αυτή µε τις γνωστές αµφισηµίες, οι οποίες ερµηνευόντουσαν
τότε από την Κυβέρνηση ως σπάσιµο του µνηµονίου, ενώ το
πραγµατικό τους περιεχόµενο είναι ότι η Κυβέρνηση ανέλαβε δεσµεύσεις µε βάση το µνηµόνιο. Αυτά, λοιπόν, δεν έχουν έρθει να
συζητηθούν στη Βουλή.
Δεν θέλω να υποβαθµίσω καθόλου την ουσία της σηµερινής
συζήτησης γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα. Όµως, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε πού χτυπά σήµερα η καρδιά της κοινωνίας, ποιο είναι το ερώτηµα που θα σας
θέσει ο απλός πολίτης όταν βγείτε από αυτήν την Αίθουσα και
περπατήσετε στον όποιο δρόµο της Αθήνας. Η ερώτηση είναι
πού πάει η χώρα και αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει η συµφωνία.
Και αυτό το θέµα δεν το συζητάµε στη Βουλή. Αυτό, όµως,
είναι το θέµα που απασχολεί και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη
και καλώς απασχόλησε, αν θέλετε, την Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ, που συζητούσε επί διήµερο, και απασχολεί το δηµόσιο
διάλογο, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αυτό είναι το θέµα για
το οποίο παρεµβαίνει ο κ. Τσίπρας ζητώντας από τον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Λίου τη συµβολή του στη σύσκεψη των G7, ώστε
να επισπευσθεί µια διαδικασία συµφωνίας. Και ο κ. Λίου έρχεται
σήµερα και λέει στον κ. Τσίπρα ότι ο χρόνος τελείωσε και πρέπει
να υπογράψουµε.
Προσέξτε! Είδαµε το φιλοατλαντικό πνεύµα της Κυβέρνησης
όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα διά του κ. Βαρουφάκη και κορυφαίων Υπουργών της Κυβέρνησης, µη εξαιρουµένου του κ.
Καµµένου, ο οποίος δίνει γη και ύδωρ, δίνει βάσεις, δίνει εκµετάλλευση των νησιών, ελεύθερη οικονοµική ζώνη κλπ., και διά
του κ. Τσίπρα, που επικοινωνεί µε τον κ. Οµπάµα, τον Υπουργό
Οικονοµικών κλπ. Όλοι αυτοί, από τους οποίους το φιλοατλαντικό µέτωπο εντός του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα πάρουµε τη βοήθεια
έναντι των «κακών» Ευρωπαίων, έρχονται και λένε «κλείστε συµφωνία».
Ζούµε το θέατρο του παραλόγου. Εγώ δεν λέω, καλά κάνει ο
κ. Τσίπρας και χαµογελά µπροστά στις κάµερες ανταλλάσσοντας
φιλοφρονήσεις µε την κ. Μέρκελ. Ωστόσο, ζούµε το θέατρο του
παραλόγου ο κ. Τσίπρας να τα έχει βρει µε την «καλή» κυρία
Μέρκελ και να του τα χαλάει ο «κακός» κ. Σόιµπλε, ο οποίος έρχεται και λέει σήµερα ότι δεν γίνεται να τα πάρουµε και τα δύο,
δηλαδή και λεφτά και να µην έχουµε και κάποια συµφωνία, να
µην αναλάβουµε κάποιες υποχρεώσεις.
Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεµού. Όπως είπε ο
Υπουργός Επικρατείας προσερχόµενος στην επιτροπή όπου συζήτησε το θέµα της ΕΡΤ, «ο κόσµος καίγεται και εµείς…». Εµείς,
λοιπόν, εδώ στη Βουλή δεν έχουµε καµµία επίσηµη ενηµέρωση
και δεν µετέχουµε σε καµµία διαδικασία στη λήψη αυτών των κρίσιµων αποφάσεων και αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό ζήτηµα.
Ακούµε, λοιπόν, τώρα ότι µέσα στο Σαββατοκύριακο ετοιµάζεται µια συµφωνία, που θα περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµα χρηµατοδοτικά µέσα, για να µπορέσει η χώρα να µην κάνει στάση
πληρωµών, όπως λένε κορυφαίοι Υπουργοί. Προσέξτε, κορυφαίοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Στρατούλης, ο κ. Βούτσης, λένε ότι δεν πρέπει να πληρώσουµε.
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Και ακούµε ότι ετοιµάζεται µια συµφωνία, µε εντολή του κ. Τσίπρα προς τους διαπραγµατευτές, η οποία θα ολοκληρωθεί µέσα
στο Σαββατοκύριακο για να υπάρξει µια στοιχειώδης ρευστότητα
και τα δύσκολα, τα µνηµονιακά θα πάνε πίσω. Και µάλιστα, υπάρχουν και πληροφορίες και για µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, για να υπερβεί, λέει, η Κυβέρνηση τις αντιστάσεις των
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Υπάρχει δεδηλωµένη. Πρέπει
αυτή η δεδηλωµένη να επικυρώνεται κάθε φορά στις δύσκολες
αποφάσεις που καλείται να πάρει η Ολοµέλεια. Και έχουµε δηλώσει εµείς ότι το «µικρό» ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να δώσει χείρα
βοηθείας προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εάν πρόκειται να αµφισβητηθεί η δεδηλωµένη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός δεν εξέλεξε εφορευτική
επιτροπή, όπως σας είπε καλά ο κ. Παπαδηµούλης, για να µας
λέτε για εκλογές και για δηµοψηφίσµατα. Σας εξέλεξε για να κυβερνήσετε. Και για να πάρετε την ευθύνη των αποφάσεών σας.
Εάν νοµίζετε ότι δεν σηκώνει η πλάτη σας αυτήν την ευθύνη,
υπάρχει ένας δρόµος, ο δρόµος της παραίτησης.
Αλλά η κοινωνία απαιτεί να πάρετε τις αποφάσεις και να βγάλετε τη χώρα από το αδιέξοδο. Γιατί παρακολουθώντας την κ.
Γεροβασίλη, την οποία εκτιµώ προσωπικά, άκουσα ότι αναφέρθηκε στο όραµα αυτής της περιόδου, η Κυβέρνηση να βγάλει τη
χώρα από τα αδιέξοδα και να µας πάει σε άλλους δρόµους. Συµφωνούµε. Αυτή είναι η επιδίωξη.
Αλλά αυτό περνάει πρώτα-πρώτα µέσα από τη σταθεροποίηση
της οικονοµίας. Γιατί κανένας δεν έρχεται να βάλει ένα καρφί,
όταν ακούει καθηµερινά αντικρουόµενες απόψεις σαν αυτές του
κ. Βαρουφάκη, χθες το πρωί, ότι θα βάλουµε φόρο συναλλαγών
στα ΑΤΜ και το βράδυ, όταν του τράβηξαν το αυτί, να τις παίρνει
πίσω.
Κανένας δεν πρόκειται να επενδύσει σε αυτήν τη χώρα όταν η
Κυβέρνηση του λέει ότι διώξαµε την τρόικα και κουβεντιάζουµε
µε τους θεσµούς και σήµερα το πρωί ο κ. Βαρουφάκης –ανησυχούσαµε πώς δεν είχε µιλήσει µέχρι το µεσηµέρι- µας είπε ότι η
τρόικα είναι αυτή που απαιτεί να µπει φόρος στα ΑΤΜ.
Κανένας δεν µπορεί να ανοίξει ούτε ψιλικατζίδικο, όταν δεν
ξέρει ποιο θα είναι το καθεστώς της φορολογίας των εισοδηµάτων, του ΦΠΑ, εάν θα πληρώνει µε πιστωτικές κάρτες, εάν θα
έχει µπόνους, εάν θα τον παρακολουθούν οι ρουφιανοτουρίστες
οι καλωδιωµένοι κ.λπ..
Αυτό το τοπίο οφείλετε να το ξεδιαλύνετε, για να υπάρξει η
απαιτούµενη σταθερότητα, ως προϋπόθεση για να υπάρξουν
δουλειές και ανάπτυξη. Και µετά να πάµε στις προοδευτικές πολιτικές, κυρία Γεροβασίλη, για να δούµε λοιπόν τότε πώς θα αναµετρηθούµε ιδεολογικά και πολιτικά -όλοι µας- απέναντι στην
ελληνική κοινωνία, ποιες είναι οι προοδευτικές συµµαχίες που
είναι ικανές να εµπεδώσουν και να ολοκληρώσουν τέτοιες πολιτικές.
Γιατί, προφανώς, εσείς έχετε µια πρωτοφανή συµµαχία µε ένα
τµήµα της ακροδεξιάς, το οποίο έφυγε από τη δεξιά όταν αυτή
αποφάσισε να έρθει στο σωστό δρόµο, φεύγοντας δηλαδή από
τη λογική του αντιµνηµονιακού αγώνα και το οποίο είναι φορέας
της πιο αντιδραστικής ιδεολογικής που υπάρχει σήµερα σε
αυτόν τον τόπο. Δοκιµάστε, λοιπόν, µια προοδευτική πολιτική
εδώ παραδείγµατος χάριν για το µεταναστευτικό, για τα σύµφωνα συµβίωσης, δοκιµάστε τη, να δούµε πού θα πάνε οι προνοµιακοί σας εταίροι.
Άρα, οι προοδευτικές πολιτικές µε αυτήν τη συµµαχία και σε
αυτή τη γραµµή δεν µπορεί να υπάρξουν. Και αυτό πρέπει να το
ξέρει καθαρά ο κόσµος. Είσαστε διαχειριστές ενός αντιµνηµονιακού µπλοκ που συγκροτήθηκε ευκαιριακά στη βάση των προβληµάτων που αντιµετώπισε η ελληνική πολιτεία, είσαστε αυτοί
που έχετε δώσει άφεση αµαρτιών σε εκείνους που οδήγησαν τη
χώρα στη χρεοκοπία. Γι’ αυτό δεν δέχεστε στην Εξεταστική Επιτροπή, όχι απλά να διευρύνουµε την περίοδο από το 2000 ή από
το 2004 ή από όποτε θέλετε, αλλά ούτε να έρθουν να καταθέσουν οι πρώην Πρωθυπουργοί, και για να προφυλάξετε ποιον;
Τον κ. Παπανδρέου ή µήπως τον κ. Καραµανλή; Για πείτε µας!
Επίσης, έχουµε σαφέστατη άποψη για τις στοχεύσεις σας, τις
επιδιώξεις σας. Αλλά επειδή η χώρα αυτήν τη στιγµή κρέµεται
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σε µια κλωστή, σας καλούµε να πάρετε τις αποφάσεις σας, να
τις φέρετε εδώ στη Βουλή, να τις συζητήσουµε. Και σας δηλώνουµε ότι εµείς από θέση ευθύνης θα τοποθετηθούµε σε µια διαδικασία και µια συµφωνία που δεν θα εξασφαλίζει µερικές ηµέρες βιωσιµότητα για την ελληνική οικονοµία και κάποια ελάχιστη
ρευστότητα, αλλά σε µια συµφωνία που θα έχει και την προοπτική της επόµενης ηµέρας.
Γιατί πρέπει να σκεφτόµαστε ποια θα πρέπει να είναι η προοπτική της επόµενης ηµέρας, πέρα από το εάν κερδίζουµε
χρόνο, λίγες ηµέρες, είτε αυτές έχουν να κάνουν µε µια µικρή
δόση είτε µε µια σχετική ρευστότητα από το ELA.
Αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Σε αυτό εµείς θα επιµείνουµε, παρά το γεγονός ότι δεν µας άκουσε κανείς προεκλογικά,
πίστεψε εσάς, τα προεκλογικά και µετεκλογικά ψέµατα. Αλλά,
δυστυχώς, φτάνει η ώρα της αλήθειας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά το χειµαρρώδη
λόγο του κ. Κουτσούκου, πρέπει να πω ότι –επειδή υπαινίχθηκε
για την καλή δεξιά που έµεινε- ότι υπάρχουν µέσα σε αυτήν την
δεξιά άνθρωποι που δεν συµφωνούν µε την πολιτική του ’10 και
µε την άποψή σας για την Ευρώπη του σήµερα.
Χωρίς να ερωτήσω, εκµεταλλευόµενος την έµφυτη ευγένεια
του κ. Θεοχάρη, θα του ζητήσω να παρεµβληθούν δύο συνάδελφοι και µετά να του δώσω τον λόγο.
Να έρθει στο Βήµα ο κ. Δηµήτρης Εµµανουηλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος είναι
το καλό. Άκουσα µε προσοχή τον λόγο του κ. Αδώνιδος και του
κ. Κουτσούκου και µε πολύ ενδιαφέρον θα χαρτογραφήσω το
πλαίσιο αυτών των τοποθετήσεων.
Όταν δίδασκα λογοτεχνία, ένα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος κεφάλαιο ήταν ο υπερρεαλισµός. Ο παραληρηµατικός λόγος του
κ. Αδώνιδος είναι η επιτοµή του πολιτικού σουρεαλισµού.
Και, κύριε Κουτσούκο, αν χρειαζόταν να βαθµολογήσω την έκθεσή σας, λυπούµαι, αλλά ήταν όλη εκτός θέµατος. Το θέµα µας
είναι εντελώς συγκεκριµένο και χρονοµέτρησα την τοποθέτηση
επ’ αυτού. Ήταν ένα λεπτό και κάτι λίγα δευτερόλεπτα και όλος
ο υπόλοιπος χρόνος εξαντλήθηκε στην προσπάθεια να απενοχοποιηθείτε, ενοχοποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για το βραχύβιο αυτό χρόνο διακυβέρνησης.
Στη µια περίπτωση, κύριε Κουτσούκο, έχουµε µια κατατεθειµένη πραγµατικότητα, στην άλλη έχουµε µια νεφελωµατική σκέψη κασσάνδρειας προφητείας, που δυστυχώς δεν επαληθεύεται
για σας. Και δεν επαληθεύεται µε την έννοια ότι ο κριτής όλου
αυτού του πολιτικού γίγνεσθαι είναι η κοινωνία, είναι ο λαός, που
παρά το ότι χειµάζει -γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα-, έχει
αποστρέψει το πρόσωπο απέναντι στους πολιτικούς σχηµατισµούς που κυριάρχησαν όλα τα προηγούµενα χρόνια, που µε παραλείψεις ή –το κυριότερο–µε αποφάσεις καταδίκασαν την
κοινωνία.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν περιποιείτε ιδιαίτερη λειτουργία θετική και στον πολιτικό βίο, αλλά εξακριβωµένα και
στην κοινωνία, µε αυτές τις απέλπιδες προσπάθειες να διώξετε
από πάνω ιστορικές ευθύνες και ιστορικές ενοχές.
Έρχοµαι στο προκείµενο, για να µη θεωρηθώ κι εγώ εκτός θέµατος, λέγοντας ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο
παρά µια υλοποίηση µιας λογικής υπαγόρευσης και η επάνοδος,
θα έλεγα, στην κανονικότητα της οικονοµικής ζωής.
Το να είναι το δηµόσιο, στην ευρεία έννοιά του, ένας αφερέγγυος συµβαλλόµενος, στη σχέση αυτή δηµοσίου και ιδιωτών να
µην είναι ο πλέον φερέγγυος συνοµιλητής, είναι ένα έλλειµα για
την κανονικότητα της δηµόσιας ζωής.
Αυτό συνέβαινε όλα τα προηγούµενα χρόνια, καθώς ήταν ο
κακός οφειλέτης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αυτό θεραπεύεται, µε την έννοια ότι συντέµνοντας και περιορίζοντας το χρόνο αποπληρωµής
των συµβατικών υποχρεώσεων, νοµίζω ότι δεν κάνει τίποτε άλλο
παρά να αποδέχεται την εταιρική ευθύνη που έχει, ως έτερος
συµβαλλόµενος και διευκολύνει στον απαιτούµενο βαθµό αυτήν
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την κανονικότητα και τη λειτουργία της οικονοµικής ζωής, η
οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι στα καλύτερά της όλο αυτό το διάστηµα.
Με ξαφνιάζει το γεγονός ότι ενώ όλες οι πτέρυγες στην ουσία
αποδέχτηκαν αυτήν την κοινή διαπίστωση, ότι το πράγµα στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο οδεύει προς τη λογική και κανονική
αντιµετώπιση του θέµατος, ο Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος νοµίζω ότι διατύπωσε ενστάσεις για την κανονικότητα σε σηµείο που µου θυµίζει το «πλην Λακεδαιµονίων».
Κύριοι συνάδελφοι, όταν τα πράγµατα οδηγούνται από την
κοινή λογική και υπαγορεύονται από αυτήν, δεν µπορούµε αυτή
να τη βιάζουµε. Επιτέλους, σε κάποια πράγµατα, σε ένα ελάχιστο
επίπεδο, νοµίζω ότι µπορούµε και πρέπει να συµφωνούµε. Τώρα,
όσον αφορά το αν κλείνει το µάτι στους µεγάλους κατασκευαστικούς οίκους ή αν νοιάζεται και για τον µεσαίο ή αδύναµο επιχειρηµατία νοµίζω ότι αυτό το απαντάει η ίδια η ζωή. Επιτέλους,
πρέπει να δίνουµε το ελάχιστο οξυγόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάθε µέρα παίζουν την οικονοµική επιβίωση κορώνα-γράµµατα.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό θεραπεύει, όπως είπα και
προηγουµένως, την κανονικότητα στην οικονοµική ζωή. Δεν είναι
από µόνο του αρκετό. Είναι, όµως, ένα πρώτο βήµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Εµµανουηλίδη.
Πάντως και ο πολιτικός σουρεαλισµός έχει τη γοητεία του. Δεν
µπορείτε να πείτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Οπωσδήποτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων Λάππας και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού, κ. Θεοχάρης Θεοχάρης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι το συζητούµενο νοµοσχέδιο έχει µια ιδιαιτερότητα. Θα έλεγα ότι είναι
αυστηρής νοµικής φιλολογίας και φιλοσοφίας και νοµίζω ότι
µόνο οι νοµικοί µπορούν να καταλάβουν και να βιώσουν ίσως τον
στόχο και τις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Το παρόν νοµοσχέδιο ουσιαστικά µεταφέρει το θεσµό της διαταγής πληρωµής από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δηλαδή
από το χώρο των αστικών διαφορών, και στο χώρο των διοικητικών διαφορών. Άλλωστε, είναι ρητή η αναφορά στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, στο 623 και επόµενα, καθώς και στην αιτιολογική έκθεση και αυτό κάνει.
Επειδή έχουν λεχθεί τα περισσότερα για το νοµοσχέδιο, θέλω
να πω δυο πράγµατα για το τι είναι ο θεσµός της διαταγής πληρωµής, για να γίνει κατανοητό και από τους συναδέλφους που
δεν είναι νοµικοί.
Πρώτον, η καθιέρωση της διαταγής πληρωµής ως µορφή έννοµης προστασίας έχει σαν βασικό σκοπό τον ταχύ εξοπλισµό
του δανειστή µε εκτελεστό τίτλο, που σηµαίνει ταυτόχρονα και
τη γρήγορη ικανοποίηση της αξίωσής του.
Δεύτερον, πρέπει να τονιστεί ότι µε τη διαδικασία της έκδοσης
διαταγής πληρωµής απαλλάσσονται τα δικαστήρια από έναν µεγάλο φόρτο πολλών υποθέσεων διαγνωστικής δίκης και µειώνονται σηµαντικά και τα δικαστικά έξοδα. Αυτό ακριβώς τονίζει στην
ανάλυση και στην ερµηνεία του άρθρου 623 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ο Κώστας Μπέης, κύριε Υπουργέ.
Τρίτον, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής δεν αποτελεί κατά κυριολεξία καµµία ειδική διαγνωστική διαδικασία. Δεν αποτελεί καν διαγνωστική διαδικασία.
Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε αµφισβητούµενης ούτε εκούσιας δικαιοδοσίας. Είναι
πάντως µια διαδικασία παροχής έννοµης προστασίας, που προβλέπεται και ρυθµίζεται ως θεσµός και από τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως προανέφερα.
Η διαδικασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τον ενδιαφερόµενο δανειστή –να τονιστεί αυτό- δεν επηρεάζεται από τις δικαστικές διακοπές και δεν µπορεί να αποκλειστεί µε συµφωνία
δανειστή και οφειλέτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λάππα, προτού συνεχίσετε θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση για τριάντα
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δευτερόλεπτα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και οκτώ εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο από τα όµορφα Χανιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τέταρτον, κύριε Πρόεδρε, η διαταγή
πληρωµής σύµφωνα µε τον κύριο σκοπό της θεσπίσεώς της και
κατά καταλυτική επιταγή του νόµου, όπως ξέρετε κύριοι συνάδελφοι από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας στο 631, 904, συνιστά τίτλο εκτελεστό.
Αυτόν ακριβώς το θεσµό της διαταγής πληρωµής εισάγει το
παρόν νοµοσχέδιο και έτσι έχουµε εκτός από το χώρο των αστικών διαφορών πλέον εισαγωγή του θεσµού αυτού και στις διοικητικές διαφορές.
Να τονιστεί ότι αυτή η εισαγωγή του θεσµού γίνεται όταν προέρχεται η διαφορά από διοικητική σύµβαση στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών, δηλαδή αν έχουµε πώληση αγαθών ή
υπηρεσιών από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους προς το
δηµόσιο, τους ΟΤΑ και πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Είναι γνωστό σε ολόκληρο το νοµικό κόσµο –κυρίως στους µαχόµενους δικηγόρους- ότι η εισαγωγή του θεσµού και στο πλαίσιο της διοικητικής δικαιοδοσίας θα αποτελέσει µε βεβαιότητα
τοµή στην απονοµή της διοικητικής δικαιοσύνης. Θα ξεµπλοκάρει χιλιάδες διοικητικές διαφορές από τη µέγγενη της τακτικής
διοικητικής διαγνωστικής δίκης, θα εξοπλίσει ταχύτατα τους δανειστές του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε εκτελεστό τίτλο, ώστε να καταστεί δυνατή η
ικανοποίησή τους σε ταχύ χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Και αυτό όταν είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ ότι µια τακτική διοικητική διαγνωστική δίκη µπορεί να διαρκέσει τέσσερα έως οκτώ χρόνια στα διοικητικά εφετεία και πέντε έως εννιά στα διοικητικά πρωτοδικεία.
Ασφαλώς πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι οι όµηροι του
δηµοσίου και των ΟΤΑ είναι κυρίως µεσαίοι και µικροί επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν πουλήσει αγαθά και υπηρεσίες και µένουν απλήρωτοι για πολλά χρόνια, µε άµεσο
κίνδυνο αδυναµίας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους γιατί τους
βαρύνουν είτε τα φορολογικά βάρη προς τις ΔΟΥ είτε οι υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία είτε ακόµα και η καταβολή των µισθών.
Ο θεσµός κρίνεται ασφαλώς απόλυτα επιτυχηµένος στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις να πετύχει ο θεσµός και
στο πλαίσιο ρυθµίσεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Αυτό υποστήριξαν σχεδόν όλοι οι φορείς στο πλαίσιο ακρόασής τους από την αρµόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ από όλους
συνεισφέρθηκαν ιδέες και προτάσεις τις οποίες συζητήσαµε ενδελεχώς, ο Υπουργός τις αποδέχθηκε σχεδόν στο σύνολό τους
και έχουµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο αρτιότατο που µπορεί πραγµατικά να συµβάλει στην καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών από δηµόσιο, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι από µία έρευνα που υπάρχει και
έχει γίνει για τους οφειλέτες του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου έχει διαπιστωθεί ότι σε ποσοστό 80% µε 85% είναι οφειλές κάτω των 200.000 ευρώ. Αυτό
το λέω κύριε συνάδελφε για εσάς από το ΚΚΕ. Πρέπει να απαντήσετε: Πρέπει αυτοί κάποτε να εξοπλιστούν µε έναν τίτλο εκτελεστό για να πάρουν τα λεφτά τους που είναι µικρά, 5.000 ευρώ,
10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ κ.λπ.; Πρέπει να το πείτε
εδώ στο Κοινοβούλιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Δεν το είπαµε; Δεν το ακούσατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Αν δεν θέλετε και νοµίζετε ότι πίσω
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από τις ρυθµίσεις κρύβονται ενδοοµιλικές συναλλαγές και καπιταλιστική ρύθµιση να το πείτε και αυτό.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή συµµετείχα σε όλες τις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής πρέπει να εξάρω τη στάση του κυρίου Υπουργού, ο οποίος κυριολεκτικά έδωσε µορφή και έκφραση στην αριστοτελική έννοια του διαλόγου και της δηµοκρατίας,
που συµποσούται στη γνωστή φράση «πάντα γαρ ενδέχεται και
άλλως έχειν». Δεν άφησε καµµία πρόταση αντίθετη, καµµία τροποποιητική συµβουλή που να µην την αξιοποιήσει και να µη συµβάλει τελικά και αυτός στην αρτιότητα του νοµοσχεδίου.
Θα επιµείνω σε ένα ζήτηµα που κατά τη συζήτηση επί της
αρχής και κατ’ άρθρον στην επιτροπή αναδείχθηκε ως µείζον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Να µου αναπληρώσετε και το µισό
λεπτό που χάσαµε στην ανακοίνωση.
Το µείζον ζήτηµα, λοιπόν, που αναδείχθηκε στην επιτροπή
ήταν το ποιος θα είναι ο αρµόδιος που θα εκδώσει τη διαταγή
πληρωµής. Θα είναι ο διοικητικός δικαστής του πρωτοδικείου ή
το εφετείο;
Ο οµιλών, όπως και οι εκπρόσωποι των δικαστικών διοικητικών
ενώσεων, πιστεύει ότι πρέπει να είναι ενιαίο το όργανο αυτό το
οποίο θα εκδώσει τη διαταγή πληρωµής και θα ζητήσει την ανακοπή. Και αυτό τελικά πρυτάνευσε και είναι προς τιµήν του κυρίου Υπουργού που το αποδέχθηκε.
Αυτή η λύση νοµίζω ότι είναι η ορθότερη για τους εξής λόγους
και θα τους αναφέρω επιγραµµατικά:
Πρώτον, δεν διασπάται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα για διαφορές
από διοικητικές συµβάσεις, αφού όλες οι διοικητικές συµβάσεις
ή διαφορές υπάγονται στα διοικητικά εφετεία.
Δεύτερον, διασφαλίζεται ο βασικός σκοπός του νοµοσχεδίου,
που είναι η ταχεία επίλυση της διαφοράς, κάτι που δεν θα διασφαλιζόταν αν υπήρχε αρµοδιότητα για τα διοικητικά πρωτοδικεία.
Ήδη οι εφέτες έχουν επιλύσει δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις
που απορρέουν από διοικητική σύµβαση. Να λοιπόν και µια
ακόµα. Είναι στην αρµοδιότητά τους και στον κύκλο των καθηκόντων τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρίτον -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- υπηρετείται ορθολογικότερα και πειστικότερα η φιλοσοφία και οι στόχοι του νοµοσχεδίου, αφού εισάγει µια ειδική διαδικασία µονοµερούς χαρακτήρα
ex parte, όπως λέει η εισηγητική έκθεση, το οποίο σηµαίνει χωρίς
ακροαµατική διαδικασία, χωρίς ακρόαση, χωρίς αποδεικτική δηλαδή διαδικασία, χωρίς ακρόαση του οφειλέτη ή του συµβαλλοµένου και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο. Άρα, αφού έχουµε
αυτά τα ελλείµµατα ως προς την άµυνα του καθ’ ου, το γεγονός
ότι επιλαµβάνεται ένας εφέτης εξουδετερώνει τα αρνητικά αυτά
κι έχουµε µία ορθολογικότερη και πειστικότερη λύση.
Τέταρτον και τελευταίο, δεν διασπάται η διαδικασία της διαταγής πληρωµής σαν θεσµός. Ο θεσµός λοιπόν και στην πολιτική
δικονοµία είναι γνωστός. Όσον αφορά αυτόν που εκδίδει τη διαταγή πληρωµής, στο ίδιο πρωτοδικείο, στο οποίο υπάγεται ο δικαστής που την εκδίδει, ανήκει η αρµοδιότητα και για τη ζήτηση
της ανακοπής. Αυτό ακριβώς µεταφέρεται κι εδώ, κι έτσι έχουµε
το διοικητικό εφέτη για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής και το εφετείο για τη ζήτηση της ανακοπής. Άρα, νοµίζω ότι
αυτό είναι ορθολογικότερο και πειστικότερο από κάθε άποψη.
Θα ήθελα να κάνω µια τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε,
που έχει να κάνει µε το εξής: Είναι γνωστό ότι ο αριθµός των
οφειλών του δηµοσίου, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου είναι θηριώδης, είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός.
Έχει να κάνει, δε, µε το εξής γεγονός. Σαν δικηγόρος τώρα σας
µιλάω: Ποτέ δεν ενθάρρυνα πελάτη να καταφύγει στη διοικητική
δικαιοσύνη για να εισπράξει οφειλές από δηµόσιο και ΟΤΑ.
Διότι, κύριε συνάδελφε του ΚΚΕ, ο χρόνος περάτωσης µιας διοικητικής δίκης, διαγνωστικής κύριας δίκης, είναι πέντε έως οκτώ
χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι µία επιχείρηση αν έχει δύο,
τρεις, συµβάσεις των 100.000 ευρώ απέναντι στους ΟΤΑ και στο
δηµόσιο, θα είχε φαλιρίσει το δεύτερο χρόνο, δεν θα περιµένει
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τώρα οκταετία για να επιλύσει τα προβλήµατα προς τη ΔΟΥ,
προς τους εργαζόµενους κι άλλα λειτουργικά έξοδα.
Άρα, τον εξοπλίζουµε µε ένα εκτελεστό τίτλο άµεσα, εντός
µηνών και αυτό είναι προς όφελος του µεγάλου αριθµού, του
85% όπως είπα, των δανειστών του δηµοσίου και των ΟΤΑ που
είναι µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις.
Δεν θα ήθελα να το παραλείψω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρέπει να τελειώνετε,
κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα ήθελα να παραλείψω, κύριοι συνάδελφοι, το εξής:
Πραγµατικά ένιωθα στην επιτροπή περήφανος ως Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως Βουλευτής του Κοινοβουλίου απέναντι
σε έναν Υπουργό ο οποίος αποθέωσε το δηµοκρατικό διάλογο,
τη δηµοκρατική συζήτηση -το επαναλαµβάνω και θέλω να κλείσω
µε αυτό- υιοθετώντας στην πράξη πλέον αυτό που λέγαµε εµείς
οι νοµικοί, τις δύο βασικές αρχές: Ubi dubium ibi libertas, όπου
αµφιβολία εκεί και η ελευθερία, κύριε Θεοχάρη, και audi alteram
partem, πάντα να ακούτε και την άλλη πλευρά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη,
έχετε τον λόγο κι ευχαριστούµε για την εξυπηρέτηση.
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα αναγκαίο νοµοσχέδιο. Ζητήσαµε κάποιες σηµαντικές αλλαγές και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επιτροπής και ο κύριος Υπουργός έκανε
κάποιες βελτιώσεις σηµαντικές και γι’ αυτό οφείλουµε να τον
επαινέσουµε.
Βέβαια, δεν µπορούµε να µην πούµε ότι στην πραγµατικότητα
αυτό το νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας που
εισάγει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ για συζήτηση, δεν κοιτάζει το πρόβληµα για να το λύσει ριζικά.
Κατά την άποψή µας θα έπρεπε να το κάνει µε έναν διαφορετικό τρόπο, να θέτει απλώς τρεις απλές προϋποθέσεις για να
βγει η διαταγή πληρωµής.
Θα έπρεπε, πρώτον, να εξετάζει ο δικαστής, υπάρχει σύµβαση;
Δεύτερον, υπάρχει τιµολόγιο µε εξοφληµένο τον ΦΠΑ;
Τρίτον, υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει, να οφείλει το δηµόσιο να το φέρει;
Τότε να βγαίνει η διαταγή πληρωµής.
Ένα απλό τεστ µπορούν να κάνουν όσοι από τους συναδέλφους είναι δικηγόροι και θα αποδείξει κατά πόσο αυτό το νοµοσχέδιο είναι λειτουργικό ή όχι. Ο κ. Λάππας αναφέρθηκε, ενδεχοµένως, σχεδόν στο ίδιο πράγµα προηγουµένως. Θα συµβουλεύατε τον πελάτη σας να ακολουθήσει αυτήν τη διαδικασία; Αν
έρθει αύριο ένας πελάτης στον κ. Λάππα, θα τον συµβουλεύσει
να ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσης αυτής της διαταγής πληρωµής;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ασφαλώς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όχι λένε όσοι εγώ τουλάχιστον ρώτησα. Και νοµίζω και ο κ. Δένδιας σε αυτά αναφέρθηκε
λέγοντας αυτά που ήθελε να πει εναντίον του νοµοσχεδίου.
Αν είστε Κυβέρνηση σε δυο χρόνια θα σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ -εύχοµαι να είστε στη θέση σας- πόσες διαταγές πληρωµής βγήκαν µε το νόµο σας.
Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά εγώ νοµίζω ότι θα είναι λίγες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα αναγκαίο νοµοσχέδιο. Το συζητούµε για τους λάθος λόγους: γιατί πρέπει να
συµµορφωθούµε προς τις οδηγίες ή προς το µνηµόνιο. Στην
πραγµατικότητα θα έπρεπε να το συζητούµε γιατί θέλουµε να
βάλουµε τάξη στα του οίκου µας. Ο ιδιώτης, ο πολίτης χάριν του
οποίου λειτουργούµε, πού είναι σ’ αυτή τη συζήτηση; Ξεχασµένος κάθεται κάπου και απλήρωτος. Ο αόρατος Έλλην απλήρωτος, αλλά υπερφορολογηµένος!
Η ελληνική οικονοµία πετάει τόσο χαµηλά που δεν την πιάνουν
τα ραντάρ του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων! Τι κάνει ο
απλήρωτος Έλληνας επιχειρηµατίας; Πώς θα εφοδιάζει τα νοσοκοµεία µε φάρµακα και υλικό; Πώς θα πληρώνει ΙΚΑ και εφορία; Πώς θα πληρώσει µισθούς;
Δεν θα το κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως δεν το
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έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µόλις του κόπηκε η επιχορήγηση για τρεις
µέρες, δεν πλήρωσε τους εργαζοµένους του. Θα φύγει, θα φεσώσει, θα κλείσει. Είναι οι τρεις επιλογές που δίνει αυτή η Κυβέρνηση στον Έλληνα επιχειρηµατία. Κάθε µέρα εξήντα επιχειρήσεις κλείνουν, κάθε µέρα εξακόσιοι συµπολίτες µας µπαίνουν
στην ανεργία, κάθε µέρα 23 εκατοµµύρια εξαερώνονται από το
ελληνικό ΑΕΠ.
Προκαλείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόνιµη ζηµιά στην
ελληνική οικονοµία. Στην οικονοµική θεωρία αυτή η µόνιµη ζηµιά
έχει ελληνικό όνοµα, λέγεται «υστέρησις». Δεν είναι πάντοτε η
ζηµιά αυτή µέσω ηχηρών «κανονιών», όπως το «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ»
και η «ON TELECOMS», αλλά είναι µε καθηµερινές πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες κλείνουν αθόρυβα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 29 Μαΐου έχουµε µεθαύριο. Η
οικονοµία εάλω, η χώρα εάλω, η ζωή µας εάλω. Για δεκάδες χιλιάδες επιχειρηµατίες νυν και πρώην, για εκατοντάδες χιλιάδες
απλήρωτων εργαζοµένων, για πάνω από ένα εκατοµµύριο ανέργων που έχουν χάσει τη ζωή τους, που την κατέλαβε το άγχος
για το αύριο και η ανασφάλεια, αντί για λύσεις τι έχουµε; Ναυάγια, ναυάγια εσωτερικού και ναυάγια εξωτερικού, καραβοτσακισµένη κυβέρνηση.
Στο εσωτερικό: Θεάµατα άνευ άρτου. Η «Γενική Εισαγγελέας
Βισίνσκι», συγνώµη, η Πρόεδρος της Βουλής ζητάει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων, χωρίζει τους ανθρώπους σε αριστερούς και µιάσµατα. Ρωτάει: «Εσείς από ποιο µέσο είστε; Είσαι
ο και λέγεσαι;» «Τι κάνατε το βράδυ της 11ης Ιουνίου, κύριε Ταγµατάρχα;». Αναρωτιέµαι αν παρακολουθώ µυθιστόρηµα του
Γιάννη Μαρή ή παρωδία του αστυνόµου Μπέκα από τον Χάρρυ
Κλυνν.
Στο εξωτερικό: Τι έχουµε στο εξωτερικό; Πλέον ανοικτή υπονόµευση της διαπραγµάτευσης και του Πρωθυπουργού από τον
Υπουργό Οικονοµικών. Την µια ηχογραφεί τους άλλους και την
επόµενη ηχογραφεί µόνο τον εαυτό του. Τον φαντάζοµαι στο Eurogroup να σταµατάει την ηχογράφηση όταν µιλάνε οι άλλοι και
µετά να την ξαναρχίζει.
Το πρωί λέει ότι φορολογούµε τα ATM -και γιατί όχι τα γκισέ;
Για να έχει ο κόσµος να περιµένει στις ουρές;- και το απόγευµα
διαψεύδει τον εαυτό του µε επίσηµη ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονοµικών. Πρωτοφανές! Το Υπουργείο Οικονοµικών διαψεύδει τον Υπουργό Οικονοµικών!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, µαζέψτε τα
σκόρπια στρατεύµατά σας, τα σύννεφα πύκνωσαν πολύ. Ο Γιούνκερ, ο πιο ισχυρός και συνεπής σύµµαχος της Κυβέρνησης
στην ελληνική διαπραγµάτευση χαρακτηρίζει ανεπιθύµητο τον
Υπουργό Οικονοµικών. Η ΕΚΤ την περασµένη εβδοµάδα µας
έδωσε 200 εκατοµµύρια για τον ELA, αντί 1,1 δισεκατοµµύριο
που ζήτησαν οι ελληνικές τράπεζες και χρειάζονταν. Σήµερα, δεν
δίνει καθόλου, µε γελοία δικαιολογία. Δεν υπάρχουν εκροές.
Μόνο 300 εκατοµµύρια είναι οι χθεσινές εκροές, οι εκροές Βαρουφάκη µε αυτές τις ανεκδιήγητες δηλώσεις, 300 εκατοµµύρια.
Και µας κοροϊδεύουν την επόµενη µέρα και µας λένε ότι δεν χρειάζονται χρήµατα οι ελληνικές τράπεζες.
Στον ΦΠΑ κάνουµε από τον Τύπο, από την τηλεόραση αντικοινοτικές προτάσεις και δεν έχουµε κανένα σχέδιο. Καταλήγουµε
απλώς αρπακτικά να αυξήσουµε τους συντελεστές, χωρίς να αλλάξουµε τίποτα. Κρατάµε τρεις συντελεστές και κρύβουµε, αλλά
το αποκαλύπτει ο κ. Γιούνκερ, ότι πρέπει να µαζέψουµε 1,8 δισεκατοµµύριο από το ΦΠΑ.
Αν, όµως, κρατήσετε τους τρεις συντελεστές και δεν τους κάνετε έστω δύο, δεν θα πιάσετε καθόλου από τη φοροδιαφυγή,
γιατί οι τρεις συντελεστές ευνοούν τη φοροδιαφυγή σε σχέση
µε τους δύο. Αν τους αυξήσετε, λοιπόν, κατά ένα δισεκατοµµύριο και κάνετε και µεταρρύθµιση, αυτά που θα πάρετε θα είναι
1,3 - 1,4 δισεκατοµµύριο. Τα λεφτά του κόσµου θα πιάσουν τόπο.
Εµείς στο Ποτάµι λέµε: «Απλοποιήστε τους συντελεστές. Μειώστε το κοινωνικό αποτέλεσµα δίνοντας επιδόµατα ή το µεταφορικό ισοδύναµο και µειώστε τη γραφειοκρατία. Απαλλάξτε τις
επιχειρήσεις µέχρι 30.000 ευρώ τζίρο από το ΦΠΑ, το βάσανο
κάθε τρίµηνο να δηλώνουν και να πληρώνουν».
Διαρρέετε το σχέδιο, εν µέσω της διαπραγµάτευσης, στον
Τύπο και αρνείστε να ενηµερώσετε έστω τους πολιτικούς Αρχη-
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γούς. Αφήνω τη Βουλή. Δεν το διαρρέετε, όµως, και έτοιµο, αλλά
πρόχειρο και όπου να είναι θα φτιαχτεί, σε λίγο, µε δύο εναλλακτικές σε κάθε θέµα. Έλεος!
Ο Σόιµπλε δηλώνει τη µια ηµέρα πως το πιστωτικό γεγονός
είναι πολύ πιθανό -πράγµα το οποίο δεν ήταν πριν, αλλά τώρα
είναι πολύ πιθανό- και την επόµενη ότι οι έλεγχοι κεφαλαίου θα
συµβούν στη χώρα µας.
Ο διάσηµος οικονοµολόγος Κένεθ Ρογκόφ προτείνει ως λύση
τους ελέγχους κεφαλαίου για πέντε µε δέκα χρόνια, όχι ως λύση
έκτακτης ανάγκης, όχι ως απάντηση στο «ατύχηµα», αλλά ως γιατρικό. Το γιατρικό που µας προτείνεται -εδώ φτάσαµε στη χώρα
αυτή, κυρίες και κύριοι!- από έγκριτους οικονοµολόγους είναι για
δέκα χρόνια να µην έχει ο Έλληνας πρόσβαση στα ίδια του τα
χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοεγκλωβίζεστε συνέχεια σε
συνεχείς αυτοδιαπραγµατεύσεις. Αποκλίνετε από την ελληνική
κοινωνία. Όσο περισσότερο ανεβαίνουν τα ποσοστά υπέρ του
ευρώ και υπέρ της παραµονής µας στην Ευρώπη τόσο ανεβαίνουν τα ποσοστά υπέρ δραχµής στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Από 35% - 65% η συµφωνία Ρινάλντι - Αριστερής Πλατφόρµας το πήγε στο 45% - 55%.
Έχετε τρόικα της δραχµής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αυτήν την τρόικα πρέπει να νικήσετε, την τρόικα της δραχµής.
Κοµµάτι της είναι µέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, κοµµάτι της είναι επιχειρηµατικά συµφέροντα, εντός και εκτός Ελλάδας.
Για να τα πούµε ακόµη µια φορά µήπως και πιάσουν τόπο και
για να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός που µας βλέπει, η συµφωνία έχει δύο πυλώνες: Λιτότητα και µεταρρυθµίσεις. Αυτοί
είναι οι δύο πυλώνες. Δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτούς.
Μια σωστή στρατηγική θα έλεγε «πάρτε παραπάνω µεταρρυθµίσεις, δώστε µας λιγότερη λιτότητα». Αυτό σηµαίνει διαπραγµάτευση, παίρνω και δίνω. Εσείς ζητάτε και από τα δύο. Δεν θα
τα πάρετε. Δεν γίνεται να πάρετε σε µια διαπραγµάτευση και από
τα δύο, οπότε αναγκάζεστε την τελευταία ηµέρα, την τελευταία
στιγµή, πριν σφυρίξει η λήξη του αγώνα, να πάρετε τη συµφωνία
και θα την πάρετε έτοιµη, φτιαγµένη από το εξωτερικό. Και στο
εξωτερικό ξέρουν οι εταίροι να δίνουν ό,τι έδιναν πάντα: Πολλή
λιτότητα και λίγες µεταρρυθµίσεις. Το ίδιο µαράζι, δηλαδή, µε
τα προηγούµενα µνηµόνια των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Σας το ξαναλέµε, λοιπόν, µήπως και πιάσει τόπο: Ζητήστε 0%
πλεόνασµα φέτος και σε αντάλλαγµα χειραφετηµένη και επαγγελµατική δηµόσια διοίκηση και όχι κοµµατοκρατία. Κοινωνικό
δίκτυ για τον αδύναµο, ώστε να σταθεί στα πόδια του και να ζει
αξιοπρεπώς. Όχι ελεηµοσύνες και εξοπλισµούς των 500 εκατοµµυρίων µε σαπάκια, αεροπλάνα των πενήντα ετών, που κάθε
αξιωµατικός που σέβεται τον εαυτό του λέει ότι είναι άχρηστα.
Κοινούς, δίκαιους κανόνες σε φορολογία και ασφαλιστικό και όχι
αρπαγές και χαράτσια. Χτύπηµα στη διαφθορά, όχι χαρίσµατα
χρεών, αµνηστίες και περαιώσεις. Απελευθέρωση προϊόντων,
υπηρεσιών και επιχειρηµατικότητας και όχι σοβιετικές ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε δυο λόγια, έπρεπε να είχατε
ένα σχέδιο για να αρπάξουµε και να αλλάξουµε τη χώρα που µας
κλέβουν, ένα σχέδιο για να ξαναγίνει η χώρα µας ο τόπος που
θέλουµε να ζήσουµε εµείς και τα παιδιά µας. Σε αυτήν τη χώρα
όχι µόνο δεν µπορείτε να µας οδηγήσετε, αλλά δεν µπορείτε
ούτε καν να τη φανταστείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Θεοχάρη.
Θα µιλήσουν ακόµα ο κ. Αντώνης Συρίγος, ο κ. Κυριαζίδης, η
κ. Αντωνίου και ο κ. Ψυχογιός. Άλλον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο δεν βλέπω. Όποιος έρθει και ζητήσει τον λόγο, θα τον
πάρει και, βεβαίως, θα µιλήσει κι ο κύριος Υπουργός.
Εάν είµαστε συγκροτηµένοι, νοµίζω ότι θα έχουµε τελειώσει
γρηγορότερα από τις 17:00 που σας υποσχέθηκα.
Κύριε Συρίγο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η διαταγή πληρωµής, ως πρόβλεψη δικαστικής προστασίας, υφίσταται ήδη και έχει επισηµανθεί (άρθρο 623 και επόµενα Κώδικας
Πολιτικής Δικονοµίας) και καµµία αντιρρητική κατ’ αυτής πολιτι-
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κού χαρακτήρος δεν έχει ακουστεί µέχρι σήµερα. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αµφισβητήσεις
για την απαίτηση και αυτή να µην εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία ή όρον, δηλαδή πρέπει να είναι βεβαία. Τώρα απλά διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της και στο Διοικητικό Δίκαιο, τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν είναι
κάτι νέο, ώστε να συγκεντρώνει τόσες αντιθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όποιος αντιλέγει πρέπει και να προτείνει κάτι άλλο και
κάτι τέτοιο δεν ακούστηκε.
Δεύτερον, εκτιµώ ότι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις ορθώς έγιναν
και ήταν επιβαλλόµενες. Μνηµονεύω περισσότερο αυτήν στο
πρώτο εδάφιο, της παραγράφου 1, του άρθρου 272Γ, όπου οµιλεί για την κατάθεση της αίτησης, η οποία µπορεί να γίνει και στη
γραµµατεία οποιουδήποτε από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία που
υπάγονται στην περιφέρεια του αρµόδιου Διοικητικού Εφετείου.
Αυτό είναι µία λύση, η οποία από τη µία πλευρά δεν διασπά
την αρµοδιότητα, που είναι αρµοδιότητα του διοικητικού εφετείου και από την άλλη διευκολύνει την κατάθεση της αιτήσεως,
κάτι που ειδικότερα για τα νησιά είναι ένα ζήτηµα το οποίο,
σαφώς, τα ωφελεί. Λύνει ένα ζήτηµα, δηλαδή τέµνει -ορθά κατά
την άποψή µου- µία διαδικασία, ούτως ώστε να εξυπηρετείται,
να µπορεί να καταθέσει δηλαδή και αυτός ο οποίος µένει σε µια
ορεινή περιοχή ή σε ένα νησί και υπάρχει διοικητικό πρωτοδικείο.
Το θεωρώ µία από τις βέλτιστες πρόνοιες του νοµοσχεδίου που
συζητούµε.
Επιτρέψτε µου να κλείσω µε δύο παρεκβάσεις, αν και δεν το
συνηθίζω, η µία νοµική και η άλλη πολιτική. Ετέθη πολύ σωστά
ένα ζήτηµα, το οποίο δεν είναι βεβαίως του παρόντος, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει συζήτηση επ’ αυτού µελλοντικά και µε αφορµή
µια γενική ρύθµισή του. Θα το επιγράψω «το δηµόσιο ως διάδικος».
Όπως όλοι γνωρίζετε, το δηµόσιο έχει προνοµίες, έχει ατέλειες, σαφώς λιγότερα έξοδα και βέβαια, οι υποστηρικτές αυτής
της απόψεως ότι το δηµόσιο πρέπει να έχει όλα αυτά τα προνόµια, έχουν ως δικαιολογητική βάση ότι το δηµόσιο εκπροσωπεί
όλους µας –να το πω χοντρά-χοντρά- και εν πάση περιπτώσει, η
παρουσία του ούτως ή άλλως σκοπεί στην προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. Αυτή είναι η µία εκδοχή.
Η άλλη, η αντίρρηση δηλαδή, είναι ότι προσβάλλεται η ισότητα
των διαδίκων, αισθάνεται ο πολίτης αδυναµία, αφού το δηµόσιο
µε τα προνόµιά του και τις δυνατότητές του µπορεί να φτάσει
στα ανώτατα δικαστήρια ανέξοδα, θα έλεγα, ενώ ο πολίτης έχει
πάρα πολλά να αντιµετωπίσει. Είναι, λοιπόν και αυτό ένα σοβαρότατο επιχείρηµα για το ζήτηµα αυτό.
Επειδή, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το ζήτηµα, εκτιµώ ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης και ενδελεχούς διερευνήσεως, που θα οδηγούσε σε µία συνολική αναθεώρηση του τρόπου συµµετοχής του δηµοσίου στις δίκες, µε περισσότερο δικαιοκρατικά και λειτουργικά κριτήρια, που θα οδηγούσαν µε
ασφάλεια σε µία ικανοποιητική λύση, που να συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα και των δύο απόψεων. Ωστόσο, ξεφεύγει από τη σηµερινή συζήτηση και το θέτω ακροθιγώς.
Κύριοι συνάδελφοι, συνήθως δεν ξεφεύγω από το κείµενο, δηλαδή το αντικείµενο της συζητήσεως. Ωστόσο, σήµερα θα επιχειρήσω να το πράξω, για να άρω µία λογική αντινοµία που
καταλήγει σε πολιτική αντίφαση.
Όλοι θέλουν να γίνει διαπραγµάτευση και όταν γίνεται, την
επικρίνουν και την κατηγορούν. Η πρώτη και βασική υπόσχεση
του ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι αβασάνιστα προσπερνούν, είτε για να την
υποτιµήσουν είτε για να την παραγνωρίσουν, είναι ότι έπρεπε να
γίνει διαπραγµάτευση. Και αυτό γίνεται, µε συνέπεια και επιµονή.
Απλά, η έκταση και η ένταση αυτής της διαπραγµάτευσης ενοχλεί, γιατί δείχνει, αν µη τι άλλο, ότι µέχρι τώρα δεν υπήρξε διαπραγµάτευση κι έτσι αναιρείται και το τελευταίο επιχείρηµα
αυτών που, δυστυχώς, είχαν ταυτίσει την έννοια της διαπραγµάτευσης µε την έννοια της αβίαστης και συνεχούς κατάφασης, δηλαδή του «ναι».
Λυπούµαι που πρέπει να τονίσω το αυτονόητο, ότι δηλαδή γίνεται διαπραγµάτευση. Και λυπούµαι ακόµη περισσότερο που
κάποιοι οι οποίοι είχαν λησµονήσει αυτή τη λέξη, δεν µπορούν
ακόµα ούτε καν να την φανταστούν.
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Και µιας ο λόγος για βραχιόλια και βραχιολάκια, εµείς επιχειρούµε να βγάλουµε το µεγάλο βραχιόλι, βρόγχο, που εδώ και
πέντε χρόνια έχει µπει στον ελληνικό λαό και που δυστυχώς έχει
λησµονηθεί ότι έχει µπει. Και πιστεύω ότι αυτό θα το πετύχουµε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει στρατιώτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει υπεύθυνα πολιτικά στελέχη, που έχουν µόνο µία συνισταµένη. Εκεί
καταλήγουν όλες οι συνιστώσες ή οι τάσεις. Και αυτή η συνισταµένη είναι ο λαός και τα συµφέροντά του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, ο κατελθών συνάδελφος αναφέρθηκε στο λαό. Αλλά στο όνοµα του
λαού πάρα πολλές φορές έχουν γίνει µεγάλα εγκλήµατα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Κυβέρνηση βεβαίως από
την αρχή –το αντιλαµβάνεστε, το αποδέχεστε πλέον και εσείς,
αν όχι φωναχτά, τουλάχιστον στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις- παλινδροµεί, πελαγοδροµεί, πότε προς δυσµάς, πότε προς βορρά,
πότε προς ανατολάς. Και πάλι ο ίδιος κύκλος. Το καράβι πάλι
προς δυσµάς, σε αυτούς τους φονιάδες των λαών που φωνάζετε, στους Αµερικάνους, προς το Ιράν, προς τη Ρωσία απλώνει
χέρι βοήθειας. «Είναι, όµως, δύσκολες οι θύρες, όταν η χρεία τες
κουρταλεί».
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργήσατε
µια περιδίνηση σε αυτό το καράβι που το πάτε µια προς δυσµάς,
µια προς ανατολάς, µια προς βορρά. Και αυτή η περιδίνηση δηµιουργεί –αν θέλετε- µια κατάσταση που µπορεί να µας οδηγήσει
σε πνιγµό. Αυτό το καράβι, αυτήν τη χώρα, αυτή η περιδίνηση
µπορεί να την καταπιεί και έχετε την ευθύνη. Και βεβαίως, δεν
αναφέροµαι -όπως είπε και ο συνάδελφος- σε µια συνισταµένη,
σε µια συνιστώσα. Θα αναφερθώ σε µια εξ αυτών που έξω από
τη Βουλή φώναζε ότι «όποιος κυβερνάει τη γαλέρα, είναι λέρα».
Σήµερα εσείς κυβερνάτε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Και
εµείς, ως Αντιπολίτευση, βάζουµε πλάτη, τραβάµε και εµείς
κουπί. Γιατί στα περισσότερα των νοµοσχεδίων υπήρξε η θετική
από πλευρά µας ανταπόκριση και η όποια θετική διάταξη υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε. Αυτό δεν το είδαµε από τη δική σας
πλευρά κατά την προηγούµενη κυβερνητική θητεία. Αυτή είναι η
διαφορά µας.
Αναφέρθηκε, βεβαίως, και η αγαπητή συνάδελφος, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, κ. Γεροβασίλη, στο ότι προκαλούµε ανησυχία, υπονοµεύουµε αυτήν την προσπάθεια. Εσείς οι ίδιοι την
υπονοµεύετε. Οι ίδιοι σας οι Υπουργοί λένε άλλα το πρωί, άλλα
το µεσηµέρι, άλλα το βράδυ, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Το είδαµε και χθες µε τον Υπουργό Οικονοµικών, να ανακοινώνει, να
εξαγγέλλει και µετά από δύο ώρες να ανακαλεί. Το ίδιο και παλαιότερα µε τον ΦΠΑ –όπως λέτε και εσείς- ότι δεν θα υπάρξει
για τα νησιά και στη συνέχεια είδαµε πώς υιοθετείτε ανάλογες
κατευθύνσεις απ’ αυτούς που κατηγορούσατε.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες του ΣΥΡΙΖΑ, τη συµφωνία την
έχετε υπογράψει, την έχετε αποδεχθεί και η διαπραγµάτευση
έχει να κάνει µε εσάς. Είναι ένα εσωτερικό ζήτηµα. Γίνεται προσπάθεια από πλευράς Κυβέρνησης για το πώς θα πείσει εσάς,
έτσι ώστε να υιοθετήσετε, να συµφωνήσετε, να ψηφίσετε τη σχετική συµφωνία, σύµβαση, µνηµόνιο, όπως θέλετε να το ονοµάσετε. Αυτή, όµως, είναι η σκληρή πραγµατικότητα.
Και η σκληρή πραγµατικότητα έχει να κάνει µε το µέλλον
αυτής της χώρας και για πρώτη φορά βλέπετε ότι η Αντιπολίτευση –θα έλεγα στο σύνολό της- δίδει χείρα βοηθείας. Αρκεί
όµως -όπως έχω πει σε όλα τα νοµοσχέδια µέχρι σήµερα που
παίρνω τον λόγο- σε αυτήν την εµπόλεµη κατάσταση να είµαστε
δεµένοι όλοι.
Πρώτη φορά που η χώρα βρίσκεται σε «εµπόλεµη» κατάσταση
και δεν είναι δεµένη. Συνήθως ό,τι κερδίζαµε σε πόλεµο, το χάναµε στην ειρήνη. Τώρα δυστυχώς, πρώτη φορά στα ιστορικά
χρονικά, η χώρα σε µια εµπόλεµη κατάσταση δεν είναι δεµένη.
Και αυτό είναι το µεγάλο ζήτηµα.
Θα περίµενα από τον Πρωθυπουργό και περιµένω ακόµη, µέχρις ότου έρθει η συµφωνία προς συζήτηση –πιστεύω- στο Κοινοβούλιο, να υπάρξει αυτό: Να απευθυνθεί προς τους Αρχηγούς
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των κοµµάτων, όχι να ζητήσει συγγνώµη, αλλά να παραδεχτεί
αυτήν τη σκληρή πραγµατικότητα και αυτό που µέχρι χθες κατηγορούσε, έτσι ώστε να υιοθετηθεί, να υπάρχει, αν θέλετε, και από
πλευράς Αντιπολίτευσης -και αναφέροµαι στη δική µου παράταξη, στο δικό µου κόµµα- η συναίνεση σε ό,τι θετικό, σε ό,τι
αφορά τη συµφωνία.
Έχω πει και σε όλα τα προηγούµενα νοµοσχέδια ότι, εάν δεν
υπάρξει αυτό, σε ό,τι µε αφορά, και θετικά να ψηφίσει η παράταξή µου, εάν δεν υπάρξει αυτή η προηγούµενη θέση σας, η δική
µου θέση θα είναι αρνητική.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πράγµατι έχει
καταρτιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση, από την κυβέρνησή µου. Έχει βελτιωθεί σηµαντικά κατά τη συζήτηση που έγινε
στις επιτροπές και κρίνεται θετικά. Άλλωστε, αφορά την επιτάχυνση εκτέλεσης διοικητικών συµβάσεων, όπου οφειλέτες είναι
η τοπική αυτοδιοίκηση κατ’ εξοχήν, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι
αντιπεριφέρειες και έχουν να κάνουν µε µικρές επιχειρήσεις, που
περιµένουν πράγµατι, η όποια σύµβαση να τύχει ανταπόκρισης.
Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες των επιχειρήσεών τους, µέσα από τις όποιες συνδροµές
τους προς τους δήµους και τις περιφέρειες.
Θα αναφερθώ, επίσης, στη νοµοτεχνική βελτίωση περί του
προληπτικού ελέγχου. Εδώ υπάρχει µια επιφύλαξη και σε ό,τι µε
αφορά. Πιστεύω ότι και κατά την αυριανή κατ’ άρθρον συζήτηση,
θα υπάρχει αναφορά για το αν την αρµοδιότητα θα την έχει το
Διοικητικό Εφετείο ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Η εκπρόθεσµη τροπολογία σας, κύριε Υπουργέ -εφόσον πράγµατι ανακαλέσατε την τρίτη, τέταρτη και πέµπτη παράγραφο και
παραµένουν οι δύο παράγραφοι της συγκεκριµένης τροπολογίας- αν και εκπρόθεσµη, από πλευράς µου γίνεται αποδεκτή, πιστεύω και από τον εισηγητή του κόµµατός µου. Γι’ αυτό θα
υπάρξει ή έχει ήδη γίνει αναφορά.
Θα ήθελα να µείνω και σε µία τροπολογία η οποία έχει να κάνει
µε τη δυνατότητα απαλλαγής των στρατιωτικών υποχρεώσεων εννοώ προς κατάταξη- εκείνων των πολιτών της χώρας που δώσανε εξετάσεις για εισαγωγή τους στις αστυνοµικές σχολές,
αξιωµατικών και αστυφυλάκων. Δεν υπήρξε πρόβλεψη σε ότι
αφορά την κατάταξή τους και καλούνται προς κατάταξη, ενώ οι
σχολές θα λειτουργήσουν εφέτος και του χρόνου. Άρα, είναι
αναγκαία αυτή η τροπολογία. Άλλωστε, και από πλευράς µου
έχει κατατεθεί για τρίτη φορά και χαίροµαι που, κατά ένα µέρος,
έρχεται σήµερα και εισάγεται.
Όµως, υπάρχει, κύριε Υπουργέ, ένα κενό σε αυτούς που ήδη
έχουν κληθεί προς στράτευση και δεν καλύπτονται. Εδώ υπάρχει
µια ανισότητα. Θα παρακαλούσα για το γεγονός αυτό, µε δική
σας διόρθωση-προσθήκη, να υπάρξει αντιµετώπιση. Είστε Κυβέρνηση. Δηµιουργείται µια ανισότητα µεταξύ των πολιτών
αυτής της χώρας, διότι ήδη έχουν κληθεί και έχουν στρατευθεί.
Αυτό το όνειρό τους προς κατάταξη, δυστυχώς από πλευράς
σας δεν αντιµετωπίζεται. Θα πρέπει, έστω στο σηµείο αυτό, να
υπάρχει η προσθήκη, διότι µιλούµε περί ισονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Κυριαζίδη.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω να το δείτε αυτό και µε τον κ. Καµµένο.
Έχει δίκιο ο κ. Κυριαζίδης και µάλλον οµόφωνα θα περάσει.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Μαρία Αντωνίου, από την ακριτική και όµορφη Καστοριά.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ένα -σωστά το έθεσε νοµίζω ο κ. Θεοχάρης- νοµοσχέδιο της
Νέας Δηµοκρατίας, το οποίο ουσιαστικά καταρτίστηκε και τέθηκε σε διαβούλευση από την προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά
δεν υπήρξε ο χρόνος να ψηφιστεί, λόγω των πολιτικών εξελίξεων
και της προκήρυξης εκλογών.
Χαίροµαι, λοιπόν, που ο Υπουργός φέρνει το εν λόγω νοµοσχέδιο σήµερα προς ψήφιση, το οποίο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς προστατεύει και στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον επιχειρηµατικό τοµέα, δίνοντας λύση στο καίριο και
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χρονίζον πρόβληµα της καθυστέρησης των πληρωµών, που ανέκαθεν αντιµετώπιζαν οι ιδιώτες όταν συναλλάσσονταν µε το δηµόσιο. Το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί το νοµοθετικό πλαίσιο
µε το οποίο ένας ιδιώτης θα µπορεί πλέον να προβαίνει στην ταχεία έκδοση εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες φυσικά
απαιτήσεις, που απορρέουν από διοικητική σύµβαση.
Καταπολεµάται, λοιπόν, µε αυτόν τον τρόπο η γραφειοκρατία
και η χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου της εκκαθάρισης της απαίτησης, που πολλές φορές είχαν ολέθριες συνέπειες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, δίνεται ένα νοµικό όπλο
επιπλέον στον ιδιώτη για τη γρήγορη ικανοποίηση των απαιτήσεών του έναντι του δηµοσίου, κάτι το οποίο δεν υπήρχε ως
τώρα, εν αντιθέσει µε τις απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές,
για τις οποίες υπήρχε η διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Δεν πρέπει όµως να ξεχνάµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί και υποχρέωση για τη χώρα µας, η
οποία καλείται να συµµορφωθεί µε την αντίστοιχη Οδηγία 2011/7
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µνηµονιακή δέσµευση. Και
εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις -σχήµα λόγου- αντιµνηµονιακές εξαγγελίες
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υλοποιεί µε το νοµοσχέδιο µια
µνηµονιακή δέσµευση, η οποία σε κάθε περίπτωση λειτουργεί
προς όφελος της πραγµατικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας. Θα είναι, φαίνεται, σε αυτό το 70%, 80%, 90% -πόσο
είναι τελοσπάντων το ποσοστό- που αποδέχεται το µνηµόνιο η
σηµερινή Κυβέρνηση.
Θα ήθελα όµως σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, να επιστήσω την προσοχή σας και στο τι δεν υλοποιεί η παρούσα Κυβέρνηση από όσα προεκλογικά και µετεκλογικά έχει δεσµευτεί,
θέτοντας φυσικά και µεταφέροντας το αίσθηµα δικαίου των πολιτών ως αρµόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης. Πρώτα απ’ όλα, το
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Η αρµόδια Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου διαβεβαιώνει
µέχρι και προ ολίγων ηµερών ότι έχει υπογράψει όλες τις δόσεις
και ο σχεδιασµός του Υπουργείου Εργασίας είναι να καταβάλλονται έγκαιρα στους δικαιούχους όλα τα επιδόµατα. Δυστυχώς,
ακόµα και σήµερα, οι δόσεις δεν έχουν καταβληθεί και οι δικαιούχοι πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχιας,
έχουν στερηθεί αυτό το σηµαντικό οικονοµικό βοήθηµα. Και όταν
κάποιος αναζητήσει την ευθύνη για την καθυστέρηση στην πληρωµή, διαπιστώνει ότι οι αρµόδιοι φορείς απλώς µετακυλίουν την
ευθύνη ο ένας στον άλλον. Αναρωτιέµαι λοιπόν, πού πήγαν οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων;
Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και µε το επίδοµα θέρµανσης, κύριε
Υπουργέ. Στην περιφέρεια της Καστοριάς, στην οποία εκλέγοµαι,
στην οποία έχω την τιµή να εκλέγοµαι, σε µια ακριτική περιοχή,
όπου ακόµα και αυτήν την περίοδο σηµειώνονται χαµηλές θερµοκρασίες, οι πολίτες δεν έχουν λάβει την εκκαθάριση από το
επίδοµα θέρµανσης εδώ και τέσσερις µήνες. Το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών ουσιαστικά εµπαίζει χιλιάδες δικαιούχους, άλλοτε προφασιζόµενο πρόβληµα στο µηχανογραφικό, άλλοτε
στην εκκαθάριση των απαιτήσεων, όταν είναι γνωστό τοις πάσι,
κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα, για να
πληρώσει το επίδοµα θέρµανσης. Πού είναι, λοιπόν, και πάλι η
κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης;
Ελπίζω τουλάχιστον οι αρµόδιες υπηρεσίες να µην επιδείξουν
την ίδια καθυστέρηση στην καταγραφή των τεράστιων ζηµιών, οι
οποίες σηµειώθηκαν από τη χαλαζόπτωση την προηγούµενη
εβδοµάδα στην ευρύτερη περιοχή των Δήµων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, καθώς και στην άµεση καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες, για να µην χρειαστεί οι αγρότες
της περιοχής µας να αντιµετωπίσουν παρόµοιες συνθήκες
ακραίας φτώχιας και ενταχθούν κι αυτοί στον νόµο της κ. Φωτίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τελευταία κεντρική επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι η τύχη της χώρας κρέµεται σε µια κλωστή.
Κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών µας,
διακυβεύοντας το µέλλον της χώρας.
Γιατί, όταν το 45% του κυβερνώντος κόµµατος ζητά ρήξη, χρεοκοπία και επιστροφή στη δραχµή, τότε είναι φανερό ότι το λόµπι
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της δραχµής έχει αυξηθεί σηµαντικά.
Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι καταθέτουν προτάσεις, ανάλογα
µε το πώς θα ξυπνήσουν το πρωί. Ο ένας λέει να µην πληρώσουµε τους δανειστές, ο άλλος λέει να µην δεχθούµε τη συµφωνία, ο τρίτος λέει να καταδικάσουµε τους προηγούµενους
τέσσερις καταστροφικούς µήνες και ο επόµενος να καταδικάσουµε την αδιάλλακτη στάση των δανειστών, αλλά να υπογράψουµε µια έντιµη συµφωνία. Και ο ίδιος ο Υπουργός των
Οικονοµικών κατέχει πλέον το παγκόσµιο ρεκόρ αυτοδιάψευσης.
Είναι η απόλυτη τρέλα! Κάθε στέλεχος και µια άποψη, την ώρα
που η χώρα κινδυνεύει µε τη χειρότερη καταστροφή στην ιστορία
της. Εάν, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας το έχει πάρει απόφαση και θέλει
να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, τότε ας πάει σε µια συµφωνία,
που θα είναι επώδυνη σίγουρα, αφού «πούλησε» τέσσερις κρίσιµους µήνες, αλλά να το ξεκαθαρίσει αυτό στην κάθε είδους πλατφόρµα του κόµµατός του. Γιατί, στη φάση που βρίσκεται σήµερα
ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος. Και αυτό είναι
πλέον εθνική υπόθεση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστούµε.
Δια νεύµατος συµφώνησε ο κ. Παππάς, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, να κλείσουµε µε τον τελευταίο
οµιλητή και να του δώσω τον λόγο αµέσως µετά.
Κύριε Ψυχογιέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο γίνεται προσπάθεια να συµµορφωθεί η χώρα µε την Οδηγία 2011/7
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας που µας διανεµήθηκε για το εν λόγω νοµοσχέδιο µνηµονεύεται η απόφαση
18/2005 του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία υιοθετήθηκε από πολλές αποφάσεις, ιδίως πολιτικών δικαστηρίων, τα
οποία έκριναν ότι η εξαίρεση των διαταγών πληρωµής από την
κατηγορία των εκτελεστών τίτλων και δη σε βάρος του δηµοσίου
ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου δεν εναρµονίζεται µε τη
συνταγµατική επιταγή του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ. Συναφώς
έκρινε και ο Άρειος Πάγος, µε την απόφασή του υπ’ αριθµόν
369/2014, η οποία έκρινε ότι η εν λόγω συµµόρφωση ευθυγραµµίζεται µε τις διατάξεις του Διεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά
και πολιτικά δικαιώµατα.
Εξάλλου, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης του Υπουργείου, σε σχέση µε τις συνέπειες της ρύθµισης, αναφέρεται ότι,
πρώτον, συνέπεια είναι η απόκτηση από δικαιούχο µιας εκκαθαρισµένης, µη αµφισβητούµενης χρηµατικής απαίτησης άµεσα
εκτελεστού τίτλου, µετά από µονοµερή κατά βάση διαδικασία.
Δεύτερον, άµεση ικανοποίηση της αξίωσης του πιστωτή, που
απορρέει µάλιστα από εκκαθαρισµένη απαίτηση. Τρίτον, αποκατάσταση της οµαλότητας του συναλλακτικού βίου και τέταρτον,
τόνωση της ρευστότητας στην αγορά.
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, είχαµε
την ευκαιρία να ακροαστούµε τους εκπροσώπους των φορέων,
κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του νοµοσχεδίου και θα
µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι ως επί το πλείστον ήταν θετικές οι γνώµες τους για το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Υπήρξαν και κάποιες ενστάσεις, που µπορούµε να αναφέρουµε, ξεκινώντας από τον κ. Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστικών
Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας και ο οποίος είχε
αναφερθεί στο γεγονός ότι θα ήταν µια πιο αποτελεσµατική και
πιο γρήγορη διαδικασία το να πηγαίνει η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών στα διοικητικά εφετεία, όπως υιοθετήθηκε τελικά και
από τον Υπουργό. Ήταν κάτι το οποίο σηµειώθηκε και από άλλους εκπροσώπους φορέων και εν τέλει, αυτό είναι στη σωστή
κατεύθυνση και υιοθετήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό.
Εν συνεχεία, η κ. Γιανναδάκη, η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, γνωµοδοτώντας
θετικά, είπε ότι το δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου οφείλουν πράγµατι να είναι συνεπή στις συµβατικές και όχι
µόνο υποχρεώσεις τους.
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Ο κ. Παναγόπουλος εκ µέρους του Εµπορικού και Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθηνών είπε τα εξής: Συµφωνεί µε το περιεχόµενο του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, του οποίου ο στόχος είναι
η επιτάχυνση της πληρωµής των αµοιβών από την εκτέλεση διοικητικών συµβάσεων και η περιστολή των παρατηρούµενων καθυστερήσεων πληρωµών σε εµπορικές συναλλαγές.
Η έκδοση διαταγής πληρωµής αποτελεί µια διαδικασία αποδεκτή, λόγω της ταχύτητάς της, σε σχέση µε τη βραδύτητα της
απονοµής δικαιοσύνης και ιδίως της διοικητικής δικαιοσύνης.
Είναι δε ένας θεσµός που έχει δοκιµαστεί και πετύχει στο χώρο
του ιδιωτικού δικαίου και συµπληρώνει το κενό που υπήρχε στον
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Ο κ. Αρναούτης, εκ µέρους του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων, ήταν θετικός στο εν
λόγω νοµοσχέδιο, µε κάποιες παρατηρήσεις και µίλησε εκ µέρους των αντιπροσώπων και κατασκευαστών ιατροτεχνολογικού
υλικού, που αποτελείται ως επί το πλείστον από µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται απέναντι στο δηµόσιο µε λιγότερα όπλα και µέσα, προκειµένου να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους.
Εν τέλει, θα ήθελα να αναφερθώ και στον κ. Καταβάτη, ο
οποίος ήταν νοµικός σύµβουλος του εν λόγω Συνδέσµου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων και έβαλε µια
βασική αντίρρηση, που είχε να κάνει µε τον προληπτικό έλεγχο,
ως εξής: Η αντίρρηση για τον προληπτικό έλεγχο δεν είναι για
τον προληπτικό έλεγχο καθ’ εαυτό, αλλά προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αρχίζει και τελειώνει ο προληπτικός έλεγχος. Να
υπάρχει δηλαδή ένα χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποίο θα ολοκληρώνεται αυτός. Από ό,τι θυµάµαι, και ο Υπουργός στη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής είχε πει ότι είναι ένα θέµα, το οποίο
θα εξετάσει και το οποίο θα δούµε πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί,
διότι είναι κάτι σηµαντικό.
Επίσης, ένα ζήτηµα το οποίο υπάρχει είναι αυτό των προφορικών συµφωνιών που υπάρχουν µεταξύ προµηθευτών και δήµων
και οι οποίες είναι πιο δύσκολο να αποδειχθούν. Νοµίζω, όµως,
ότι και αυτές, επειδή αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι των συναλλαγών, υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαµε να τις δούµε.
Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα υπόµνηµα, το
οποίο µας κατατέθηκε από την Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας και το οποίο έρχεται να κάνει
κάποιες προτάσεις, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να παρατηρήσω ότι ούτε στο νοµοσχέδιο για το σωφρονιστικό σύστηµα και την αποσυµφόρηση των φυλακών, αλλά
ούτε σε αυτό ήταν παρών είτε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
είτε η ολοµέλεια, κάτι το οποίο δεν τους τιµά, υπό την έννοια ότι
εκπροσωπούν ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι και ιδίως ο Δικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών, που είναι ο µεγαλύτερος επιστηµονικός σύλλογος στη χώρα.
Στο εν λόγω υπόµνηµα, λοιπόν, υπάρχουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εννοείτε ότι εκλήθησαν και δεν ανταποκρίθηκαν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Στο νοµοσχέδιο για το σωφρονιστικό
σύστηµα είχαν κληθεί και δεν παρέστησαν. Για το συγκεκριµένο
δεν είµαι απολύτως σίγουρος, για να είµαι ακριβής. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η συµβολή τους είναι κρίσιµη.
Είχαν κληθεί, κύριε Υπουργέ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Είχαν κληθεί.
Σε µια από τις παρατηρήσεις τους, λοιπόν, αναφέρουν ότι το
προωθούµενο σχέδιο νόµου δεν προσθέτει τίποτα στην ήδη ακολουθούµενη διαδικασία, την οποία µέχρι σήµερα εφαρµόζουν µε
επιτυχία τα κατά τόπους πολιτικά δικαστήρια, ειρηνοδικεία και
πρωτοδικεία. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το γεγονός ότι
εφαρµόζουµε µια οδηγία, η οποία είναι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγία και θα πρέπει να συµµορφωθούµε και να δούµε τον
καλύτερο τρόπο εφαρµογής της.
Δεύτερον, αναφέρεται ότι οι προϋποθέσεις που θέτει το σχέδιο νόµου ουσιαστικά ακυρώνουν πλήρως την ικανοποίηση του
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δικαιώµατος του αιτούντος -την έκδοση διαταγής πληρωµήςαφού απαιτούν να έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της
δαπάνης και επίσης να αποβεί θετικός.
Σε αυτό αντιπαραβάλω την απάντηση της κ. Δέσποινας Καββαδία-Κωνσταντάρα, η οποία είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είπε ότι εντός τριών µηνών και µε υπερπροσπάθεια
των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν. Και αυτό είναι και το θέµα του χρονοδιαγράµµατος που
λέγαµε πριν, η εκτίµηση γύρω από τον προληπτικό έλεγχο.
Επίσης, το ζήτηµα -αυτό που ανέφερα από τον κ. Καταβάτηδεν είναι ο προληπτικός έλεγχος αν πρέπει να γίνει, το ζήτηµα
είναι πώς θα οριοθετήσουµε καλύτερα χρονικά το ζήτηµα, στο
πλαίσιο, βέβαια, και των πρακτικών δυνατοτήτων, που έχουν το
Ελεγκτικό Συνέδριο και η πολιτεία.
Εν τέλει, στο υπόµνηµα αυτό αναφέρεται ότι η διοικητική δικαιοσύνη επιβαρύνεται µε τουλάχιστον τέσσερις δίκες, ενώ αναλαµβάνουν τα πρωτοβάθµια διοικητικά δικαστήρια, που είναι ήδη
υπερφορτωµένα.
Το ένα ζήτηµα λύθηκε και έχει να κάνει µε την ανάληψη της
αρµοδιότητας από τα διοικητικά εφετεία, οπότε δεν το συζητάµε.
Για το δεύτερο ζήτηµα, ότι επιβαρύνεται µε τουλάχιστον τέσσερις δίκες, θεωρώ ότι η µείωση ή οι εκπτώσεις σε ένδικα µέσα
ή βοηθήµατα δεν δικαιολογούνται σε καµµία περίπτωση και ιδίως
από ολοµέλεια δικηγορικών συλλόγων. Και αυτός ήταν και ένας
λόγος -το να µην κάνουµε εκπτώσεις στη δικαιοσύνη- που απορρίψαµε και το σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πράγµατι, όπως είπε ο
κ. Κυριαζίδης, βρισκόµαστε σε έναν πόλεµο. Και σε αυτόν τον
πόλεµο και µε αυτό το νοµοσχέδιο εµείς προσπαθούµε, κόντρα
στα συµφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας, να αποκαταστήσουµε
αυτή τη φορά αδικίες, που βρίσκονται στην αγορά µεταξύ των
επιχειρήσεων -των µικροµεσαίων κυρίως- και του κράτους, µε
γνώµονα τα συµφέροντα αυτών των κατηγοριών -δηλαδή των µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων- αλλά και την εµπέδωση ενός
κράτους δικαίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα τον
κ. Χρήστο Παππά.
Μέχρι να ανέλθει, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αµέσως
µετά θα δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, για να απαντήσει
ή να πει αν κάτι κάνει δεκτό και εκφωνώντας έναν-έναν, θα ρωτήσω τους δύο εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές αν θέλουν
να πάρουν τον λόγο -για δύο λεπτά, όµως, ο καθένας, τρία µάξιµουµ- για να συµπληρώσουν κάτι και κυρίως εκεί που δεν υπάρχει απόλυτη διευκρίνιση της ψήφου του κόµµατος που εκπροσωπούν, να το πουν και να µπούµε κατευθείαν στην ψήφιση επί
της αρχής του νοµοσχεδίου. Όπως είχαµε µια άριστη συνεργασία -και σας ευχαριστώ- µέχρι τώρα, νοµίζω ότι έτσι θα πάµε
µέχρι τέλους.
Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το συζητούµενο σχέδιο νόµου είναι χωρίς ουσία. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Έλληνα, θα έλεγα. Ακόµα και αυτή η τοποθέτηση των
κοµµάτων, δηλαδή το «ναι», το «όχι» ή το «παρών», δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα.
Να πούµε, δηλαδή, τι στον δοκιµαζόµενο Έλληνα; Σε διευκολύνουµε να πάρεις λεφτά από το δηµόσιο; Ποιο δηµόσιο; Το δηµόσιο που ετοιµάζεται µε φοροεπιδροµή και µέτρα να σου πάρει
τα πάντα ή τουλάχιστον ό,τι σου έχει αποµείνει; Το δηµόσιο που
δεν πλήρωνε, δεν πληρώνει και δεν θα πληρώνει, για να παρουσιάζει στους µνηµονιακούς θεµατοφύλακες τα πλασµατικά πρωτογενή πλεονάσµατα;
Κυρίες και κύριοι, από το Βήµα αυτό προ ηµερών σάς είχα καλέσει να τοποθετηθείτε και να καταδικάσετε το τροµοκρατικό
χτύπηµα στο Μαρούσι, να καταδικάσετε τη δολοφονική επίθεση
κατά του υποψηφίου και µέλους της Χρυσής Αυγής.
Από το ίδιο Βήµα, πριν από λίγη ώρα ο Βουλευτής µας κ. Ιωάννης Λαγός, αναφερόµενος στην ίδια δολοφονική επίθεση, αλλά
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και σε σωρεία άλλων τροµοκρατικών επιθέσεων εναντίον του
κόµµατός µας, κατήγγειλε και αυτός την ένοχη σιωπή σας.
Η σιωπή σας, κυρίες και κύριοι, σηµαίνει αποδοχή της τροµοκρατίας. Η στάση σας παραπέµπει, όχι µόνο στην επικρότηση
αυτών των ενεργειών και πράξεων βίας κατά της Χρυσής Αυγής,
αλλά σηµαίνει ουσιαστικά –και θα το ξαναπούµε- ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές.
Το κράτος και το παρακράτος δρα οργανωµένα εναντίον µισού
εκατοµµυρίου Ελλήνων, οι οποίοι µε την ψήφο τους καταδίκασαν
τις πολιτικές των µνηµονίων και της εσχάτης εθνικής προδοσίας,
που υλοποίησαν οι περασµένες κυβερνήσεις και που όπως όλα
δείχνουν –αποµένει να το δούµε- θα συνεχίσει και η παρούσα Κυβέρνηση.
Κράτος και παρακράτος, γαλάζιο, πράσινο και κόκκινο, προσπαθούν να φιµώσουν τη µόνη αληθινή αντιπολίτευση, δηλαδή
το µνηµονιακό τόξο προσπαθεί να φιµώσει και να τροµοκρατήσει
τη Χρυσή Αυγή, µια Χρυσή Αυγή που στέκει ενάντια στο µνηµόνιο
και στο νεοµνηµονιακό, καθεστώς που, δυστυχώς, φέρνει και ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Αποκαλύπτεστε µέρα µε την ηµέρα αριστεροί και δεξιοί. Τόσο
η Νέα Δηµοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι επίκειται η
υπογραφή του νέου µνηµονίου, όπως κι αν θελήσετε να το πείτε
αυτό, όπως κι αν θέλετε να το σερβίρετε προπαγανδιστικά στον
ελληνικό λαό, προσπαθώντας να τον παραπλανήσετε.
Το νέο µνηµόνιο κινείται στα χνάρια της µνηµονιακής συµφωνίας που ετοίµαζε προεκλογικά ο Αντώνης Σαµαράς. Να θυµίσω
ποιος είναι αυτός; Είναι αυτός ο Αρχηγός πολιτικού κόµµατος
που ξεδιάντροπα έλεγε σε λόγους του στο Σύνταγµα: «Εγώ τα
σκίζω τα µνηµόνια µήνα µε το µήνα, εβδοµάδα µε την εβδοµάδα,
µέρα µε την ηµέρα». Το άτοµο αυτό είναι Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, κατέχοντας για άλλη µια φορά την έδρα της
Μεσσηνίας και είναι Αρχηγός ενός κόµµατος, του οποίου ο εκπρόσωπος Τύπου, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, µόλις εχθές προέβη στην ακόλουθη δήλωση µέσω του ΑΠΕ, του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων:
«Με πολύ µεγάλη ευκολία λένε ότι δεν θα πληρώσουν τις
δανειακές υποχρεώσεις…» -λέει ο κ. Καραγκούνης- «…δηλαδή
ότι θα προκαλέσουν πιστωτικό γεγονός. Και ξεχνούν ότι αν
συµβεί αυτό, σε ένα µήνα δεν θα µπορούν να πληρώσουν τίποτα.
Τέτοιες ανοησίες αυτή τη στιγµή, αλλά και ανεύθυνες δηλώσεις
που προβλέπουν σκηνικά καταστροφής, κάνουν µόνο κακό στη
χώρα. Τώρα που τελειώνουν τα ψέµατα, η Κυβέρνηση έχει την
ευκαιρία να εγκαταλείψει τον λαϊκισµό της και έχουµε την
ευκαιρία, ως χώρα, να προχωρήσουµε στη µεγάλη συνεννόηση».
Δηλαδή, τι λέει η Νέα Δηµοκρατία; Τι λέει κατ’ ουσίαν το άτοµο
που δήθεν σχίζει τα µνηµόνια µέρα µε τη µέρα; Μέσα από την
καταστροφολογία, µία γνωστή τακτική της Νέας Δηµοκρατίας
και το δήθεν ενδιαφέρον της -το όψιµο θα έλεγα ενδιαφέρον τηςνα µην γίνει κακό στη χώρα -λες και αυτή έκανε καλό στη χώραζητούν κι εκλιπαρούν για το δικό τους µερίδιο, για ένα κοµµάτι
της µνηµονιακής πίτας. Εκλιπαρούν, δηλαδή, για συγκυβέρνηση,
προωθώντας την εικόνα του πάντα πρόθυµου, του καλού παιδιού, έναντι των τοκογλύφων της Ευρώπης και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Ετοιµάζονται, δηλαδή, για το µεγάλο ξεπούληµα.
Τα µελλοντικά σενάρια της διακυβέρνησης της χώρας
καταγράφονται πλέον και στα διεθνή µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Διαβάζω δηµοσίευµα της βελγικής εφηµερίδας «Νέα Ευρώπη»:
«Αποτελεί κοινό τόπο ότι για να βρει η Ελλάδα λύση στα
προβλήµατά της -αναρχία, µετανάστευση, ροή χρήµατος- χρειάζεται να πάρει σοβαρά αντιλαϊκά µέτρα. Και αυτό µόνο µία
µεγάλη Κυβέρνηση συνεργασίας µπορεί να το κάνει. Μία
αποτελεσµατική, µεγάλη συµµαχία µπορεί να γίνει µόνο µεταξύ
των δύο µεγάλων κοµµάτων, ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τις νεοκοµµουνιστικές συνιστώσες του και Νέα Δηµοκρατία υπό νέο αρχηγό.».
Αυτό τονίζει ξεκάθαρα η εφηµερίδα.
Η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, µε τις δηλώσεις του κ. Καραγκούνη, αλλά και άλλες δηλώσεις και Βουλευτών και στελεχών της,
για άλλη µία φορά φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο του πιστού µνηµονιοφύλακα.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτούς -σε όλους εσάς, δηλαδή- του
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µνηµονιακού τόξου, απέναντι στο ξεπούληµα της χώρας και στην
εξαθλίωση του ελληνικού λαού, πρόβληµά σας σοβαρό,
πρόβληµα όλων σας, στέκει η δύναµη των Ελλήνων, στέκει η
τρίτη πολιτική δύναµη, η Χρυσή Αυγή.
Λοιπόν, να το γνωρίζετε: Η Χρυσή αυγή δεν παραχωρεί, η
Χρυσή Αυγή δεν υποχωρεί! Δεν µας φοβίζουν οι οργανωµένες
κινήσεις κράτους και παρακράτους. Δεν µας πτοεί ο οργανωµένος πόλεµος και το βαθύ σας µίσος κατά της Χρυσής Αυγής.
Μας µισείτε, γιατί φοβόσαστε την αποκάλυψη των σκανδάλων.
Μας µισείτε, γιατί µιλάµε τη φωνή της αλήθειας. Μας µισείτε,
λόγω της πρόσφατης αποκάλυψης των ηµερολογίων της γραµµατέως του Χριστοφοράκου της «SIEMENS», δηλαδή της κυρίας
την οποίαν αφήσατε και αυτήν απροστάτευτη, χωρίς αστυνοµική
συνοδεία και έπεσε θύµα τροµοκρατικής επίθεσης και αυτή. Στα
ηµερολόγια, λοιπόν, αυτά, στις καταχωρίσεις από το 1997 έως
το 2007, φιγουράρουν οι διαπλεκόµενοι οικονοµικοί και πολιτικοί
ταγοί του τόπου, φιγουράρουν ένα σωρό άτοµα της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής ζωής. Δεν υπάρχει, όµως,
κανένας, µα κανένας, κανένα µέλος, στέλεχος, παράγοντας,
ψηφοφόρος ή οπαδός, αν θέλετε, της Χρυσής Αυγής.
Καταθέτω για τα Πρακτικά πρόσφατα δηµοσιεύµατα του περιοδικού «CRASH». Τα έχετε δει όλοι, τα έχετε διαβάσει. Τα ξέρετε. Δεν µιλάτε γι’ αυτά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό σας πονάει και το ξέρετε. Σας πονάει ότι είµαστε οι µόνοι
καθαροί. Είµαστε οι µόνοι που µπορούµε να κοιτάξουµε τον Έλληνα στα µάτια, να του πούµε αλήθειες και να του ζητήσουµε τη
συµπαράστασή του στον αγώνα µας για εθνική ανεξαρτησία και
κοινωνική δικαιοσύνη.
Για τους διάφορους υβριστές µας στην Αίθουσα αυτή, που µε
µεγάλη ευκολία εκστοµίζουν τον αντιφασιστικό παραληρηµατικό
τους λόγο, να θυµίσω τα εξής: Στους µεν Νεοδηµοκράτες να θυµίσω ότι δεν ήµασταν εµείς, οι αγέννητοι, αλλά η δική σας παράταξη -ο Λαϊκός Συναγερµός, η ΕΡΕ, η Νέα Δηµοκρατία- που
φιλοξενούσε στους κόλπους της παιδιά των δοσιλόγων και
Υπουργούς της 4ης Αυγούστου.
Να θυµίσω και σε εσάς τους Αριστερούς -Αριστερούς στα
λόγια- ότι το ιερό τοτέµ το δικό σας, το τοτέµ της πάλαι ποτέ Σοβιετίας, ο Ιωσήφ Στάλιν, είναι αυτός που υπέγραψε σύµφωνο τον
Αύγουστο του 1939 µε τη ναζιστική Γερµανία. Από κοινού εισέβαλλαν στην Πολωνία. Από τη µία ήταν οι µεραρχίες του Γερµανικού στρατού, από την άλλη οι µεραρχίες του Σοβιετικού στρατού.
Αυτά σας τα λέµε, για να µη µας κάνετε µαθήµατα ιστορίας,
πολύ περισσότερο για κάποιους ανιστόρητους που κατατάσσουν
ακόµη και την Πολωνία στους συµµάχους του άξονα.
Και επειδή γνωρίζουµε ιστορία, µελετούµε την ιστορία, βγάζουµε συµπεράσµατα από τα γεγονότα του παρελθόντος και
επειδή το πρωί στην Αίθουσα αυτή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
εις µνήµιν του Γρηγόρη Λαµπράκη επ’ ευκαιρίας της επετείου
της δολοφονίας –για να είµαι ακριβής- κρατήσαµε κι εµείς ενός
λεπτού σιγή για την ύποπτη αυτή δολοφονία, η οποία ανάγκασε
τον τότε Κωνσταντίνο Καραµανλή –αυτόν που ονοµάζετε κάποιοι
«εθνάρχη»- να πει τα παρακάτω λόγια: «Μα, ποιος κυβερνά αυτόν
τον τόπο;». Πρόκειται για µία ηλίθια, τουλάχιστον, ερώτηση από
πλευράς ενός έµπειρου –υποτίθεται- πολιτικού. Μα, είναι πολύ
απλό: Οι πρεσβείες. Οι πρεσβείες της οδού Βασιλίσσης Σοφίας,
τα ξένα συµφέροντα της πλουτοκρατίας και οι υποτακτικοί τους
στο δυτικό κόσµο. Είναι σύντοµο, απλό, αλλά αληθές. Πώς να το
κάνουµε;
Να θυµίσω, λοιπόν, µε ευκαιρία την πρωινή τήρηση ενός λεπτού σιγή, ότι δεν ήταν µόνο ο Λαµπράκης θύµα του κράτους και
του παρακράτους. Δεν εξυπηρέτησε το Μάιο του ’63 η δολοφονία Λαµπράκη τα σκοτεινά κέντρα αποφάσεων, αυτών δηλαδή
που αποφασίζουν τις τύχες του ελληνικού λαού, ερήµην του ελληνικού λαού. Είναι και η δολοφονία του Αλέκου Παναγούλη το
Μάιο του ’76 που είχε τα αρχεία της ΕΑΤ-ΕΣΑ. Η µεταπολιτευτική
ιστορία θα ήταν πολύ διαφορετική και το µεταπολιτευτικό σκη-
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νικό θα ήταν διαφορετικό, αν είχαν δηµοσιευθεί τα αρχεία του
ΕΑΤ-ΕΣΑ.
Είναι, ακόµη, -αν θέλετε- και η δολοφονία του δηµοσιογράφου
Σωκράτη Γκιόλια τον Ιούνιο του 2010. Είναι η δολοφονία του τεχνικού της «VODAFONE» Κώστα Τσαλικίδη, η παρουσιαζόµενη
ως δήθεν δολοφονία. Είναι η δολοφονία το Δεκέµβριο του 2008
του άτυχου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και δεν θα
επεκτείνω την αναφορά µου σε περιστατικά, που φαντάζουν τουλάχιστον ύποπτα από το 2008, από το Γρηγορόπουλο έως τις
ηµέρες µας.
Ο Γρηγόρης Λαµπράκης έπεσε θύµα σκοτεινών κέντρων. Πρόσφατο είναι το δηµοσίευµα της εφηµερίδος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το
οποίο περιλαµβάνει τροµερές αποκαλύψεις για το παρασκήνιο
της δολοφονίας, αποκαλύψεις που θα πρέπει να µας προβληµατίζουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω το χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, µόνος
σας δεν µπορείτε να πάρετε τίποτα. Ζητάτε το χρόνο και το Προεδρείο ή σας τον δίνει ή δεν σας τον δίνει. Λείπατε από την Αίθουσα. Η συµφωνία δεν περιλαµβάνει δευτερολογίες Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Ωστόσο, θα έχετε την ανοχή για να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, που µου δίνετε
χρόνο για να ολοκληρώσω.
Τελειώνοντας, λοιπόν, την αναφορά µου στο Γρηγόρη Λαµπράκη –και είναι σηµαντικό αυτό- θέλω να πω ότι πολλοί µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα κρύβουν έντεχνα το παρελθόν τους. Κρύβουν
τα τσεκούρια, τις αφιερώσεις, τις συναντήσεις και τις συνεντεύξεις µε το Στυλιανό Παττακό. Κάποιοι ακόµη κρύβουν –αν θέλετετο αριστερό επαναστατικό τους παρελθόν, που µετετράπη σε λιµουζίνα, πισίνα και χαβιάρι.
Δεν θέλω να σπιλώσω τη µνήµη του δολοφονηθέντος Βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαµπράκη. Καταθέτω, όµως, στα
Πρακτικά –επειδή εµείς µελετούµε ιστορία- τη φωτογραφία του
Γρηγόρη Λαµπράκη από τους Βαλκανικούς Αγώνες στην Κωνσταντινούπολη µε ηµεροµηνία 20 Οκτωβρίου 1940, δηλαδή οχτώ
ηµέρες πριν από την Ιταλική εισβολή, όπου χαιρετά µε τον αρχαιοελληνικό, φασιστικό, ναζιστικό –όπως θέλετε πείτε τον- χαιρετισµό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, καταθέτω και κάρτα του Γρηγόρη Λαµπράκη προς τη
Frau Else Giuseletos που καταλήγει µε το σύνθηµα «Heil Hitler».
Ορίστε τα ντοκουµέντα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα κάρτα, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το παρελθόν, λοιπόν, θανόντων και ζώντων πρέπει να αναφέρεται, για να ξέρουµε ποιος µιλάει, για να ξέρουµε ποιον τιµούµε.
Τα αναφέρω αυτά, διότι οι πολέµιοι των εθνικών αγώνων, οι
πολέµιοι του εθνικισµού, µε πολύ µεγάλη ευκολία χρησιµοποιούν
εναντίον της Χρυσής Αυγής –ο οµιλών έχει υποστεί µεγάλη επίθεση από τους παραδικαστικούς και τους κονδυλοφόρους των
ΜΜΕ- κείµενα, φωτογραφίες, οικογενειακές και προσωπικές
στιγµές του παρελθόντος για τη δηµιουργία εντυπώσεων.
Ξέρουµε και ξέρετε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι µία φούσκα
και δεν έχουν καµµία νοµική βαρύτητα. Οµολογούν πολλοί ότι:
«Η δίκη και η κατηγορία δεν πάει όπως τη σχεδιάζαµε». Πρώτον,
δεν πήγαµε στο 2%, όπως έλεγε ο Αντώνης Σαµαράς. Δεύτερον,
είµαστε η τρίτη πολιτική δύναµη, µε συνεχείς τάσεις ανόδου. Το
λένε οι δηµοσκοπήσεις.
Καταθέτω την τελευταία δηµοσκόπηση της Κυριακής.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δηµοσκόπηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο σχεδιασµός, λοιπόν, των εγχώριων και ξένων παρακρατικών
δεν αποδίδει και προχωρούν τώρα στη δεύτερη φάση. Απόδειξη
της δεύτερης φάσης είναι η ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση κατά
στελέχους της Χρυσής Αυγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία πρόταση ακόµη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι -και ιδιαίτερα το λέω για τον ελληνικό λαόόπως κρατήσαµε ψηλά τη σηµαία και το λαϊκό κίνηµα της εθνικής
αντίστασης απέναντι στο αντεθνικό καθεστώς της χούντας Σαµαρά, έτσι κρατάµε ψηλά τη σηµαία και αντιστεκόµαστε στην
αριστερή τροµοκρατία, αντιστεκόµαστε σε όλους εσάς τους κατηγόρους της τρίτης πολιτικής δύναµης της χώρας!
Να είστε βέβαιοι και να είναι βέβαιος ο ελληνικός λαός, ότι
εµείς συνεχίζουµε τον αγώνα µας στο πλευρό του και ότι τελικά
η αλήθεια θα νικήσει, η Ελλάδα θα νικήσει!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει κύριος
Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, πόσα λεπτά θέλετε τον λόγο; Σας φτάνουν
πέντε-έξι λεπτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έξι λεπτά, κύριε
Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνω τον λόγο, αφενός για να
επισηµάνω κάποια σηµεία τα οποία µετά τη συζήτηση, η οποία
προηγήθηκε, νοµίζω ότι πρέπει αύριο να κατατεθούν και να διορθώσουν το νόµο και αφετέρου να πω δυο-τρεις σκέψεις οι οποίες
είναι πλέον ανάγκη να κατατεθούν στη συζήτηση αυτή που γίνεται τώρα.
Ως προς τις συγκεκριµένες σκέψεις, να πω ότι θα πρέπει να
οριστεί ρητά πως το νοµοσχέδιο, το οποίο σε λίγο θα είναι νόµος,
θα πρέπει στον τίτλο του να έχει και τη ρήτρα «και άλλες διατάξεις», επειδή προστέθηκε τουλάχιστον µία διάταξη που αφορά
τη διοικητική δικαιοσύνη και επειδή θα πρέπει να προστεθεί και
να κατατεθεί αύριο το πρωί µία ρύθµιση, η οποία θα αναφέρεται
στο χρόνο ισχύος του νόµου.
Επίσης, θα πρέπει αύριο το πρωί να κατατεθεί από µένα η συγκεκριµένη διάταξη, η οποία να ορίζει την έναρξη ισχύος του
νόµου, 16/9 σύµφωνα µε αυτά τα οποία είχανε ακουστεί και στη
διάρκεια της επιτροπής.
Επιπλέον, σήµερα, κατά τη συζήτηση µίας διόρθωσης, ζητήθηκε από Βουλευτή να ορίζεται ότι ο προληπτικός έλεγχος θα γίνεται όπου προβλέπεται. Οπότε κι αυτό χρειάζεται να σηµειωθεί
και να ανακοινωθεί αύριο.
Πέρα από αυτά τα σηµεία, όµως, νοµίζω ότι είναι ανάγκη να
διευκρινιστούν και δύο-τρία αυτονόητα.
Κατ’ αρχάς, θα έπρεπε τα αυτονόητα να µην χρειάζονται διευκρίνιση. Επειδή, όµως, πολλές φορές οι αβασιµότητες µε τον
τρόπο αυτό αναπαράγονται, θα έλεγα, λοιπόν, τα εξής, τα οποία,
άλλωστε, συνδέονται και µε την βασική αιτιολογία της εισαγωγής
αυτού του νοµοσχεδίου στη Βουλή.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν
είναι µνηµονιακό. Το λέω επειδή άκουσα κάτι ηχηρά, «Καλώς ήρθατε στο µνηµόνιο». Το νοµοσχέδιο αυτό εκπληρώνει µία εθνική
ανάγκη, γιατί το να υπάρχει µία ταχύτητα διεξαγωγής δικών κατά
του δηµοσίου είναι µία εθνική ανάγκη.
Επιπλέον, εξυπηρετεί µία ευρωπαϊκή ανάγκη, διότι συντάχθηκε
επί τη βάσει οδηγίας του 2011, η οποία βεβαίως είναι ευρωπαϊκή
οδηγία που ισχύει για όλες τις χώρες και δεν έχει καµµία σχέση
µε το µνηµόνιο. Εποµένως, καµµία σχέση µε το µνηµόνιο σε ό,τι
αφορά το νόµο, τον οποίο συζητούµε σήµερα.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σ’ αυτό το οποίο ακούστηκε,
σε σχέση µε τον ίδιο νόµο: Κάποια κόµµατα οπωσδήποτε επί της
αρχής ψηφίζουν θετικά και από την πλευρά τους υπάρχει θετική
ψήφος και επί νοµοσχεδίων, τα οποία εισάγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή µια
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άλλη κυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν αντιπολίτευση, ποτέ
δεν ψήφιζε ένα νοµοσχέδιο της τότε κυβέρνησης.
Θα ήθελα να θυµίσω τι και πόσα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν
αντιπολίτευση. Πρώτα απ’ όλα, η δική µου στάση υποστήριξης
αυτού του νόµου και αναγνώρισης του έργου του κ. Αθανασίου
δείχνει ότι αποδίδω τα του Αθανασίου τω Αθανασίου, παρά το
γεγονός βεβαίως ότι πρόκειται για Υπουργό της προηγούµενης
κυβέρνησης, ο οποίος βεβαίως διαµόρφωσε αυτό το νοµοσχέδιο, το συµπλήρωσα εγώ αργότερα και έτσι, σε µεγάλο βαθµό
τα όποια εύσηµα για την παραγωγή ανήκουν και σ’ εκείνον.
Δεύτερον, και επί της διάρκειας των προηγούµενων κυβερνήσεων δεν στήριξε τον λεγόµενο αντιρατσιστικό νόµο ο ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν στήριξε το ν.4139 για τα ναρκωτικά, ο οποίος ήταν έργο προηγούµενων κυβερνήσεων; Και ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ τον στήριξε. Δεν
στήριξε το νόµο ο οποίος θέσπισε νέα διαδικασία για την εκλογή
των ευρωδικαστών ή δεν στήριξε το ν. 4274 -δικό σας νόµο, κύριε
Αθανασίου- ο οποίος εισήγαγε την ηλεκτρονική επιτήρηση, το
«βραχιολάκι»;
Εποµένως, αυτή η αντίρρηση «εµείς στηρίζουµε, ενώ εσείς δεν
στηρίζετε» δεν είναι σωστή. Επιτέλους, ας δούµε αυτό το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την ουσία του. Όποιος πιστεύει ότι είναι
σωστό επί της αρχής, θα πρέπει να το ψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τώρα τον
λόγο, όπως είπα, εφόσον τον θέλουν, στους εισηγητές, θα ήθελα
να κάνω µία ανακοίνωση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και να περάσετε καλά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ρωτώ τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Αθανάσιο Σκούµα, αν
θέλει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ στο τέλος
της τοποθέτησης, όποιος δεν έχει διευκρινίσει απολύτως την
ψήφο για το κόµµα του, να το κάνει, για να διευκολυνθούµε σε
λίγο στην ψήφιση.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να αναφερθώ
σε κάποια ζητήµατα που τέθηκαν από τους εισηγητές και τους
αγορητές της Αντιπολίτευσης.
Το πρώτο που ήθελα να πω είναι το εξής: Αναφέρθηκε νοµίζω
ο κ. Αθανασίου και απάντησε ο κύριος Υπουργός. Θα ήθελα να
πω µόνο το γεγονός ότι, ναι µεν συµπληρωµατικά ενσωµατώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο µια ευρωπαϊκή οδηγία, που ουσιαστικά
ρυθµίζει και δικαιοδοτικά µια σχέση, που µέχρι σήµερα δεν ρυθµιζόταν και υπήρχε -να το πω έτσι- µια κατάσταση, κατά την
οποία τα πολιτικά δικαστήρια εξέδιδαν διαταγές πληρωµής για
τις οποίες ουσιαστικά δεν είχαν τη δικαιοδοσία. Εποµένως, έρχεται να λύσει ένα νοµοθετικό κενό και ένα πρόβληµα δικαιοδοσίας. Επιλύει δηλαδή δικαιοδοτικά ένα ζήτηµα, το οποίο όφειλε
να επιλυθεί.
Το ότι εισήχθη σε κάποια νοµοσχέδια που είχαν µνηµονιακές
διατάξεις, αυτό δεν καθιστά τη συγκεκριµένη ρύθµιση µνηµονιακή, διότι αφορά όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά, βεβαίως, και πλήρως αναλυτικά αναφέρθηκε ο κύριος
Υπουργός.
Όσον αφορά το θέµα του δικαστικού ενσήµου, επειδή αναφέρθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, θα ήθελα να πω ότι το δικαστικό ένσηµο ισχύει σε όλες τις διαφορές -και στις πολιτικές και
στις διοικητικές διαφορές- µε ένα συγκεκριµένο τρόπο και είναι
κλιµακούµενο, ανάλογα µε το αιτούµενο ποσό της αξίωσης.
Θεωρώ ότι το ίδιο θα µπορούσε να ζητήσει το ΚΚΕ, πιθανότατα
και στις ιδιωτικές διαφορές. Άρα, δεν νοµίζω ότι υπάρχει ζήτηµα
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εκεί. Αντιθέτως, λύνεται ένα πρόβληµα πρακτικό, να µπορούν να
ικανοποιούνται οι αξιώσεις από διοικητικές συµβάσεις µέσα από
ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά όλη αυτήν την ιστορία
–γιατί αναφέρθηκαν πολλοί σε ζητήµατα, που αφορούν την πορεία της χώρας- σε σχέση µε το πώς µπορεί να ικανοποιηθούν
αξιώσεις, τη στιγµή που δεν υπάρχει η δυνατότητα σήµερα από
το ελληνικό δηµόσιο, πιθανότατα, σε πολύ µεγάλο βαθµό να ικανοποιήσει αξιώσεις από διοικητικές συµβάσεις και όχι ιδιωτικές
–που και αυτές πρέπει να ικανοποιήσει το Δηµόσιο, αλλά δεν
αφορούν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- νοµίζω ότι η κατάσταση
και ο δηµοσιονοµικός εναγκαλισµός στον οποίο έχουµε περιέλθει
ως χώρα δεν µπορεί να δηµιουργήθηκε και δεν δηµιουργήθηκε
από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, από τα στοιχεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι το ταµειακό έλλειµµα δηµιουργήθηκε και εµφανίστηκε το
Φεβρουάριο του 2015, µε συγκεκριµένα ποσά, που φτάνουν
γύρω στα 500 εκατοµµύρια ευρώ δεν είναι αποτέλεσµα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της πολιτικής του δήθεν success story
που επεσήµανε µε τέτοιο έντονο τρόπο όλο το προηγούµενο διάστηµα ο κ. Σαµαράς, αλλά που τελικά ήταν ένα γράµµα κενό,
διότι το αποτέλεσµα ήταν τα ελλείµµατα.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι η προσβολή που έγινε σήµερα από τη Χρυσή Αυγή απέναντι σε µια εµβληµατική µορφή
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, απέναντι στον Γρηγόρη Λαµπράκη,
δεν µπορεί παρά να προσβάλει, όχι το Κοινοβούλιο, αλλά τον ελληνικό λαό και τους αγώνες που έχει δώσει απέναντι στους εχθρούς της ελευθερίας, στους εχθρούς του φασισµού και στους
εχθρούς του ολοκληρωτισµού µέσα σε αυτήν τη χώρα, στους
αγώνες που έχει δώσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι κυρίως
και όλοι αυτοί που έδωσαν τη δυνατότητα σήµερα να µπορεί να
µιλάει ελεύθερα ο ελληνικός λαός.
Ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτονοήτως τίθεστε
υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου.
Τα αναφερόµενα στο Γρηγόρη Λαµπράκη έχουν κατατεθεί στα
Πρακτικά της Βουλής. Νοµίζω ότι η αρµόδια Υπηρεσία της Βουλής, µε εντολή της Προέδρου, έχει το δικαίωµα να εξετάσει και
τη γνησιότητά τους.
Ο κ. Αθανασίου έχει τον λόγο για τρία λεπτά, εφόσον το επιθυµεί.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί υποχρέωση της χώρας µας να
το προσαρµόσει στην εθνική έννοµη τάξη, σύµφωνα µε το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είµαστε
µέλος, εκτός και αν θεωρεί κανείς ότι δεν είµαστε µέλος. Άρα,
λοιπόν, οι οδηγίες αποτελούν, όπως ξέρετε, παράγωγο δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οδηγία στην οποία αναφερθήκαµε, η υπ’ αριθµ. 2011/7, είναι
κοινή οδηγία η οποία ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και από το Συµβούλιο Υπουργών. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν
όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου, αλλά πολύ περισσότερο οι
Υπουργοί, οι οποίοι το πρώτο εξάµηνο του 2014 που η χώρα µας
είχε προεδρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαµε προεδρεύσει
στις αρµόδιες επιτροπές.
Συνεπώς, είναι σωστό αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι
υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών, εν όψει του ότι κάποιος συνάδελφος από την ίδια παράταξη µε εµένα διαφοροποιήθηκε.
Φυσικά και είναι έτσι, αλλά µην ξεχνάµε και αυτό, ότι ο Βουλευτής, βεβαίως, έχει ελευθερία γνώµης και ψήφου –απεριόριστη
µάλιστα- κατά το Σύνταγµα και κατά τον Κανονισµό της Βουλής.
Όµως, θα έπρεπε να αναφερθεί από όλους τους οµιλητές, που
ήταν αντίθετοι και από τον συγκεκριµένο ότι δεν είναι µόνο η µία
απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν είναι η απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, που λύνει το θέµα της δικαιοδοσίας του
δικαστηρίου και όχι της αρµοδιότητας του δικαστηρίου, ποιο δικαστήριο δηλαδή είναι αρµόδιο, ποια διαδικασία, αν είναι τα διοικητικά δικαστήρια ή τα πολιτικά. Η αρµοδιότητα αφορά δικαστήριο εντός της δικαιοδοσίας. Συνεπώς, το ζήτηµα το οποίο κρίνεται από τα Τµήµατα του Αρείου Πάγου –γιατί δύο διαφορετικά
Τµήµατα έχουν βγάλει διαφορετικές αποφάσεις- είναι θέµα δι-
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καιοδοσίας.
Για να µην υπάρχει, λοιπόν, αυτή η διαφοροποίηση, για να
έχουµε µια καλύτερη επιτάχυνση των δικών στη συγκεκριµένη
υπόθεση, διότι εκκρεµούν πάρα πολλές υποθέσεις ενόψει του
ότι και τα διοικητικά δικαστήρια και τα εφετεία στα οποία πήγε η
υπόθεση έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια να εκδίδουν ταχύτερα τις
αποφάσεις, αλλά και κυρίως για να µην αποστερείται ο διάδικος
του φυσικού του δικαστού, διότι φυσικός δικαστής για τις διοικητικές συµβάσεις είναι τα διοικητικά δικαστήρια, ήρθε η ελληνική πολιτεία να εναρµονιστεί µε την οδηγία αυτή.
Δεν βλέπω πού είναι το πρόβληµα. Ούτε είναι αληθές αυτό το
οποίο ειπώθηκε ότι δηµιουργούµε περισσότερες δίκες. Και ειπώθηκε µάλιστα από συνάδελφο νοµικό. Δεν κατάλαβα. Αν πηγαίναµε στα πολιτικά δικαστήρια, δεν υπάρχει εκεί διαταγή πληρωµής; Δεν γίνεται ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής; Δεν
ασκείται αναστολή, ενόψει ασκήσεως εφέσεως κατά της ανακοπής στο εφετείο; Δεν πάµε στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο; Η
ίδια διαδικασία είναι. Δεν παραλλάσσει τίποτα. Αντίθετα, έχουµε
κέρδος.
Συνεπώς, εκφράσεις οι οποίες αναφέρθηκαν όπως «δεν είναι
άξιο σοβαρού σχολιασµού» ή «για το θεαθήναι» δεν ήταν σοβαρές και θα έπρεπε, ο συνάδελφος πριν τις πει να µελετήσει καλύτερα το νοµοσχέδιο και να εµβαθύνει.
Και το Κοµµουνιστικό Κόµµα διαφοροποιήθηκε. Είδα, όµως,
µε τι ευπρέπεια είπε τα επιχειρήµατά του. Είχε µια αντίθετη
άποψη, στο ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο έχουν, ειπώθηκε, αλλά
δεν πήγαµε σε τέτοιες εκφράσεις, πολύ περισσότερο όταν δεν
έχουν µελετηθεί.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σωστό. Θα
επιταχύνει την εκδίκαση των υποθέσεων. Πιο πολύ θα ωφεληθούν οι µικροδανειστές -να πω ειδικά ότι µε µια πρόχειρη µελέτη
που κάναµε περίπου το 60% των υποχρεώσεων αφορούν οφειλές
των ΟΤΑ, της περιφέρειας και των δήµων προς τις µικρές επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους, που για να πάρουν δικάσιµο µια
εκδίκαση υποθέσεως σήµερα, µε την τακτική διαδικασία, πάνε
µετά από χρόνια.
Με τις ρυθµίσεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, επιτυγχάνουµε την
επιτάχυνση. Έγιναν βελτιώσεις. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Και
ως Υπουργός Δικαιοσύνης θεωρούσα και σήµερα δεν βλέπω τον
λόγο γιατί δεν πρέπει να στηρίζονται όλες οι παρατηρήσεις των
Βουλευτών που είναι σωστές, σε ένα νοµοθέτηµα που δεν έχει
καµµία πολιτική χροιά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Πρόεδρε, συµπεραίνω, πρώτον, ότι η Νέα Δηµοκρατία διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της και του εισηγητού της κ. Αθανασίου είναι
υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου. Είναι σαφές αυτό, κύριε Αθανασίου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι, βεβαίως. Το είπα και στην
οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και επειδή άκουσα
από πάρα πολλές συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες για τα
χρέη των ΟΤΑ προς τρίτους, κάποια στιγµή θα ήθελα να ασχοληθούµε και µε τα χρέη του κράτους προς τους ΟΤΑ. Να µην
λέµε µόνο για τα χρέη των ΟΤΑ προς τρίτους, αλλά και τι χρωστάει το κράτος διαχρονικά στους ΟΤΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Ασχολούµαστε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μα το διαλαµβάνει και αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Με την παλιά ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, κύριε Πρόεδρε, το λέτε αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως παλιός αυτοδιοικητικός επιτρέψτε µου να πω µία κουβέντα. Κανένας δήµαρχος
δεν µπορεί να είναι µέσα σε αυτήν την Αίθουσα. Εποµένως, µιλώ
εγώ γι’ αυτούς, για όλους, ανεξαρτήτως χρώµατος.
Τον λόγο έχει η κ. Δέσποινα Σβερώνη - Χονδρονάσιου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Μου δίνεται και εµένα η ευκαιρία να συνηγορήσω και εγώ υπέρ
αυτού. Λέµε ότι πρόκειται για συµβάσεις που έχουν γίνει ανάµεσα στο κράτος, σε δηµόσιους φορείς και οργανισµούς και
µέσα σε αυτούς τους οργανισµούς λέµε ότι είναι και οι οργανι-
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σµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Οπότε, πώς θα πρέπει ο συµβαλλόµενος να θωρακιστεί για να απαιτήσει όσα του χρωστάει ο
µέγας γίγας που είναι το κράτος;
Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι µικρότερος γίγας
και θα έπρεπε όντως να υπάρχει κάποια πρόβλεψη να µπορούν
και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε κάποιο ίσως ανάλογο τρόπο, να διεκδικούν από το µεγάλο, δυσκίνητο –όπου
θέλει- γίγαντα, που είναι το δηµόσιο.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ως Χρυσή Αυγή βλέπουµε θετικά την όλη πορεία, την όλη κατεύθυνση. Όµως, ξέρετε, έχουµε πολλές ενστάσεις τις οποίες είπαµε από την πρώτη
στιγµή και όταν ήρθαµε σε επαφή και µε άλλους και βλέποντας
καλύτερα εδώ το νοµοσχέδιο τις διατηρούµε. Μακάρι να διαψευστούµε. Εµείς θα ψηφίσουµε «παρών».
Ξέρετε γιατί; Πιστεύουµε ότι δεν αρκεί µόνο η πρόθεση. Εδώ
έχουµε να κάνουµε µε έναν γίγαντα. Έχουµε να κάνουµε µε ελεγκτικούς µηχανισµούς. Πρέπει να γίνουν οι προληπτικοί έλεγχοι.
Πολύ φοβούµαι ότι πλέον, όσον αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες–όπως σας είπα και στην επιτροπή- εκεί βαδίζουµε µε
τον αραµπά.
Από τη µια πλευρά, µιλάµε για µια γρήγορη, ταχύτατη διαδικασία, που σηµαίνει να τρέξουµε γρήγορα και από την άλλη όλο
το υπόλοιπο κράτος –σε στενή ή ευρεία έννοια- αυτό που έχει να
κάνει µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, πάει µε πολύ αργούς
ρυθµούς. Δεν είναι καν του «σπεύδε βραδέως».
Επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε κάποιες αντιρρήσεις που
ακούστηκαν από κάποιους –και από φορείς, εάν θέλετε- για την
αρµοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, θέλω να πω ότι αυτό που
δεν ακούστηκε µέσα στην Αίθουσα είναι ότι όλοι συζητάγαµε για
τους εφέτες ή τους πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων.
Εγώ συµφωνώ όντως να βγαίνει η διαταγή πληρωµής. Μπορεί
να ασκηθεί και ανακοπή. Φυσικά έχει δικαιώµατα και το δηµόσιο.
Όµως, στην ανακοπή δεν υπάρχει γραµµατειακή υποστήριξη;
Εγώ δηλαδή, σας µίλησα για επαρχιακά -συγγνώµη- περιφερειακά δικαστήρια, αν και επαρχία είµαστε. Περιφέρεια µας λένε,
για να χρυσώσουν το χάπι.
Τι γίνεται, όµως, από υπαλλήλους; Εγώ χθες έκανα µια επίσκεψη, όπως σας είπα, στο Εφετείο Λαρίσης και εκεί τρόµαξα.
Υπήρχαν πολλά γραφεία και από υπαλλήλους σχεδόν κανένας.
Συνταξιοδοτήθηκαν, συνταξιοδοτήθηκαν. Τι θα γίνει; Το θέµα
είναι να έχουµε µόνο δικαστές εφέτες; Δεν χρειάζεται γραµµατειακή υποστήριξη; Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά;
Γι’ αυτό, λέµε, κύριε Υπουργέ, ότι είµαστε διστακτικοί και δηλώνουµε «παρών». Διότι εάν δεν γίνουν τα δικαστήρια και αν δεν
έχουµε την υποδοµή, δεν µπορεί να λειτουργήσει ένας νόµος.
Γι’ αυτό σας είπαµε ότι δεν αρκούν µόνο οι προθέσεις, αλλά θέλουµε και αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κυρία
Σβερώνη.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος Ειδική Αγορήτρια από Το Ποτάµι
κ. Ταχιάου Χριστίνα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ως φιλοσοφία συµφωνούµε. Συµφωνούµε και
για την ισχύ του νόµου από τις 15 Σεπτεµβρίου. Χαιρόµαστε για
την πορεία και τις βελτιώσεις. Μέχρι στιγµής δηλαδή έχουν βελτιωθεί πολλά πράγµατα, τα οποία στην αρχή δεν υπήρχαν.
Εξακολουθούµε να έχουµε τις επιφυλάξεις µας για κάποια
συγκεκριµένα θέµατα, όπως το µη αµφισβητούµενο της απαίτησης και το ζήτηµα της εκτελεστότητας. Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα δούµε και ένα πλήρες σχέδιο νόµου για την επιτάχυνση
της δικαιοσύνης και την επίλυση πολύ σοβαρών προβληµάτων,
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Ευχόµαστε το δηµόσιο να µην εξακολουθήσει την πρακτική
του να είναι κακοπληρωτής, δύστροπος, δικοµανής -είτε από πεποίθηση είτε από ανάγκη- και είµαστε επί της αρχής υπέρ του
νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κυρία
Ταχιάου και για τη συντοµία της τοποθέτησής σας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τος Ελλάδας κ. Βαρδαλής για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθήσαµε µε προσοχή τη συζήτηση, τόσο στην επιτροπή, όσο και εδώ στην Ολοµέλεια, λαµβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις, τις επιµέρους επιφυλάξεις άλλων πολιτικών κοµµάτων, τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και αυτές που έγιναν αποδεκτές από τον κύριο Υπουργό. Αν τις πάρουµε όλες αυτές τις
διαφορετικές απόψεις µαζί, η γνώµη µας είναι ότι όλα αυτά µαζί
είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, δηλαδή κυρίως αφορούν την καλύτερη υλοποίηση –κατά τη γνώµη του καθενός δηλαδή που κατέθεσε αυτές τις προτάσεις- του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Σε καµµία περίπτωση, κατά τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όλα αυτά µαζί δεν αλλάζουν ούτε το χαρακτήρα
ούτε το στόχο του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Επόµενα, η
γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τη συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση παραµένει η ίδια.
Να θυµίσω πως όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στη γενικότερη λογική της διευκόλυνσης της καπιταλιστικής ανάκαµψης
της οικονοµίας στη χώρα µας, της ρευστότητας και των δεσµεύσεων απέναντι στην τρόικα.
Θα µου επιτρέψετε ένα λεπτό, επειδή …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας επιτρέψω και
θα σας δώσω ένα λεπτό παραπάνω, επειδή σας διακόπτω.
Επειδή δεν ήµουν στην Έδρα προηγουµένως, θα ήθελα να µου
πείτε, η θέση του κόµµατός σας είναι «παρών» ή όχι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Θα το πω στο τέλος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κλείσετε µε αυτό;
Ωραία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Εγώ καταλαβαίνω την έγκαιρη και
σωστή προετοιµασία του καθένα µας πριν έρθουµε εδώ να τοποθετηθούµε. Όµως, κατά τη γνώµη µου, παρά το ότι είµαι νέος
Βουλευτής, θα πρέπει να παίρνουµε υπόψη µας και τη συζήτηση
που εξελίσσεται µέσα στην Αίθουσα και να αλλάζουµε καµµιά
φορά αυτά που έχουµε γραµµένα από πριν. Αυτό δεν είναι αιχµή
για κανέναν συνάδελφο συγκεκριµένα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω για µια ακόµα φορά την άποψή µας, σε
σχέση µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους εµπόρους και βιοτέχνες.
Θα ωφεληθούν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις από αυτό
το σχέδιο νόµου; Η γνώµη µας ήταν και είναι ξεκάθαρη: Ναι.
Είναι πολλοί αυτοί οι µικροί που θα ωφεληθούν; Ναι, είναι πολλοί,
µε µικρά ποσά.
Εδώ όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να βάζουµε τελεία. Είναι και οι άλλοι, οι λίγοι που έχουν τα τεράστια ποσά λαµβάνειν από το δηµόσιο. Δεν πρέπει, λοιπόν, να βλέπουµε µόνο
το δέντρο, αλλά να βλέπουµε το δάσος συνολικά.
Με βάση αυτή τη λογική, λοιπόν, βλέποντας το γενικό πλαίσιο,
τη γενική εικόνα, τοποθετείται το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
και γι’ αυτό ψηφίζει «παρών».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Δίνω τον λόγο στον ειδικό αγορητή των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Βασίλειο Κόκκαλη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σταθώ στον
ισχυρισµό ότι είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Δεν µπορούµε να
λέµε κουβέντες στον αέρα. Από πού προκύπτει ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι µνηµονιακή υποχρέωση; Να µας το πουν
να το γνωρίζουµε κι εµείς.
Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, είναι κοινοτική οδηγία, η οποία
απευθύνεται σε όλα τα κράτη-µέλη. Συνεπώς, καµµία σχέση δεν
έχει µε µνηµόνια. Το σίγουρο είναι ότι θα βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις.
Ψηφίζουµε υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κόκκαλη, ευχαριστώ για τη συντοµία σας. Απλά σας λέω, δεν θυµάµαι για
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά έτσι είχε χαρακτηριστεί, ως
µνηµονιακός νόµος, όταν ήταν Υπουργός ο κ. Αθανασίου από την
τότε Αντιπολίτευση. Δεν µιλώ για τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
γιατί δεν θυµάµαι.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Δεν έχει έρθει στη
Βουλή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όταν είχε παρουσιαστεί σαν διαβούλευση, είχε τοποθετήσεις. Είµαι παλιός και
ξέρω τι λέω. Ήταν δηµόσιες οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, τώρα αυτά
πάνε. Μια χαρά πάει το νοµοσχέδιο.
Τον λόγο έχει ο τελευταίος συνάδελφος, ειδικός αγορητής
από το ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνεχίσω µε ένα µικρό σχόλιο σε αυτό που ακούστηκε πριν
και στην τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού και του εισηγητή της
Πλειοψηφίας, περί του µνηµονίου-αντιµνηµονίου.
Είχα πει στην τοποθέτησή µου να τελειώνουµε µε αυτή την
ιστορία των µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών. Εξάλλου, και ο
ΣΥΡΙΖΑ κατά 70%, δια στόµατος του Υπουργού Οικονοµικών,
αναγνώρισε ότι είναι καλό το 70% του µνηµονίου, αλλά δεν µας
αρέσει το 30%.
Αυτό που θέλω να παρατηρήσω, λοιπόν, είναι: Επιτέλους, το
πολιτικό σύστηµα, όλοι εµείς, µπορούµε να κάνουµε εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση; Τι είναι τούτο να λέµε τι δεν θέλουµε;
Επιτέλους, να λέµε αυτό που θέλουµε και να µπορούµε να το κάνουµε πράξη. Αυτό ως παρατήρηση.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, εµείς είµαστε υπέρ του νοµοσχεδίου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Στο πρόσωπο της κ. Γεροβασίλη ευχαριστώ όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και στο
πρόσωπο των εισηγητών που είναι παρόντες ευχαριστώ όλους
τους συναδέλφους. Οι συνεργάτες µου στην Έδρα κι εγώ σας
ευχαριστούµε πολύ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ΑνθρωΠΡΟΕΔΡΟΣ
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πίνων Δικαιωµάτων: «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις
από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ: Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ναι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Παρών.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΧΙΑΟΥ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις
από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 9.30’ µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο:
ανακοινώσεις αναφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Κανονισµού της Βουλής, και συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Κανονισµού της Βουλής, και ώρα
12.00’ νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση
που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

