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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’
Πέµπτη 21 Δεκεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 21 Δεκεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.43’, συνήλθε στην Αίθουσα της Γερουσίας η Βουλή σε
ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 20-12-2017
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΜΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
20 Δεκεµβρίου 2017, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµου: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά

µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος “Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις”» και β) «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ιωάννη Σαρακιώτη, Βουλευτή Φθιώτιδας, τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Δεκεµβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 694/19-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου προς τον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Έλλειψη
θεσµικού πλαισίου στον έλεγχο δηµοσκοπήσεων που δηµοσιεύονται από το ΕΣΡ».
2. Η µε αριθµό 699/19-12-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννας – Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη δράση για την επιχορήγηση για
δορυφορικό δέκτη των λευκών περιοχών που δεν καλύπτονται από
το επίγειο ψηφιακό σήµα.
3. Η µε αριθµό 584/8-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής, µε θέµα: «Μεγάλοι κίνδυνοι για το µέλλον του προσφυγικού από τη λανθασµένη ασκούµενη πολιτική του Υπουργείου».
4. Η µε αριθµό 620/11-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή B’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Κανένα “λαϊκό”
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
5. Η µε αριθµό 681/18-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Έλεγχος εγκυρότητας δηµοσκοπήσεων».
6. Η µε αριθµό 626/13-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Έλεγχος εγκυρότητας µετρήσεων κοινής γνώµης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 585/8-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Χρηµατοδότηση από τη “ΔΕΗ Α.Ε.”
του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.00 ευρώ».
2. Η µε αριθµό 628/15-12-2017 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε θέµα: «Διοχετεύεται το 30% της κρατικής διαφήµισης
στην περιφέρεια;».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 999/7-11-2017 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, µε θέµα: «Να ενταχθούν στη µελέτη και το έργο του
ΒΟΑΚ τα τµήµατα Άγιος Νικόλαος-Σητεία και Άγιος Νικόλαος-Ιεράπετρα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης κ. Καλογήρου πληροφορεί τη Βουλή ότι θα απαντηθούν τέσσερις ερωτήσεις και δεν
θα συζητηθούν οι εξής:
Η έκτη µε αριθµό 693/18-12-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών για

τη δήθεν διακρατική συµφωνία µε τη Σαουδική Αραβία», δεν θα
συζητηθεί, λόγω απουσίας του αρµοδίου Υφυπουργού στο εξωτερικό.
Η δεύτερη µε αριθµό 698/19-12-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου
Γεωργαντά
προς
την
Υπουργό
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα»,
δεν θα συζητηθεί, εξαιτίας κωλύµατος της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη, λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων.
Η πέµπτη µε αριθµό 622/12-12-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς την
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Πότε θα εφαρµοστεί η ψηφιακή υπογραφή;», δεν θα συζητηθεί, εξαιτίας κωλύµατος της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας
Γεροβασίλη, λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η τρίτη µε αριθµό 580/6-12-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς
την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζηµιών κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής για τους
πληγέντες από τη φονική πληµµύρα στη δυτική Αττική», δεν θα
συζητηθεί, εξαιτίας κωλύµατος της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Θεανώ Φωτίου, λόγω φόρτου εργασίας.
Η όγδοη µε αριθµό 537/4-12-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς την Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων
από τις φυσικές καταστροφές», δεν θα συζητηθεί, εξαιτίας κωλύµατος της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, λόγω
φόρτου εργασίας.
Η τέταρτη µε αριθµό 696/19-12-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Να
σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των εργαζοµένων στα
σουπερµάρκετ “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ”, να διασφαλιστεί το δικαίωµά τους
στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα τους», δεν θα
συζητηθεί, εξαιτίας κωλύµατος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου,
λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η τρίτη µε αριθµό 679/18-12-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Απόλυση εργαζόµενης, µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου του
«Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίµων και Ποτών Ν. Ηρακλείου» από
την εταιρεία «ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.»», δεν θα συζητηθεί, εξαιτίας
κωλύµατος της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου, λόγω ανειληµµένων
υποχρεώσεων.
Δεν θα συζητηθεί, επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 571/5-12-2017
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Διαδικασία αντιµετώπισης των πρόσφατων φυσικών καταστροφών», λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη,
επειδή θα παρευρίσκεται στην Ξάνθη σε παράδοση δρόµου επί
της Εγνατίας Οδού.
Η ένατη µε αριθµό 536/4-12-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Ποταµιού κ. Γεωργίου Μαυρωτά προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής»,
δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Σπίρτζη, επειδή θα παρευρίσκεται στην Ξάνθη σε
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παράδοση δρόµου επί της Εγνατίας Οδού.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 678/1812-2017 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Εκατόν
είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από την ανάγνωση των ερωτήσεων που δεν θα συζητηθούν
προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι έχει εκφυλιστεί πάλι η
διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα 3/4 και πάνω ακυρώνονται και απ’ ό,τι άκουσα, πλην µιας περίπτωσης που είναι
στο εξωτερικό, ο λόγος είναι ο φόρτος εργασίας, γενικώς και αορίστως.
Από τις τέσσερις ερωτήσεις που είχαµε καταθέσει εµείς, ως
Δηµοκρατική Συµπαράταξη, θα συζητηθεί µία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ να σχολιάσω
επ’ αυτού που είπατε ότι θα το φέρουµε το θέµα αυτό πάλι στη
Διάσκεψη των Προέδρων. Και το έχουµε φέρει πολλές φορές. Η
δικαιολογία για φόρτο εργασίας και ανειληµµένες υποχρεώσεις,
αφού ξέρουν οι Υπουργοί τις συγκεκριµένες µέρες, είναι λίγο περίεργη. Θα το θίξουµε το θέµα αυτό και στην Κυβέρνηση ενδεχοµένως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της επίκαιρης ερώτησής µου αφορά την εφαρµογή
της ρύθµισης που προβλέπεται στον ν.4469 -είναι έξι µήνες
πλέον που έχει ψηφιστεί και ισχύει- στις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Συγκεκριµένα, στον
εξωδικαστικό συµβιβασµό δεν εντάσσονται όσοι οφειλέτες οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ και είναι µικροοφειλέτες.
Δεύτερον, δεν εντάσσονται όσοι έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ., αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Τρίτη περίπτωση, αυτοί που έχουν οφειλή στο
ΚΕΑΟ, που είναι στα ασφαλιστικά ταµεία, πάνω από 85% των συνολικών οφειλών τους.
Αυτές οι τρεις µεγάλες κατηγορίες µπορούν µέσα από την
πρόβλεψη της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν.4469 να ενταχθούν σε ρύθµιση εκατόν είκοσι δόσεων αυτοτελώς, χωρίς
τους περιορισµούς του εξωδικαστικού συµβιβασµού, εφόσον βέβαια, το Υπουργείο δεήσει να βγάλει τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις.
Το ερώτηµα είναι: Τι κάνετε έξι µήνες, κύριε Υπουργέ, και δεν
έχετε εκδώσει τις συγκεκριµένες, προβλεπόµενες από τον νόµο,
υπουργικές αποφάσεις; Όλος αυτός ο κόσµος, ο οποίος µπορεί
και θέλει να ενταχθεί στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων,
όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο, γιατί έξι µήνες τώρα
να µην έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί και να ρυθµίσει τις οφειλές του και να έχει τις ανάλογες ευεργεσίες, που έχουν να κάνουν µε την ασφαλιστική ενηµερότητα και όλα τα υπόλοιπα, τα
σχετικά, και να τακτοποιούν τις οφειλές τους;
Άρα εδώ δεν πρόκειται περί αδράνειας και αδυναµίας των
οφειλετών, αλλά περί αδράνειας και αδυναµίας του Υπουργείου
να δώσει αυτή τη δυνατότητα και, µάλιστα, µέσα από έναν ψηφισµένο νόµο. Θα ήθελα σαφείς απαντήσεις από τον κύριο
Υπουργό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, η καθυστέρηση οφείλεται στη µεγάλη
προσπάθεια που γίνεται για τους βέλτιστους όρους διευκόλυνσης των οφειλετών στην καταβολή των οφειλών τους. Άλλον
λόγο δεν είχαµε. Αυτό θα αποδειχθεί σε λίγες µέρες, που θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.
Είναι προφανές ότι ο διακηρυγµένος στόχος της Κυβέρνησης
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για αντιµετώπιση των µεγάλων οφειλών που δηµιουργήθηκαν,
κοντά στο 90% των οφειλών, έχουν δηµιουργηθεί µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου του 2014. Αυτή είναι η κατάσταση.
Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές που εφάρµοσε η Κυβέρνησή µας
από την έναρξη της θητείας της για τη διευκόλυνση των οφειλετών δηµιούργησαν πραγµατικά καλές προϋποθέσεις, για να
έχουµε θετικά αποτελέσµατα στην είσπραξη των οφειλών. Μέχρι
τώρα, αυτές οι πολιτικές ρυθµίσεως οφειλών έχουν συµβάλει
πραγµατικά και στη βελτίωση των οικονοµικών του ΕΦΚΑ.
Συνεπώς εµείς από πρώτο χέρι ξέρουµε πόσο θετική είναι η
νοµοθέτηση ρυθµίσεων που διευκολύνουν τους ασφαλισµένους,
καθώς είναι δύσκολη η είσπραξη ιδίως του µεγάλου όγκου των
παλαιών οφειλών. Επαναλαµβάνω ότι περίπου το 90%, για να
είµαι ακριβής το 87,8% των οφειλών, στο ΚΕΑΟ -στο οποίο συνεχώς λέτε ότι διογκώνονται οι οφειλές- είναι σωρευµένο µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου του 2014 και, επειδή είναι και παλιές οφειλές,
έχουν µεγάλες προσαυξήσεις. Είναι αδύνατον να µπορέσουν οι
άνθρωποι αυτοί να ανταποκριθούν στη ρύθµιση αυτών των οφειλών, αν εµείς δεν βρούµε τις καλύτερες µεθόδους για να τους
διευκολύνουµε.
Θα αποδείξουµε, όµως, ότι αυτή η καθυστέρηση ήταν προς
ωφέλειά τους, διότι πολύ γρήγορα θα µπουν σε ρύθµιση πραγµατικά πάρα πολλοί από τους οφειλέτες που χρωστάνε µέχρι
3.000 ευρώ στις τριάντα έξι δόσεις. Θα µου πείτε, γιατί δεν το
κάναµε µόνο για αυτούς αρχικά; Διότι ο νόµος θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί ενιαία και στη διαπραγµάτευση ήταν ένα ζήτηµα
ολοκλήρωσης όλου του θεσµικού πλαισίου. Για αυτό δεν κάναµε
για αυτούς αµέσως τις ρυθµίσεις.
Όµως υπάρχουν και άλλα θέµατα, τα οποία πρέπει να επιλύσουµε. Στις εκατόν είκοσι δόσεις θα µπουν όλοι οι οφειλέτες
µέχρι 20.000 ευρώ, ανεξαρτήτως περιουσιακής κατάστασης, για
να τις εξοφλήσουν. Και βεβαίως, από 20.000 ευρώ µέχρι 50.000
ευρώ θα υπάρχουν και κάποια κριτήρια οικονοµικής δυνατότητας
των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε και πάλι τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν αντιλήφθηκα, κύριε Υπουργέ, τον διαχωρισµό που κάνατε.
Υπάρχουν καλοί και κακοί οφειλέτες πριν από τις 31-12-2014 και
µετά; Πριν από το 2009 τούς διαχωρίσατε; Θα τους διαχωρίσουµε και πριν από το 2004; Είναι απαράδεκτος ο διαχωρισµός.
Θα σας πω, λοιπόν, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, το οποίο λειτουργεί
θεσµικά και δεν διαχωρίζει, δεν λειτουργεί πολιτικάντικα. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, που δηµοσιεύθηκαν
στις 30 Σεπτεµβρίου, το πλήθος των οφειλετών ανέρχεται σε ένα
εκατοµµύριο διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες και το ποσό
των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 26.135.000.000 ευρώ. Εκεί προστέθηκαν οι οφειλές του ΟΑΕΕ και το συνολικό ποσό είναι περίπου 30.000.000.000 ευρώ. Άρα, από τη δική σας πλευρά,
οφείλετε να βρείτε τις καλύτερες µεθόδους, ούτως ώστε ένα µεγάλο ποσό από αυτά να µπορέσει να εισπραχθεί ή όσο ποσό
µπορεί να εισπραχθεί.
Αυτό θα έχει ωφέλεια και για τον ΕΦΚΑ, αλλά πιστεύω ότι θα
δοθεί η δυνατότητα αναθεώρησης και των υψηλών ασφαλιστικών
εισφορών, τις οποίες έχετε επιβάλει, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς και από 1-1-2018 θα έχουµε αύξηση και για τους αγρότες
και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Άρα αυτός ο στόχος
πρέπει να κυνηγηθεί µέρα µε τη µέρα, για να δώσουµε τη δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν και µπορούν να ρυθµίσουν και να
πληρώσουν.
Έξι µήνες τώρα µου λέτε ότι ψάχνετε τις καλύτερες µεθόδους.
Μα, το Υπουργείο Οικονοµικών βρήκε την καλύτερη µέθοδο σε
µια µέρα και µας έφερε τροπολογία, η οποία συζητείται σήµερα
και µειώνει προσαυξήσεις, πρόστιµα κ.λπ. δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, κι εσείς το ψάχνετε έξι µήνες; Αν
είναι δυνατόν!
Οφείλετε να εκδώσετε άµεσα αυτές τις υπουργικές αποφάσεις. Είπατε ότι θα εκδοθούν τις επόµενες µέρες -εντός του 2017
ελπίζω να είναι αυτό-, ούτως ώστε µισό εκατοµµύριο τουλάχιστον άνθρωποι, οι οποίοι εµπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, να
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν.
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Τώρα το πώς θα ενταχθούν, πόσοι θα προσφύγουν ή πόσοι
δεν θα έχουν τη δυνατότητα, αυτό θα φανεί από την υπουργική
απόφαση.
Πάντως θεωρώ ότι ο χρόνος που αναλώθηκε ήταν πάρα πολύ
σηµαντικός. Χάθηκε χρόνος. Πρέπει να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση, ούτως ώστε αυτοτελώς, όπως ορίζει το άρθρο
15, να µπορούν να ρυθµιστούν ασφαλιστικές εισφορές στις τρεις
κατηγορίες που σας ανέφερα πριν. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι
οποίοι πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν.
Εξάλλου στον εξωδικαστικό συµβιβασµό, αν θέλετε κάντε µας
και µια ενηµέρωση, από την πλευρά των ασφαλιστικών εισφορών
πρέπει να µετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί οι
οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί, λόγω των δυσκολιών και των προϋποθέσεων που απαιτεί ο εξωδικαστικός συµβιβασµός.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά πιστεύω ότι δεν
πράξατε αυτά τα οποία έπρεπε. Έστω καθυστερηµένα, όµως,
δώστε τη δυνατότητα. Το νούµερο όσον αφορά τις κατασχέσεις
που γίνονται κάθε µέρα σε τραπεζικούς λογαριασµούς λόγω
οφειλών είναι πάρα πολύ µεγάλο. Γίνονται χίλιες κατασχέσεις την
ηµέρα. Εάν κάποιοι από αυτούς µπορούν και θέλουν -γιατί προφανώς και δεν αφορά το σύνολο- µέσα από τη ρύθµιση την οποία
εσείς ο ίδιος έχετε εισηγηθεί -και συνέβη αυτό τον µήνα Μάιοπρέπει να το κάνουν. Δεν µπορεί να καθυστερούµε άλλο ένα
θέµα το οποίο είναι ωφέλιµο για όλους, για τα ασφαλιστικά ταµεία, για τους ίδιους τους οφειλέτες, για το σύνολο της κοινωνίας, που δεν θα καλείται να πληρώνει υψηλές ασφαλιστικές
εισφορές.
Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, συγκεκριµενοποιήστε τη δουλειά σας
και, αν πράγµατι είναι µέσα στο 2017, τουλάχιστον να έχουµε
κάτι συγκεκριµένο µε το οποίο να µπορούµε να ενηµερώσουµε
τους πολίτες και τους ενδιαφερόµενους, για να προβούν τις επόµενες µέρες στις ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κεγκέρογλου, δεν είπα αυτά που µου αποδίδετε. Βεβαίως κανείς
ζαλίζεται να ακούει ότι το 90% των οφειλών δηµιουργήθηκαν
πριν από το 2015. Σας ζάλισε και εσάς και µου λέτε ότι εγώ διαχωρίζω τους οφειλέτες σε πριν και µετά. Δεν έκανα αυτό. Είπα
κάτι πολύ απλό.
Όταν έχει κανείς οφειλές από πριν από πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια και όσο πιο πολλά χρόνια περνούν, τόσο πιο
δύσκολο είναι να ανταποκριθεί. Πράγµατι είναι σωτήρια αυτή η
διάταξη που θα φέρουµε και έχει σηµασία να αποδώσει, όχι
απλώς να τη φέρουµε γρήγορα. Βελτιώνουµε πραγµατικά, γιατί
αυτό κάνουµε συνεχώς, όπως έχετε προσέξει και εσείς. Παρά τις
αρχικές νοµοθετικές δεσµεύσεις, πάντα επιχειρούµε στη διαδικασία της εφαρµογής να πετυχαίνουµε ακόµη καλύτερους
όρους, διότι όλα αυτά -γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δεν το κρύβουµε ποτέ από την πλευρά µας- προϋποθέτουν µια επιτυχή διαπραγµάτευση από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών. Στην
περίοδο αυτή αυτό είναι ακριβώς που πετυχαίνουµε, να πετυχαίνουµε ακόµα καλύτερους όρους για την αποπληρωµή αυτών των
οφειλών.
Επειδή είναι οι παλιές οφειλές περισσότερο επιβαρυµένες,
λόγω της µεγάλης παρέλευσης χρόνου, µε προσαυξήσεις υψηλότατες, αυτό ευνοεί ακόµα περισσότερο τους παλιούς οφειλέτες, πριν από το 2015, και είναι πραγµατικά ο µεγάλος όγκος των
οφειλετών. Οφείλουµε αυτούς που τους χτύπησε η πολιτική των
προηγούµενων κυβερνήσεων να τους διαχειριστούµε ακόµα καλύτερα, ακόµα πιο αποτελεσµατικά.
Παρά τα όσα λέτε, ότι εµείς προκαλούµε οφειλέτες γιατί αυξάνουµε τις εισφορές, είναι µετρηµένα τα πράγµατα. Το 2017
κατέβαλαν 623 εκατοµµύρια ευρώ µικρότερες οφειλές σε σχέση
µε το 2016 οι µη µισθωτοί, για αυτούς µιλάµε, γιατί οι µισθωτοί
πάντα ό,τι καταβάλλεται το καταβάλλουν.
Άρα κλήθηκαν να καταβάλουν 623 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα. Θα εισπράξουµε περισσότερα βεβαίως, παρ’ όλο που κλή-
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θηκαν να πληρώσουν λιγότερα, γιατί είναι λιγότεροι οι οφειλέτες
και γι’ αυτό έχουµε µια ανταπόκριση κοντά στο 70% των µη µισθωτών ασφαλισµένων στις υποχρεώσεις τους. Και έχουµε τη
µεγαλύτερη εισπραξιµότητα που έχει σηµειωθεί όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Στα επόµενα χρόνια, µετά και την αφαίρεση από τη βάση υπολογισµού των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, που είχαµε στην αρχική περίοδο, θα έχουµε
τουλάχιστον 500 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερες εισφορές που θα
καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι δικηγόροι, περίπου
στο 19%, δεν πληρώνουν καµµία εισφορά.
Έχετε πάρει στον λαιµό σας ολόκληρους κλάδους, που καταστράφηκαν από µία µη σώφρονα αντίδραση απέναντι σε ένα σύστηµα το οποίο ευνοούσε τον κόσµο της εργασίας και βεβαίως
και τους απασχολούµενους, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα τα οποία µόλις σας ανέφερα.
Θα τα δούµε και για την επόµενη χρονιά. Θα δούµε και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό
όλων αυτών που κοντά στο 90% θα ρυθµίσουν τις οφειλές τους
και είναι ο µεγάλος όγκος από αυτή τη ρύθµιση. Θα κάνουµε
έναν απολογισµό για το καλύτερο και θα µιλήσουµε τότε επί συγκεκριµένων θεµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πότε θα εκδοθεί η απόφαση,
κύριε Υπουργέ;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας είπα,
εντός των ηµερών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και προχωρούµε
στις επόµενες ερωτήσεις, στις οποίες θα απαντήσει ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αποστόλου.
Θα ξεκινήσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 615/11-12-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Σιµορέλη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση
10.01.04, µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
Ορίστε, κύριε Σιµορέλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ένα ζήτηµα που αφορά τον αγροτικό κόσµο του Νοµού Τρικάλων είναι η αναθεώρηση του µέτρου 10.1.2004 «Μείωση της
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», το οποίο ανήκει
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο µέτρο 10.
Η συγκεκριµένη δράση στοχεύει στη µείωση της ρύπανσης
του νερού από νιτρικά ιόντα και από άλλες ρυπογόνες εισροές,
µε σκοπό να στρέψει τον Έλληνα αγρότη σε γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις
αποδόσεις της παραγωγής του και το εισόδηµά του.
Με την υπουργική απόφαση µε αριθµό 1013/95296 έχουν τεθεί
τα κριτήρια επιλεξιµότητας καθώς και τα κριτήρια επιλογής εκµετάλλευσης µε την αντίστοιχη µοριοδότηση.
Σύµφωνα µε αυτή την απόφαση, στην παράγραφο 8, προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές µε κακή ποιοτική χηµική κατάσταση
υπογείων υδατικών συστηµάτων. Αυτές οι περιοχές βαθµολογούνται µέχρι εκατό µόρια, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο κριτήριο, που αφορά προστατευόµενες περιοχές «NATURA» κ.λπ., το
οποίο µπορεί να δώσει επιπλέον είκοσι µόρια. Η πιστοποίηση των
αγροτεµαχίων γίνεται µηχανογραφικά. Η κατηγοριοποίηση δε
των αγροτεµαχίων γίνεται µε βάση το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικού Διαµερίσµατος Θεσσαλίας.
Σύµφωνα µε τον χάρτη, το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων βρίσκεται σε ζώνη καλής χηµικής σύστασης υπογείων
υδάτων.
Συνεπώς, µε αυτόν τον τρόπο, αποκλείονται από το υπό συζήτηση µέτρο οι καλλιέργειες σε περιοχές που, αν και παρουσιάζουν προβλήµατα νιτρορύπανσης, έχει αξιολογηθεί ότι τα
υπόγεια ύδατά τους βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Ο ανωτέρω χαρακτηρισµός περί της καλής ή κακής ποιοτικής
κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο σύνταξης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
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Απορροής από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων.
Επειδή η εµφάνιση νιτρικών ιόντων και άλλων ρυπογόνων παραγόντων στα υπόγεια ύδατα είναι πολύ µεγάλη απειλή για τη
δηµόσια υγεία, επειδή οι Έλληνες αγρότες είναι συνειδητοποιηµένοι ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και επιζητούν
να ενταχθούν στη δράση και επειδή το ενδιαφέρον των Τρικαλινών αγροτών είναι πολύ µεγάλο για την ένταξη καλλιεργειών
στην εν λόγω δράση και από τα µέχρι τώρα στοιχεία του προηγούµενου προγράµµατος η ανταπόκριση και τα αποτελέσµατα
ήταν θετικά, ερωτάται ο κύριος Υπουργός αν είναι στην πρόθεσή
του η τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης στο εν λόγω µέτρο,
ώστε να επιτευχθεί ο πραγµατικός στόχος του προγράµµατος που είναι η µείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα-, ώστε να µην αποκλείονται εκµεταλλεύσεις µε καλά
ύδατα και σοβαρά προβλήµατα νιτρορύπανσης και να µην υπάρξει αποκλεισµός των αγροτών των Τρικάλων από τη δράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς, αγαπητέ συνάδελφε, να πω ότι είναι
όντως σοβαρό το ζήτηµα. Η διαχείριση, όµως, των ευαίσθητων
στη νιτρορύπανση ζωνών γίνεται κατ’ εφαρµογήν συγκεκριµένης
ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία των νερών γεωργικής
προέλευσης.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη οδηγία κάθε κράτοςµέλος, µεταξύ άλλων, οφείλει να ορίσει ποιες ζώνες είναι ευπρόσβλητες, ποιες είναι δηλαδή οι περιοχές όπου απορρέουν τα
νερά και εµφανίζονται αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών. Αυτές
είναι οι ευπρόσβλητες περιοχές.
Άρα εµείς, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σας λέω ότι ειδικά την πρωτοβουλία την έχει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος-, συναποφασίζουµε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
τιµές που υπάρχουν στα νιτρικά στις συγκεκριµένες περιοχές,
στα υπόγεια, στα επιφανειακά ύδατα, καθώς και αποτελέσµατα
εξετάσεων, που µέσα από τις ανθρωπογενείς πιέσεις ασκούνται
στις συγκεκριµένες λεκάνες απορροής. Οπότε φτάνουµε σε ένα
σηµείο και χαρακτηρίζουµε τις περιοχές αυτές ως ευπρόσβλητες
ζώνες και είµαστε υποχρεωµένοι να καταρτίσουµε τα αναγκαία
προγράµµατα δράσης, για να µειώσουµε τη νιτρορύπανση των
νερών της περιοχής.
Όπως προβλέπεται στην οδηγία, η εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης είναι εκείνη που θα µας οδηγήσει στη µείωση της
νιτρορύπανσης. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρµογή των
προβλέψεων των προγραµµάτων δράσης είναι υποχρεωτική για
τους παραγωγούς και δεν ενισχύεται.
Στο πλαίσιο, όµως, υλοποίησης του έργου που αναφέρατε
εσείς, τη σύνταξη προγραµµάτων δράσης στις ευπρόσβλητες
από νιτρορύπανση περιοχές -που ήδη εκπονείται και θα µας παραδοθεί τον Απρίλιο του 2018-, θα συνταχθούν τα αντίστοιχα
προγράµµατα δράσης σε αυτές τις περιοχές για τις οποίες, βεβαίως, λόγω της µεγάλης έκτασης -ήδη η φετινή παρέµβαση
πολλαπλασιάζει τις εκτάσεις σε σχέση µε τις προηγούµενες περιοχές- και επειδή αντιλαµβάνεστε ότι αυτό µας οδήγησε και σε
έναν αυξηµένο προϋπολογισµό στο συγκεκριµένο µέτρο, κρίθηκε
απαραίτητο να τεθούν κριτήρια επιλογής, για να µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις.
Κανονιστικά, όµως, τα κριτήρια επιλογής αφορούν µόνο την
περιβαλλοντική στόχευση του µέτρου και µπορούν να αλλάξουν
µόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί, όταν έχουν επικαιροποιηθεί όλα
τα προγράµµατα δράσης, δηλαδή µετά τον Απρίλη του 2018, που
εµείς στοχεύουµε να έχουµε ολοκληρώσει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Επίσης, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εντός των ηµερών πιστεύουµε µέχρι το τέλος του χρόνου, όπως εξάλλου έχουµε
δεσµευθεί- θα προκηρυχθεί το συγκεκριµένο µέτρο. Και βεβαίως
τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι η ένταξη µιας εκµετάλλευσης
στο συγκεκριµένο µέτρο αποκλείει την ένταξή τους στη βιολογική γεωργία, που και αυτή σε λίγες µέρες θα προκηρυχθεί.
Περισσότερα θα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σιµορέλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Συµφωνώ απόλυτα µε τον κύριο
Υπουργό, ότι έχουµε αύξηση κονδυλίων στον προϋπολογισµό
του µέτρου αυτού. Παρ’ όλα ταύτα τα Τρίκαλα είναι πάλι απέξω.
Και είναι αρκετοί εκείνοι οι αγρότες, οι καλλιεργητές, που επιµένουν στα Τρίκαλα και θεωρούν ότι είναι µια αδικία που γίνεται ειδικά στον Νοµό Τρικάλων, ενώ λίγα χιλιόµετρα παρακάτω
-τουλάχιστον δεν αµφισβητείται αυτό- ήδη έχουν µπει στο πρόγραµµα αυτό.
Εξάλλου αποδείχθηκε ότι µε το πρόγραµµα αυτό οι αγρότες
και φιλικοί είναι προς το περιβάλλον και πέρα από αυτό όµως
µπορούν µε λιγότερα λιπάσµατα να έχουν και λιγότερο κόστος
και συνεπώς και περισσότερα κέρδη. Εγώ επιµένω, οι αγρότες
επιµένουν στα Τρίκαλα ότι πράγµατι αυτό είναι µία αδικία και θα
παρακαλούσα να αρθεί αυτή η αδικία, κύριε Υπουργέ, έστω εν
µέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, αν βλέπουµε ένα τέτοιο µέτρο
στην εισοδηµατική λογική της ενίσχυσης του εισοδήµατος, τότε
ενδέχεται οι συγκεκριµένοι αγρότες, επειδή πολλαπλασιάστηκαν
οι συγκεκριµένες εκτάσεις, να έχουν επιπτώσεις µείωσης.
Όµως, η στόχευση του προγράµµατος είναι άλλη. Θέλουµε
πραγµατικά να δώσουµε προτεραιότητα στις επιβαρυµένες περιοχές από πλευράς ρύπανσης των υδάτων τους. Βεβαίως, δεν
σηµαίνει ότι από τώρα έχουµε κλείσει, γιατί σας είπα ότι τα κριτήρια που έχουµε βάλει θα δούµε τι θα µας δώσουν τον Απρίλιο
του 2018 και, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει µια δυνατότητα
τροποποίησης, θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.
Όµως, εγώ θέλω -και συµφωνείτε και εσείς- να σταθώ στον
προϋπολογισµό. Όταν είχαµε στο προηγούµενο πρόγραµµα 60
εκατοµµύρια και τώρα έχουµε φτάσει στα 180 εκατοµµύρια -έχει
τριπλασιαστεί ο προϋπολογισµός-, αντιλαµβάνεστε ότι σε µια τέτοια στόχευση πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουµε και αυτό
που είναι το ζητούµενο, την αντιµετώπιση της ρύπανσης των
υδάτων.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία νοµίζω ότι θα πρέπει όλοι
να βοηθήσουν, πόσω µάλλον που οι συγκεκριµένες περιοχές ασφαλώς αναφέροµαι στις περιοχές των Τρικάλων- έχουν µια
παράδοση ιδιαίτερα καλή. Όµως εµείς δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από αυτή τη στόχευση, δεδοµένου ότι και η συγκεκριµένη
οδηγία προς τα εκεί µας οδηγεί.
Άρα εµείς κανονιστικά έχουµε επιβάλει αυτά τα συγκεκριµένα
κριτήρια. Αυτό που θα βγει µετά τον Απρίλιο του 2018 θα δούµε
κατά πόσον έχει επηρεάσει τις κατανοµές και βεβαίως, πάντα
µέσα στο πλαίσιο του αρχικού στόχου, που είναι η αντιµετώπιση
της ρύπανσης, θα επανεξετάσουµε τις επιπτώσεις όσον αφορά
τις ενισχύσεις των αγροτών των Τρικάλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε στη
συζήτηση της επόµενης επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό
κ. Αποστόλου. Είναι η πρώτη µε αριθµό 642/18-12-2017 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτας Βράντζα προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η
κατακόρυφη πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο
πραγµατικός κίνδυνος για τη φέτα».
Παρακαλώ, κυρία Βράντζα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Αυτή η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση
είναι επίκαιρη εδώ και αρκετό καιρό. Αφορά ένα σηµαντικό πρόβληµα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, το πρόβληµα των
ελληνοποιήσεων.
Ήθελα, όµως, να επικεντρωθούµε σήµερα στη συζήτηση στο
ζήτηµα της φέτας, που αποτελεί, κατά τη γνώµη µου και, νοµίζω,
και τη δική σας, τη «ναυαρχίδα» των ΠΟΠ προϊόντων, των προϊόντων ονοµασίας ζωικής προέλευσης. Πρέπει να προστατεύσουµε τη φέτα και η προστασία της πρέπει είναι πιο σύνθετη
αλλά και άµεση και γρήγορη.
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 313025/1994, το γάλα
που χρησιµοποιείται για την παρασκευή της φέτας προέρχεται
αποκλειστικά από τις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοπον-
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νήσου και του Νοµού Λέσβου και από φυλές προβάτων και αιγών
παραδοσιακά εκτρεφόµενες και προσαρµοσµένες στην περιοχή
παρασκευής της. Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξη ελληνικού πρόβειου και γίδινου γάλακτος αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη
της φέτας. Βεβαίως, στον νόµο ορίζονται και οι προϋποθέσεις
όσον αφορά στον τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας του γάλακτος.
Εδώ και περίπου έναν χρόνο, νοµίζω ότι το ξέρετε, κύριε
Υπουργέ, έχουµε µια κατακόρυφη πτώση στην τιµή του πρόβειου
γάλακτος, που έχει παρασύρει και το γίδινο. Όταν έγραψα την
ερώτηση, πριν από περίπου τρεις µήνες, η τιµή του πρόβειου γάλακτος στην επικράτεια ήταν περίπου 80 λεπτά το λίτρο και δυστυχώς σήµερα είναι ακόµα χαµηλότερη, φτάνοντας τα 75
λεπτά. Σε πολλές περιοχές της χώρας οι µεταποιητικές επιχειρήσεις δηλώνουν απρόθυµες ακόµα και να συνεχίσουν µακροχρόνιες συνεργασίες, µε την αιτιολογία ότι δεν χρειάζονται
περισσότερο γάλα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι παραγωγοί
έχουν ξεκινήσει και παραδίδουν το γάλα τους µε ανοικτή τιµή
και, όταν τελικά κλείνει η τιµή, κλείνει στις χαµηλές τιµές τις
οποίες προανέφερα.
Δεν χρειάζεται να σας πω, βέβαια, ότι αυτές οι τιµές καθιστούν
τις εκµεταλλεύσεις ζηµιογόνες και οδηγούν τους παραγωγούς
είτε σε µείωση του ζωικού κεφαλαίου είτε και στην εγκατάλειψη
της εκτροφής και του κλάδου τελικά.
Δυστυχώς αυτή την κάθοδο στην τιµή του πρόβειου και του γίδινου γάλακτος ακολουθεί και η κάθοδος στην τιµή της φέτας
από τους µεταποιητές, καθιστώντας τον ανταγωνισµό τόσο µεγάλο, που και γι’ αυτούς το ζήτηµα της επιβίωσης πια είναι πολύ
σηµαντικό, ιδιαίτερα για τα µικρά τυροκοµεία της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, αν συνεχιστεί αυτή η ελεύθερη πτώση στην
τιµή του γάλακτος και της φέτας, θα οδηγηθούµε µε βεβαιότητα
στην οικονοµική εξόντωση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των
τυροκόµων.
Σήµερα, λοιπόν, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Γίνονται όλοι
εκείνοι οι έλεγχοι που διασφαλίζουν ότι η φέτα -εννοώ σε όλα τα
στάδια της παραγωγής- έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται
από τον νόµο, όσον αφορά την προέλευση, τη σύσταση του γάλακτος αλλά και τον τρόπο παρασκευής;
Η δεύτερη ερώτηση είναι αν προτίθεται το Υπουργείο να υιοθετήσει τη χρήση µεικτών κλιµακίων ελέγχου, έτσι ώστε να τηρείται η νοµιµότητα σε όλα τα στάδια και της παραγωγής και της
επεξεργασίας του προϊόντος.
Τέλος, προτίθεται το Υπουργείο να αλλάξει τον κυρωτικό νόµο,
έτσι ώστε τα πρόστιµα να λειτουργούν αποτρεπτικά;
Αν θέλετε, µπορώ να σας κάνω και µία πρόταση. Αντί για οριζόντια πρόστιµα σε περίπτωση παράβασης, θα µπορούσαµε να
βάζουµε πρόστιµα ανάλογα µε τον τζίρο της κάθε επιχείρησης,
η οποία διαπράττει παράβαση.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε
Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητή συνάδελφε, είναι πολύ σηµαντική η επίκαιρη ερώτησή σας, γιατί προσεγγίζει ένα µεγάλο ζήτηµα, αυτό
του ελέγχου της αγοράς της φέτας, που ουσιαστικά είναι αλληλένδετο µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής στην κτηνοτροφία για τη φέτα, γιατί είναι το βασικότερο εργαλείο, θα
έλεγα, για τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας.
Όσον αφορά στο υπάρχον σύστηµα ελέγχων, σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες έλλειψης οικονοµικών πόρων και ανθρώπων, γιατί είναι γνωστή η
υποστελέχωση που έχουµε, τόσο στο κέντρο όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, τόσο των φορέων του Υπουργείου όσο και
των άλλων, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στις ΔΑΟΚ, κ.λπ..
Παρά ταύτα, οι συνέργειες υπάρχουν τόσο µεταξύ «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» και ΔΑΟΚ, όσο και µε τον ΕΦΕΤ. Επιπλέον, αξιοποιείται η συνδροµή του Συντονιστικού Κέντρου Καταπολέµησης
της Απάτης, σε συνεργασία µε το οποίο έχουν γίνει –και θα συνεχίσουν να γίνονται- συντονισµένοι έλεγχοι κοινών κλιµακίων µε
την παρουσία της Οικονοµικής Αστυνοµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, όλες αυτές οι καλές πρακτικές θέλουν ενίσχυση και
προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόµαστε. Είχαµε µιλήσει
πολλές φορές για την αναγκαιότητα να µπουν ξεκάθαροι κανόνες και διαφάνεια στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος.
Καταφέραµε µετά από µεγάλη επιµονή στις Βρυξέλλες να νοµοθετήσουµε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας αρµέγµατος
του γάλακτος σε όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και έχουµε ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση βασικό στόχο να γνωρίζει ο
Έλληνας καταναλωτής τι αγοράζει.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό το ζήτηµα είναι πάρα πολύ σοβαρό,
γιατί η απάτη στην αγορά των τροφίµων γενικά, αλλά και της
φέτας ειδικότερα, είναι µία απάτη η οποία είναι καλά οργανωµένη -και το λέω εγώ ως Υπουργός- και έχει εδραιωθεί κιόλας.
Για αυτό, το τονίζω για µία ακόµα φορά, για να γίνει κατανοητό
από όλους, εµείς θα είµαστε αυστηροί στην παρακολούθηση της
εφαρµογής της συγκεκριµένης ρύθµισης, ιδιαίτερα γι’ αυτούς
που είναι υποχρεωµένοι να την εφαρµόσουν, κυρίως όχι γιατί θέλουµε να προστατεύσουµε τον Έλληνα καταναλωτή -είναι σηµαντική και αυτή η παράµετρος-, αλλά κυρίως γιατί θέλουµε να
υπερασπιστούµε τη φέτα, ένα προϊόν που είναι σηµαία γεωγραφικών ενδείξεων όχι µόνο της χώρας µας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοιες τακτικές, αν υπάρξουν -το τονίζω
αυτό- θα υπονοµεύουν το συγκεκριµένο προϊόν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό, γιατί είναι πάρα πολύ
σηµαντικό το θέµα.
Για αυτές, όµως, χρειάζεται και από τη δική µας πλευρά να
υπάρξει µια ανταλλαγή πληροφοριών, µια ενοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων και µε τα συναρµόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονοµικών. Έχουµε αυτή την ώρα αναπτύξει µια
επικοινωνία, ιδιαίτερα και µε τη συνεργασία της Οικονοµικής
Αστυνοµίας. Όµως, όπως αντιλαµβάνεστε, η επικοινωνία αυτή
πρέπει να γίνει πιο εντατική. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουµε.
Θα σας πω, όµως, στη δευτερολογία µου και άλλα θέµατα που
έχουν σχέση πραγµατικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριµένων µηχανισµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Βράντζα,
έχετε τον λόγο και πάλι για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµφωνώ µε το ότι η νοθεία και η παραπλάνηση είναι πολύ
καλά οργανωµένη. Για αυτό ακριβώς θα επιµείνω στους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Διαφωνώ µε τη σηµερινή κατάσταση, µε το
ότι έχουµε τρεις διαφορετικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς, τον
ΕΦΕΤ, τις ΔΑΟΚ και τον ΕΛΓΟ, µε επικάλυψη αρµοδιοτήτων και
τελικά χωρίς να γίνεται η σωστή δουλειά που πρέπει. Άρα θα
πρέπει να το δείτε και αυτό ως Υπουργείο.
Επίσης, θα πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη σηµασία, το είπα
και πριν και θα το ξαναπώ, στις κυρώσεις και στα πρόστιµα, ώστε
πραγµατικά να υπάρχει καταστολή και να λειτουργούν τα πρόστιµα ως µηχανισµός, ώστε να µην προβαίνουν σε παραβάσεις
τελικά, όποιοι το κάνουν, είτε είναι µεταποιητικές επιχειρήσεις
είτε είναι επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου.
Πράγµατι, βεβαίως, µε βάση στα στοιχεία, έχουµε µια µείωση
των πωλήσεων της φέτας εντός της χώρας. Θα πω περισσότερα
στοιχεία, για να αποδείξω αυτό που είπατε, ότι υπάρχει ένα πολύ
καλά οργανωµένο σύστηµα. Βεβαίως, υπάρχει µείωση των πωλήσεων της φέτας εντός της χώρας, η οποία οφείλεται στη µείωση της κατανάλωσης. Αυτό είναι αποτέλεσµα της κρίσης.
Όµως, το συνολικά παραγόµενο ποσό των γαλακτοκοµικών προϊόντων παραµένει σταθερό. Άρα αυτή η δραµατική µείωση στην
τιµή της πρώτης ύλης δεν δικαιολογείται και αποτελεί µοναδικό
φαινόµενο, κόντρα σε κάθε αρχή και πρακτική του εµπορίου και
της αγοράς.
Τους λόγους, λοιπόν, που µπορούν να δικαιολογήσουν αυτό
το φαινόµενο εγώ τους έχω συνοψίσει σε τέσσερις:
Ο πρώτος λόγος είναι η ύπαρξη πραγµατικά µεγάλων ποσοτήτων εισαγόµενου γάλακτος, το οποίο τελικά «ελληνοποιείται»
και χρησιµοποιείται για την παρασκευή της υποτιθέµενης φέτας.
Ο δεύτερος λόγος είναι εκτεταµένη νοθεία, είτε µε τη χρήση
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άλλου γάλακτος είτε µε διαφορετική µέθοδο παρασκευής από
αυτή που ορίζει ο νόµος. Εννοώ την υπερδιήθηση, η οποία χρησιµοποιεί πολύ λιγότερο ποσό γάλακτος για την παραγωγή ίδιας
ποσότητας φέτας, υποτιθέµενης φέτας.
Ο τρίτος λόγος είναι η νοθεία και η παραπλάνηση. Αυτό ίσως
να είναι καινούργιο στοιχείο, κύριε Υπουργέ. Αναφέροµαι στη νοθεία και την παραπλάνηση που συντελούνται εκτός των συνόρων, όταν στην Ελλάδα παράγεται λευκό τυρί, που φεύγει ως
λευκό τυρί από τη χώρα και στην πορεία επανασυσκευάζεται και
φτάνει στον τελικό καταναλωτή ως φέτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ο τέταρτος λόγος είναι η χρήση φθηνής πρώτης ύλης, συχνά
µη επιτρεπτής, σε σχέση µε τον νόµο. Μιλάω για το συµπυκνωµένο γάλα, το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή άλλων
ελληνικών τυριών. Και τελικά το πρόβειο και το γίδινο γάλα παραµένουν αδιάθετα και δεν χρειάζονται για την παραγωγή της
φέτας.
Ο λόγος που ξεκίνησα την ερώτηση είναι επειδή διάβασα και
εγώ, όπως διαβάσατε και εσείς φαντάζοµαι, το καλοκαίρι µια είδηση, σύµφωνα µε την οποία µεγάλη ελληνική γαλακτοβιοµηχανία έκλεισε συµφωνία µε µεγάλη βρετανική αλυσίδα λιανικού
εµπορίου για την προµήθεια φέτας µε τιµή 4,30 ευρώ το κιλό.
Μάλιστα, η αλυσίδα έσπασε υφιστάµενη αποκλειστική συµφωνία
µε άλλη ελληνική γαλακτοβιοµηχανία και είναι υποχρεωµένη να
πληρώσει ένα πρόστιµο, επειδή έσπασε τη συµφωνία, το αστρονοµικό ποσό των 750.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε από τους τυροκόµους, η
παρασκευή ενός κιλού φέτας, χωρίς την τιµή της πρώτης ύλης,
πλησιάζει τα 80 λεπτά το κιλό. Και µιλάω για τη συλλογή, για την
ωρίµανση, για την τυροκόµηση, τη συσκευασία και την επανασυσκευασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, για να φτιάξουµε φέτα µε 4,30 ευρώ το κιλό τιµή παραγωγής και όχι τιµή πώλησης, θα πρέπει ο τυροκόµος να µη βγάζει
λεφτά και ο παραγωγός να πληρωθεί µε 87 λεπτά το κιλό. Και τα
δύο έχουν όριο βιωσιµότητας σήµερα ή χθες. Ξέρουµε, µε βάση
το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, ότι τα 90 λεπτά το κιλό για
το πρόβειο γάλα για τον παραγωγό είναι σχεδόν αποτρεπτικά για
να συνεχίσει να παράγει.
Προφανώς δεν είναι αρµοδιότητα ούτε της Κυβέρνησης ούτε
του Υπουργείου να καθορίζει τις τιµές της αγοράς και της πώλησης των προϊόντων. Αυτό, όµως, που είναι υποχρέωση της πολιτείας, και πρέπει να το δούµε, είναι να διασφαλίσει ότι τα
προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, τα προϊόντα ΠΟΠ, θα πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν θα διακυβεύεται ούτε η αξιοπιστία ούτε η ποιότητα ούτε το κύρος τους. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί -θα το πω τρίτη φορά- µε ελέγχους και ποινές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δέκα δευτερόλεπτα θέλω ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρω ότι στην περίοδο της κρίσης µια από τις συνέπειες ήταν
ο αποδεκατισµός πραγµατικά των ελεγκτικών µηχανισµών.
Μιλάω για τον ΕΛΟΓΑΚ, ο οποίος συγχωνεύτηκε το 2012 και, ενώ
έχει την τεχνογνωσία, δεν έχει ούτε τα µέσα ούτε το προσωπικό
ούτε το θεσµικό πλαίσιο εκείνο, που να διασφαλίζει τη λειτουργία
της αγοράς των διατροφικών προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Πιστεύω πραγµατικά ότι ο µεγάλος κίνδυνος για τη φέτα δεν
είναι οι διεθνείς συµβάσεις και οι παλιές δεσµεύσεις της χώρας.
Θεωρώ ότι ο πραγµατικός κίνδυνος για τη φέτα είναι οι πρακτικές και οι παραλείψεις εντός της χώρας.
Στα πλαίσια αυτού, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουµε ό,τι
χρειάζεται, µε όποιο κόστος και µε όποιες συγκρούσεις, ώστε η
φέτα και η ελληνική κτηνοτροφία να προστατευθεί από κάθε είδους επιτήδειους και πρακτικές κερδοσκοπίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Συµφωνούµε, κυρία συνάδελφε, ότι πρέπει να
αντιµετωπίσουµε µε αυστηρούς ελέγχους αυτά τα φαινόµενα παραπλάνησης, ελληνοποιήσεων, απάτης, είτε στην εγχώρια αγορά
είτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτες χώρες, κάτι
το οποίο συµβαίνει, όπως για παράδειγµα αυτό που αναφέρετε
εσείς µε τη συγκεκριµένη συµφωνία.
Όµως, εγώ θα πήγαινα και λίγο πιο πέρα. Μήπως εξίσου σηµαντικό είναι και το θέµα του αυτοελέγχου της αγοράς, ειδικά
σε περιόδους όπου έχουµε ελλείψεις, υποστελέχωση, έλλειψη
πόρων κ.λπ.; Μήπως εκεί ο αυτοέλεγχος πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο; Πρέπει να έλθουµε σε µία συνεννόηση τέτοια, που
να προϋποθέτει εµπιστοσύνη, αποτελεσµατικότητα και βεβαίως
στήριξη της συγκεκριµένης πολιτικής, που ήδη εµείς έχουµε για
τον κλάδο.
Άρα, λοιπόν, εµείς επιµένουµε προς αυτή την κατεύθυνση,
αλλά δεν µπορεί την ίδια ώρα να διαπιστώνουµε φαινόµενα σαν
και αυτό. Εµείς αυτή την ώρα καλούµε τον χώρο να δηµιουργήσει µία διεπαγγελµατική οργάνωση, για να µπορέσει να έχει µία
οντότητα σε αυτή την διαδικασία, να επιβάλει αυτό που λέµε και
τον αυτοέλεγχο, αλλά και να υπερασπιστεί το συγκεκριµένο προϊόν, να έχουµε δύο αντικρουόµενα αιτήµατα αναγνώρισης διεπαγγελµατικών οργανώσεων. Και, µάλιστα, έχουµε φτάσει και σε
σηµείο να παίρνουµε εξώδικα, γιατί κάνουµε το αυτονόητο: επιµένουµε και θα επιµένουµε ότι πρέπει να υπάρχει µία διεπαγγελµατική οργάνωση για την υπεράσπιση της φέτας. Δεν µπορεί την
ίδια ώρα που εµείς δίνουµε µάχες, είτε αφορά τις διεθνείς συµφωνίες, που ουσιαστικά σε πολλές από αυτές ήταν προδιαγεγραµµένη η πορεία, αλλά δίνουµε µάχες και έχουµε και θετικά
αποτελέσµατα, άρα, λοιπόν, δεν µπορεί αυτή την ώρα να έχουµε
αιτήµατα για δύο οργανώσεις. Εγώ το επαναλαµβάνω και πάλι
ότι οι λειτουργίες αυτές είναι διασπαστικές.
Την ίδια ώρα, όταν εµείς διαθέτουµε πάνω από 150-160 εκατοµµύρια ευρώ για την προώθηση των εξαγωγών και, µάλιστα,
έχοντας βάλει –όπως είπα και προηγούµενα- ως σηµαία τη φέτα,
δεν µπορεί να υπάρχουν διασπαστικές λειτουργίες. Για αυτό, λοιπόν, καλώ, για µία ακόµη φορά τους εµπλεκόµενους φορείς να
έλθουν σε µία εθνική συνεννόηση για την ίδρυση µίας διεπαγγελµατικής οργάνωσης.
Επίσης, θέλω να κάνω µία αίτηση και στους κτηνοτρόφους:
Οργανωθείτε! Υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο και θα έλεγα ότι
έχει γίνει πολύ ευέλικτο, ιδιαίτερα για τις οµάδες, για τις οργανώσεις παραγωγών, γιατί δεν µπορεί την ίδια ώρα να έχουµε συνεταιριστικές –υπάρχουν παραδείγµατα καλά- που κρατάνε τις
τιµές σε αυτή την περίοδο, τον τελευταίο χρόνο που εµείς πάµε
να κάνουµε αυτές τις παρεµβάσεις, είτε αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή και όλα αυτά είναι αλληλένδετα και να έχουµε
τους άλλους απέξω να έχουν βάλει σε µία πορεία πτωτική τις
τιµές, χωρίς να υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος που να οδηγεί
προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, και από τη δική τους
πλευρά χρειάζεται και αυτοέλεγχος και οργανωτικότητα, για να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Κυρώσεις! Και κυρώσεις, δεν υπάρχουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρώσεις υπάρχουν. Υπάρχει το νοµοθετικό
πλαίσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εισερχόµαστε
στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση για σήµερα, τη µε αριθµό
643/18-12-2017 του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο του ν.4447/2016, θεσπίστηκε η δηµιουργία Πράσινων Σηµείων µε ευθύνη των ΟΤΑ Α’ Βαθµού,
χώροι δηλαδή οι οποίοι θα οριοθετούνται και θα διαµορφώνονται
µε την κατάλληλη υποδοµή και εξοπλισµό, ώστε οι πολίτες να
αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιµα υλικά ή χρησιµο-
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ποιηµένα αντικείµενα, προκειµένου αυτά να προωθηθούν για
ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση. Στον χώρο αυτό µπορεί να
γίνονται και εκπαιδευτικές δράσεις, για να ευαισθητοποιηθεί το
κοινό.
Στη δηµιουργία ενός τέτοιου Πράσινου Σηµείου θέλει να προχωρήσει ο Δήµος Δράµας. Και γι’ αυτόν τον λόγο σάς έχει ζητήσει µε πλήρη φάκελο ένα αγροτεµάχιο εµβαδού δώδεκα
χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών µέτρων, που είναι στο αγρόκτηµα του Μυλοποτάµου. Το δεύτερο που ζητάει ο Δήµος Δράµας είναι επίσης ακόµα ένα οικόπεδο για δηµιουργία χώρου
πρασίνου και αναψυχής, που θα έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της συγκεκριµένης περιοχής. Τα
έξοδα για τη συντήρηση αυτού του κτήµατος δεν θα βαρύνουν
το Υπουργείο. Επίσης θα συντηρηθεί και ο χώρος περαιτέρω,
γιατί είχε αφεθεί για αρκετά χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, το Υπουργείο µας και βεβαίως η Κυβέρνηση γενικότερα έχουν ως βασική τους στόχευση τη βελτίωση
των όρων ζωής, ιδιαίτερα της επαρχίας, της υπαίθρου. Αντιλαµβάνεστε ότι µέσα σε αυτή τη λειτουργία εκείνο το οποίο πιστεύουµε εµείς, µετά από αιτήµατα που υποβάλλονται, ότι
συµβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής των τοπικών κοινωνιών το προσεγγίζουµε.
Για αυτό, λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό προσεγγίσαµε τα δύο
αιτήµατα του Δήµου Δράµας για την παραχώρηση δύο ακινήτων
του Υπουργείου. Το πρώτο είναι η δηµιουργία Πράσινου Σηµείου
από τον Δήµο Δράµας, που εξυπηρετεί την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, µε κύριους άξονες τη
µείωση, την επαναχρησιµοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την
ανακύκλωση αυτών. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα. Και, πραγµατικά,
χρειάζεται οπωσδήποτε να βοηθήσουµε. Εξάλλου, και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβλέπει συνολικά
την εγκατάσταση τριάντα επτά Πράσινων Σηµείων, εκ των οποίων
δύο είναι στον Δήµο Δράµας. Η ανάπτυξη, λοιπόν, των πράσινων
δικτύων αποτελεί κύριο στόχο της εθνικής µας πολιτικής. Και για
τον λόγο αυτό τις επόµενες µέρες –ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία- θα υπογράψω τη δωρεάν παραχώρηση, τη χρήση έκτασης 12,9 στρεµµάτων στην περιοχή Μυλοποτάµου της
Περιφερειακής Ενότητας Δράµας για την εξυπηρέτηση του προαναφερόµενου σκοπού.
Έρχοµαι στη δεύτερη παραχώρηση, που αφορά ένα ακίνητο
χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα οκτώ τετραγωνικών µέτρων στη
Χωριστή Δράµας. Πρόκειται για δράση που θα συµβάλει στην
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του Δήµου Δράµας, η οποία θα
υλοποιηθεί µε τη δηµιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής που
προτίθεται να κατασκευάσει ο δήµος σε µία έκταση χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα οκτώ τετραγωνικών µέτρων, η οποία βεβαίως
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ανήκει στη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Επειδή, λοιπόν, και αυτή η δράση εντάσσεται µέσα στο γενικότερο πλαίσιο αξιοποίησης των ακινήτων του Υπουργείου για
κοινωφελείς σκοπούς, σύντοµα και αυτή θα υπογραφεί. Και,
όπως και εσείς γνωρίζετε, αγαπητέ συνάδελφε, µέσα από την
παραχώρηση των δύο αυτών ακινήτων θα υπηρετηθούν ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας και θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα συγκεκριµένα ακίνητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Καραγιαννίδη, και πάλι έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούµε για την παραχώρηση, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω
να πω κάτι για το συγκεκριµένο.
Να σας πω -δράττοµαι της ευκαιρίας να το κάνω- ότι υπάρχει
ένας χώρος τον οποίο έχετε επισκεφθεί. Είναι το Καπνολογικό
Ινστιτούτο Δράµας. Έχει µεγάλη ιστορία και το κτήριο αλλά και
ο οργανισµός. Νοµίζω ότι πρέπει να δούµε σοβαρά και µε οργανωµένο τρόπο από την καινούργια χρονιά, να κάνουµε µία συζήτηση, µε ποιον τρόπο θα µπορέσουµε να εκµεταλλευθούµε τις
δυνατότητες της υπηρεσίας αυτής, που είναι µοναδική στην Ελλάδα, αλλά και πώς θα σώσουµε το ίδιο το κτήριο, το οποίο έχει
κριθεί διατηρητέο. Να δούµε, δηλαδή, µε ποιον τρόπο µπορεί να
επανεκκινήσει αυτή η υπηρεσία. Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε
έλεγχο των τσιγάρων που κυκλοφορούν στη χώρα µας, λόγω της
µη λειτουργίας του Καπνολογικού Ινστιτούτου.
Άρα, µπορούµε να κάνουµε µια κουβέντα την καινούργια χρονιά, να δούµε µε ποιον τρόπο θα οργανωθεί αυτή η υπηρεσία,
ώστε να δουλέψει ξανά και να µπορέσουµε να έχουµε έλεγχο
στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι ανταποκρινόµαστε
σε κάτι το οποίο είναι χρήσιµο. Εγώ απλώς να πω επί τη ευκαιρία
ότι εµείς παραχωρούµε ακίνητα στην αυτοδιοίκηση όχι µόνο για
κοινωφελείς σκοπούς, αλλά και γενικότερα θα σας έλεγα ότι
έχουµε βάλει ως στόχο να αξιοποιήσουµε την αγροτική περιουσία µέσα από παραχώρηση σε νέους, σε νεοεισερχόµενους, σε
συλλογικούς φορείς.
Για αυτό, λοιπόν, αυτή την ώρα έχουµε και µε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση -ιδιαίτερα για την υλοποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης- µια σχέση που έχει ως κατεύθυνση
να αξιοποιήσουµε όλες αυτές τις δυνατότητες επ’ ωφελεία του
αγροτικού χώρου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 14 Δεκεµβρίου 2017 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια
συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Συµφωνεί το Σώµα;
Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΚΚΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση συνεχίζοντας την ίδια τακτική µε την κατάθεση τροπολογιών, και µάλιστα εκπροθέσµων, έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε
κατήφορο αυταρχισµού. Μιλάω για την τροπολογία που αφορά
την ποινικοποίηση της δράσης κατά των πλειστηριασµών.
Αφού έφερε και απέσυρε, αλλά θα την ξαναφέρει, αυτή την
άθλια τροπολογία που χτυπάει το δικαίωµα της απεργίας, τώρα
έρχεται να ποινικοποιήσει τη δράση και τις κινητοποιήσεις κατά
των πλειστηριασµών της λαϊκής κατοικίας, την οποία όχι µόνο
δεν προστατεύει, αλλά, επειδή φαίνεται πλέον ότι ακριβώς αυτό
θα συµβεί στο µέλλον, έρχεται µε µια απαράδεκτη τροπολογία,
την οποία ζητούµε από την Κυβέρνηση να την αποσύρει, σήµερα.
Και λέµε εκ των προτέρων ότι, αν δεν την αποσύρει, εµείς θα κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο. Θέλετε για τρία λεπτά;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Φθάνουν και περισσεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αρχή κάθε βουλευτικής
περιόδου, η Βουλή έχει την καλοσύνη να µοιράζει στους Βουλευτές το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο της Βουλής να µοιράζει και τον Ποινικό
Κώδικα από εδώ και πέρα.
Ήδη έχω δώσει να φωτοτυπηθεί και να µοιραστεί -θα το καταθέσω τώρα αµέσως- το άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα, για να
µπορέσουν όλοι οι Βουλευτές να κάνουν τη σύγκριση σχετικά µε
το τι διαλαµβάνεται στην υφιστάµενη νοµοθεσία και τι αλλάζει.
Αν θέλετε, κύριε Παφίλη, µπορούµε να διαβάσουµε µαζί το
άρθρο, γιατί είπατε ότι ποινικοποιούνται οι κινητοποιήσεις κ.λπ..
Η προσθήκη που γίνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 334
του Ποινικού Κώδικα είναι αυτή που αναφέρεται ως εξής: «σε
χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά
τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης».
Όσον αφορά τα ειρηνοδικεία και τους δηµόσιους χώρους δεν
αλλάζει τίποτα. Παραµένει η διάταξη ως είχε από το 1950. Είναι
το κείµενο του νόµου που ισχύει. Προσθέσαµε αυτή τη γραµµή,
διότι πλέον οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί θα γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους, που είναι τα γραφεία των συµβολαιογράφων. Το
1950, όταν ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας, δεν υπήρχε αυτή η
πρόβλεψη, την οποία πρέπει να περιλάβουµε στον νόµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Υπάρχουν άλλες δύο παράγραφοι, κύριε
Υπουργέ. Η αυτεπάγγελτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό ακριβώς σας λέµε. Αυτό
προστέθηκε στη διάταξη. Δηλαδή, τι προστίθεται; Όπως ισχύει
ό,τι ισχύει για τους δηµόσιους πλειστηριασµούς στα ειρηνοδικεία
–και αν θέλετε να σας το εξηγήσω και ιδιαιτέρως- από το 1950
θα ισχύει και για αυτή την περίπτωση, που µόλις τώρα σας διάβασα.
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µοιραστεί σε όλους τους
συναδέλφους η υφιστάµενη διάταξη, για να δουν ακριβώς πού
γίνεται η προσθήκη. Γιατί νοµίζετε ότι αυτό το οποίο είναι η τροπολογία, η παράγραφος 3, είναι καινούργιο. Δεν είναι. Το και-
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νούργιο στη συγκεκριµένη παράγραφο είναι η προσθήκη που
σας διάβασα: «ή σε χώρο που χρησιµοποιείται από υπάλληλο
πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διότι πλέον όπως ήταν διατυπωµένο το άρθρο –και ισχύει, δεν
το αλλάζουµε- το αυτεπάγγελτο ίσχυε µόνο για τους δηµόσιους
χώρους, όπως είναι τα ειρηνοδικεία. Εκεί δεν αλλάζουµε. Μπορούµε να συνεννοηθούµε; Μπορώ να σας το εξηγήσω όσες
φορές θέλετε. Για ειρηνοδικεία και τους λοιπούς δηµόσιους χώρους δεν αλλάζει τίποτα. Το αυτεπάγγελτο ίσχυε και ισχύει. Τι
γίνεται; Επεκτείνεται, διότι πλέον υπάρχει κενό, από τη στιγµή
που έχουµε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Επεκτείνουµε το
ίδιο πράγµα και στα γραφεία των συµβολαιογράφων, που εκεί
θα εκτελούν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς. Για ποιο κίνηµα µου λέτε και για πρώτη κατοικία;
Εγώ, κύριε Παφίλη, ξέρετε ότι σας αντιµετωπίζω σοβαρά και
εξηγώ γραµµή-γραµµή τις νοµοθετικές προβλέψεις που φέρνει
η Κυβέρνηση. Γιατί λέτε, λοιπόν, για περαιτέρω ποινικοποίηση;
Εδώ δεν έπρεπε ό,τι προβλέπεται για τους φυσικούς πλειστηριασµούς να προβλεφθεί και για τα γραφεία των συµβολαιογράφων;
Θεωρώ ότι δεν µπορείτε να αρνηθείτε αυτή την προστασία,
όταν ένας υπάλληλος του πλειστηριασµού, συµβολαιογράφος,
θα δέχεται επιθέσεις στον χώρο του που θα κάνει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. Ό,τι, λοιπόν, ισχύει για τους δηµόσιους
πλειστηριασµούς στα ειρηνοδικεία, αυτό το ίδιο πράγµα θα
ισχύει και για τα γραφεία των συµβολαιογράφων. Αυτό είναι και
τίποτα άλλο.
Διότι, δυστυχώς, τι διαπίστωσα χθες το βράδυ, παρακολουθώντας ορισµένες εκποµπές; Ορισµένοι οι οποίοι εµφανίζονταν
στα κανάλια –ευτυχώς, αυτοί που άκουσα δεν ήταν νοµικοί- νόµιζαν ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 334 είναι νέα παράγραφος, είναι νέα διάταξη. Και σας επαναλαµβάνω ότι αυτή ισχύει.
Για αυτό έδωσα το σχετικό άρθρο, να µοιραστεί σε όλους τους
Βουλευτές, να κάνουν την αντιπαραβολή των δύο διατάξεων και
να δουν ποια είναι η προσθήκη.
Η αρχή της καλής νοµοθέτησης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
επιβάλλει στους εισηγητές των νόµων να φέρνουν στη Βουλή
που αποφασίζει όχι µόνο µια γραµµή –γιατί θα µπορούσαµε να
είχαµε φέρει µια γραµµή και να είναι καθαρό-, αλλά να φέρνουν
συνολικά το άρθρο µε την ένταξη, για να µη διαµορφώνεται κατάσταση εκκρεµής ως προς ορισµένα ζητήµατα.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω –και µπορώ ανά πάσα ώρα να σας
το εξηγήσω και ιδιαιτέρως- ότι εδώ δεν έχουµε τίποτα καινούργιο, παρά µόνο ότι πρέπει να προστατευθεί ο συµβολαιογράφος
από παράνοµες ενέργειες εις βάρος του, που µπορεί να γίνουν
στο γραφείο του. Και να εξισωθεί η δράση του συµβολαιογράφου, δηλαδή η δουλειά που κάνει στο γραφείο του, µε αυτή που
κάνει στο ειρηνοδικείο.
Και στο ειρηνοδικείο αυτά που διαλαµβάνονται στον νόµο δεν
αλλάζουν. Δεν αλλάζουµε απολύτως τίποτα, κύριε Παφίλη, και
θέλω αυτό να το κατανοήσετε. Για τους δηµόσιους φυσικούς
πλειστηριασµούς αυτά που ισχύουν στη διάταξη του νόµου συνεχίζουν να ισχύουν. Συµφωνούµε σ’ αυτό; Αν µου πείτε ότι διαφωνείτε για το αυτεπάγγελτο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βεβαίως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, είναι δυνατόν να διαφωνείτε σ’ αυτό; Θα σας πω γιατί είναι αδιανόητο αυτό που µου
λέτε. Αυτό που ισχύει στη δράση του συµβολαιογράφου, αν κάνει
φυσικό πλειστηριασµό στο ειρηνοδικείο, γιατί δεν πρέπει να
ισχύει και στον ιδιωτικό του χώρο;
Το 1950, όταν ψηφίστηκε ο νόµος, δεν υπήρχαν βεβαίως ούτε
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ούτε διαδίκτυο ούτε τίποτα. Τώρα,
όµως, αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον προστατεύσουµε,
όταν κάνει την ίδια δουλειά που κάνει στο ειρηνοδικείο στο γραφείο του;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατ’ έγκληση.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είδατε, κύριε Γκιόκα. Τώρα
φτάσαµε στην ουσία. Λέτε να παραµείνει κατ’ έγκληση. Σας λέω
ότι, αν ήταν στη σφαίρα του ιδιωτικού, να παρέµενε κατ’ έγκληση, να µην αλλάζαµε τίποτα, αλλά εδώ επιτελεί µια δηµόσια
λειτουργία, που, εξαιτίας της φύσης αυτής της λειτουργίας, δηλαδή ότι κάποιος µπορεί να εκτελεί έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασµό…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο πλειστηριασµός είναι ιδιωτικό ζήτηµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, τι λέτε, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αστικές απαιτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Βορίδη. Αν είναι να γίνει συζήτηση, να ζητήσετε τον λόγο, αλλά
όχι έτσι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Βορίδη, αν από εκεί θέλετε, πείτε το δηµόσια….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γίνεται στο πλαίσιο της αστικής δικονοµίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω, όµως, να πω ότι δεν µπορούµε να έχουµε δυο µέτρα και δυο σταθµά. Απευθύνοµαι σ’
εσάς που κατέχετε τα νοµικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κάντε κατ’ έγκληση τον προηγούµενο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δηλαδή, τι µας λέτε; Να αλλάξουµε τον νόµο του 1950 και να κάνουµε κατ’ έγκληση και στα
ειρηνοδικεία; Αυτό προτείνετε; Γιατί εµείς δεν αλλάζουµε τον
νόµο όσον αφορά την κατεύθυνσή του, αλλά λέµε ότι ό,τι ισχύει
στα ειρηνοδικεία θα ισχύει πλέον και στα γραφεία των συµβολαιογράφων, ακριβώς διότι ο συµβολαιογράφος την ίδια δουλειά
κάνει, αλλά την κάνει µε άλλα µέσα και σε άλλον χώρο.
Θέλω να κατανοήσετε αυτό το πράγµα, ότι δεν υπάρχει εδώ
καµµία περαιτέρω πρόβλεψη, παρά µόνο για µια νέα κατάσταση,
η οποία το 1950 δεν µπορούσε να προβλεφθεί από πουθενά.
Είναι καινούργια. Για αυτό ακριβώς διαλαµβάνεται πως ό,τι
ισχύει στα ειρηνοδικεία θα ισχύει και στα γραφεία, εφόσον οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δηµόσια λειτουργία. Δηλαδή, είναι υπάλληλοι πλειστηριασµού. Για τα άλλα δεν επεµβαίνουµε. Θέλω,
λοιπόν, να γίνει κατανοητό τι έχει η διάταξη.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν. Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί υπάρχει µια
παραπληροφόρηση ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 334 είναι
νέα ολόκληρη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι. Όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Για αυτό ακριβώς ζήτησα να
µοιραστεί η υφιστάµενη διάταξη, για να κάνετε σύγκριση, τι
υπάρχει και τι αλλάζει. Ίσως έχετε κι εσείς πέσει θύµατα αυτής
της παραπληροφόρησης. Αν όµως το περιορίζουµε µόνο ότι επεκτείνεται το αυτεπάγγελτο και στο γραφείο τους, τότε νοµίζω ότι
κάνετε λάθος. Διότι επαναλαµβάνω, για άλλη µια φορά, ότι την
ίδια λειτουργία που κάνουν στα ειρηνοδικεία και προστατεύονται
κατά τον τρόπο που προστατεύονται την επεκτείνουµε και στο
γραφείο τους. Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και πρέπει να
σταµατήσει κάποια στιγµή η παραπληροφόρηση.
Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι εµείς θα µπορούσαµε να
φέρουµε µόνο τη συγκεκριµένη προσθήκη, η οποία είναι µια
γραµµή. Δεν το κάνουµε αυτό, διότι, µε βάση την αρχή της
καλής νοµοθέτησης, πρέπει να επαναδιατυπώνεται το άρθρο, για
να µην υπάρχουν κενά και να δηµιουργούνται ερωτηµατικά στον
εφαρµοστή του δικαίου µετά από την τροπολογία ή µετά από την
προσθήκη αυτή.
Θέλω να γίνει κατανοητό προς όλους τι προβλέπει η διάταξη.
Εάν έχουµε διαφωνία σε κάτι, να το αναφέρουµε, αλλά να κάνουµε τώρα κουβέντα γενικώς και αορίστως, αυτό ξεπερνάει
κάθε όριο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το ΚΚΕ τι λέει τώρα; Δεν ακούσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βορίδη,
επειδή δεν ήσασταν εδώ, ζήτησε τον λόγο ο κ. Παφίλης και ο κύ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριος Υπουργός θέλησε να απαντήσει.
Κανονικά οι τροπολογίες έρχονται και συζητούνται µετά τις εισηγήσεις των εισηγητών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, αυτή είναι σηµαντική όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακριβώς. Επειδή,
όµως, θέλησε ο κύριος Υπουργός να απαντήσει, εξαιρούµε αυτή
την τροπολογία από τις υπόλοιπες, οι οποίες θα έρθουν στην
ώρα τους και, εάν θέλετε να τοποθετηθείτε, κατ’ ανάγκη θα τοποθετηθείτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό, όµως, θα
γίνει µόνο για αυτή την τροπολογία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα τοποθετηθούµε τώρα, αφού
άνοιξε η κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, το καινούργιο είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια πρώτης κατοικίας βγαίνουν στο σφυρί. Αυτό είναι το καινούργιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κύριε Παφίλη, δεν είναι καινούργιο! Αυτό είναι ανακριβές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε να τοποθετηθώ. Εγώ δεν
σας διέκοψα καθόλου. Σας άκουσα µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η νέα κατάσταση που υπάρχει είναι
αυτή. Να διαβάσετε καλά την ανακοίνωση τη δική µας. Εµείς
ούτε παραπληροφόρηση κάνουµε ούτε τίποτα. Να τη διαβάσετε
καλά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν την έχω δει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς λέµε ότι δηµιουργούνται προϋποθέσεις µε αυτό και µε το αυτεπάγγελτο για ένταση της βίας
και της καταστολής απέναντι σ’ αυτούς που διαµαρτύρονται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτή είναι η ουσία και ο νοών νοείτω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν µου επιτρέπετε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος σάς είπε ότι συµφωνούµε εµείς
µε το προηγούµενο που υπάρχει; Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Ποιος
σάς λέει ότι συµφωνούµε µε όσα λέγονται για τους πλειστηριασµούς;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ σας είπα ποιο είναι το προηγούµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
θέλετε να σας δώσω τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το καινούργιο, λοιπόν, που είναι τώρα
και µε τη δική σας...
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ σας είπα ποιο είναι το προηγούµενο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω. Είναι πολιτικό ζήτηµα. Τέτοιο σηµάδι είναι αυτό και γι’ αυτό διαβάστε µας
την αιτιολογική έκθεση γιατί φέρνετε αυτή την τροπολογία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ακούστε λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Διαβάστε µας τι λέτε. Τι λέτε; Για να
γίνουν οι πλειστηριασµοί, για να αποφύγουµε των τραπεζών
κ.λπ.. Αυτή είναι όλη η επιχειρηµατολογία και αυτό προµηνύει το
τι θα γίνει από τον καινούργιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κοντονή,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παφίλη, κατά πρώτον, αν
πάρω τοις µετρητοίς αυτά ακριβώς που είπατε -και νοµίζω ότι
σωστά τα προσλαµβάνω- εδώ διατυπώνετε έναν φόβο για το µέλ-
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λον. Λέτε και το είπατε τώρα ότι διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις. Σας λέω ότι δεν διαµορφώνεται καµµία προϋπόθεση. Γιατί;
Θα σας το αιτιολογήσω. Και θέλω καλόπιστα, όπως σας ακούω,
να ακούσετε και εµένα.
Οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται σήµερα στον νόµο είναι
οι προϋποθέσεις προστασίας διαχρονικά, όπως προβλέπει ο
νόµος για έναν υπάλληλο πλειστηριασµού. Όπως, λοιπόν, ο
νόµος έχει κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προστατεύεται
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διότι οι πλειστηριασµοί
µέχρι τώρα γίνονταν µόνο σε δηµόσιους χώρους, άλλο τόσο κρίνουµε σήµερα ότι ο ίδιος άνθρωπος για την ίδια δουλειά πρέπει
να προστατεύεται, εάν τον πλειστηριασµό αυτόν τον κάνει στο
γραφείο του.
Εάν εσείς διαφωνείτε µε την προστασία των υπαλλήλων του
πλειστηριασµού κατά τη διενέργεια πλειστηριασµού σε δηµόσιο
χώρο, αυτό είναι άλλο πράγµα. Έχετε µια δοµική άρνηση στην
προστασία των υπαλλήλων του πλειστηριασµού.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν αφορά την προστασία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Την προστασία απολύτως
αφορά.
Δεύτερον, έχετε άδικο συνδέοντάς το µε την πρώτη κατοικία.
Κύριε Παφίλη, η Κυβέρνηση, το γνωρίζετε, όταν ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας, βρήκε µηδενικό νοµοθετικό πεδίο προστασίας της πρώτης κατοικίας, διότι ο νόµος που προστάτευε
την πρώτη κατοικία δανειοληπτών είχε εξαντλήσει την ισχύ του
στις 31-12-2014.
Νοµοθετήσαµε για την προστασία της πρώτης κατοικίας µε
αναµόρφωση του νόµου Κατσέλη από τον κ. Σταθάκη. Και υπάρχει σήµερα απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια και είτε ζητούν τη
δικαστική προστασία από τα ειρηνοδικεία και την παίρνουν προσωρινά είτε έχουν δικαστικές αποφάσεις.
Σας λέω, λοιπόν, ότι όσον αφορά την πρώτη κατοικία υπάρχει
απόλυτη προστασία. Για αυτό ακριβώς, κύριε Παφίλη, σήµερα
κανένας δεν έχει βρει –όχι εσείς, αλλά κανένας- µία πρώτη κατοικία δανειολήπτη, η οποία να έχει κριθεί ότι χρήζει προστασίας
και αυτή η πρώτη κατοικία να τίθεται σε πλειστηριασµό. Δεν
υπάρχει καµµία.
Πέραν δε τούτου, έχει γίνει µε τον πλέον κατηγορηµατικό
τρόπο γνωστό τοις πάσι ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί αφορούν τους µεγαλοφειλέτες και τους «µεγαλοκαρχαρίες», οι
οποίοι πήραν τα δάνεια –δάνεια όχι 50.000 ευρώ, αλλά εκατοµµυρίων, κύριε Παφίλη-, έφτιαξαν τις βίλες και έβγαλαν και τα
λεφτά έξω.
Σας λέω ως παράδειγµα ότι σήµερα έχουν διενεργηθεί αρκετοί
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί και αφορούν αποκλειστικά και µόνο
αυτό το ζήτηµα. Εποµένως δεν έχετε δίκιο να λέτε ότι συνδέεται
η διάταξη αυτή µε την πρώτη κατοικία.
Η διάταξη αυτή συνδέεται µόνο µε την προστασία των συµβολαιογράφων και εναρµονίζει µία πραγµατική κατάσταση, την
οποία έχουµε µπροστά µας, και είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, µε αυτό που διαλαµβάνεται στον νόµο µέχρι σήµερα.
Θέλω να µε καταλάβετε και θέλω –ειλικρινά σας το λέω- να µη
βάζετε πίσω από το µυαλό σας δεύτερες σκέψεις. Αυτό που σας
λέω είναι και τίποτα άλλο, ειλικρινά, απευθυνόµενος και στη νοµική κοινότητα και στους ανθρώπους που κατέχουν νοµικά.
Πείτε µου: Δεν θα έπρεπε σε κάτι το οποίο δεν είχε προβλέψει
ο νόµος, γιατί δεν υπήρχε ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός τη δεκαετία του 1950 που ψηφίστηκε ο Ποινικός Κώδικας, να το προβλέψει τώρα και να αφήσουµε ένα πεδίο δράσης αυτών των
ανθρώπων, που είναι η διενέργεια του πλειστηριασµού, ακάλυπτο από τον νόµο; Να έχουµε, δηλαδή, δύο µέτρα και δύο
σταθµά; Δηλαδή, για αυτούς τους συµβολαιογράφους, που πάνε
στους φυσικούς πλειστηριασµούς, να ισχύει ό,τι ίσχυε και στους
άλλους, οι οποίοι διενεργούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς,
να µην ισχύει;
Αυτό που είπε ο κ. Γκιόκας, «καταργήστε και το πρώτο», έχει
µία λογική. Θα υπάρχει µία εναρµόνιση. Δεν γίνεται, όµως, συµβολαιογράφους που εκτελούν δηµόσιο καθήκον, είναι υπάλληλοι
πλειστηριασµών, να τους αφήσουµε απροστάτευτους.
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Δεν είναι για τώρα, που υπάρχει µία ένταση, όπως, για παράδειγµα, να µπει ένας τρελός στο γραφείο του και να του ανοίξει
το κεφάλι, αλλά για είκοσι χρόνια από τώρα, που δεν θα υπάρχει
κανένα θέµα κρίσης και πρώτης κατοικίας, πέραν του γεγονότος
–αυτό είναι το σηµαντικό- ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµµία
πρώτη κατοικία η οποία να έχει φτάσει στον πλειστηριασµό.
Προσέξτε το αυτό. Θέλω να το τονίσω αυτό το πράγµα. Αν
υπάρχει πρώτη κατοικία από ιδιωτικά χρέη, όχι δανειολήπτη από
στεγαστικό δάνειο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το καταλαβαίνετε
και εσείς ότι εκεί δεν µπορεί να επέµβει η νοµοθετική εξουσία.
Διότι εκεί σου λέει ο άλλος ότι «εµένα ο Γκιόκας µού χρωστάει,
θέλω να πάρω τα λεφτά µου, δεν µπορώ να καταστραφώ και
εγώ». Εκεί τι θα του πούµε ότι «όχι, να καταστραφείς;», ότι «δεν
θα γίνει ο πλειστηριασµός»;
Επαναλαµβάνω και πάλι και το λέω σε όλους τους συναδέλφους, που ξέρω ότι καλόπιστα τοποθετούνται και ακούνε. Δεν
υπάρχει κανένα θέµα πρώτης κατοικίας. Η διάταξη αυτή δεν συνδυάζεται ούτε µε πρώτη κατοικία ούτε µε τίποτα. Εναρµονίζει το
νοµοθετικό καθεστώς που υπάρχει για τους φυσικούς πλειστηριασµούς και για τους ηλεκτρονικούς, αυτά, δηλαδή, που δεν γίνονται σε δηµόσιους χώρους, όπως αναφέρει η διάταξη. Διότι η
διάταξη λέει αυτό ακριβώς το πράγµα: «σε δηµόσιο χώρο, στο
γραφείο». Δηλαδή, οι έννοµες συνέπειες είναι ταυτόσηµες, είτε
γίνεται φυσικώς ο πλειστηριασµός, όπως προβλέπει ο νόµος
µέχρι σήµερα και δεν αλλάζουµε τίποτα γι’ αυτό, µε αυτό που γίνεται στο γραφείο του συµβολαιογράφου.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι έδωσα επαρκείς εξηγήσεις ακριβώς για να αρθούν οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις ή κακοπροαίρετες ερµηνείες της συγκεκριµένης διάταξης. Δεν νοµοθετούµε
τίποτα καινούργιο όσον αφορά τις διαδικασίες ενώπιον των ειρηνοδικείων. Να συµφωνήσουµε σε αυτό. Χαίροµαι που συµφωνεί ο κ. Βορίδης. Τίποτα καινούργιο.
Η µόνη προσθήκη που µπαίνει είναι η προστασία των συµβολαιογράφων στο γραφείο τους, όταν διενεργούν ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό. Δηλαδή, µεταφέρονται πλέον οι έννοµες συνέπειες που προβλέπει ο νόµος για τους φυσικούς πλειστηριασµούς και στους ηλεκτρονικούς. Αυτό είναι και µόνο.
Ανά πάσα ώρα είµαι στη διάθεση οποιουδήποτε συναδέλφου
να του εξηγήσω και ιδιαιτέρως, αν έχει κάποιες περαιτέρω απορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχουν
ζητήσει ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µιλήσουν οι εισηγητές ή όποιος
θέλει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ζήτησε τον λόγο
ο κ. Θεοχαρόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σας
άκουσα. Πρώτα-πρώτα, κακώς είστε εσείς σήµερα σ’ αυτή τη
θέση. Ένας «υπερυπουργός» έπρεπε να έρθει για τις δεκάδες,
συνεχώς αυξανόµενες, τροπολογίες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε µε αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Πρόεδρε, το ξέρω ότι και το Προεδρείο της Βουλής έχει
ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο το θέµα. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε. Πολλές απ’ αυτές τις τροπολογίες, µάλιστα, είναι πολύ
σηµαντικές, όπως αυτή…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η µοναδική του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θέτει άλλα ζητήµατα.
Είναι, επίσης, τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα και δεν µπορούµε να τα συζητάµε µε αυτόν τον τρόπο.
Δεν γίνεται σε ελάχιστες ώρες να συζητηθούν όλα αυτά τα θέµατα.
Εµείς την καταγγέλλουµε αυτή τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε,
και ζητάµε επιτέλους από την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και επειδή δεν το κάνει εδώ και δυόµισι χρόνια, το Προεδρείο της Βουλής πρέπει να αναλάβει τις σχετικές
πρωτοβουλίες για να λυθεί. Δεν είναι δυνατόν τέτοια ζητήµατα
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να προχωρούν, µε τέτοια συζήτηση, δίλεπτη, όπως τώρα γι’ αυτά
τα ζητήµατα.
Τώρα πάµε στη συγκεκριµένη τροπολογία. Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ, αναφερθήκατε στην αρχή της καλής νοµοθέτησης.
Καλώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να πουν: Αυτή σήµερα είναι
η αρχή της καλής νοµοθέτησης; Αυτή σήµερα είναι η αρχή της
καλής νοµοθέτησης, την οποία κάνουµε σε όλα αυτά τα θέµατα,
χωρίς κοστολόγηση σε πολλά θέµατα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, µε τροπολογίες οι οποίες ήρθαν χθες το βράδυ,
σήµερα το πρωί; Αυτή είναι η αρχή, ουσιαστικά, της µη ορθής
νοµοθέτησης!
Πάµε στα θέµατα των δύο µέτρων και δύο σταθµών. Είδα µία
επιλεκτική ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, και θα µου απαντήσετε.
Επειδή πολλές φορές φορές αναφέρεστε στους λόγους για τους
οποίους έχετε εκλεγεί, αυτό που αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση, ότι «υπαγορεύονται οι λόγοι σας από λόγους υπέρτερου
δηµοσιονοµικού δηµοσίου συµφέροντος, που αποσκοπούν αφ’
ενός στη στήριξη της εθνικής οικονοµίας, µέσω της απόλυτης
διενέργειας των πλειστηριασµών ως µέσων ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος», φαντάζοµαι ότι
είναι ένας λόγος που δεν εκφράζει τις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησής σας το 2015. Και µιλάω για τον Σεπτέµβρη, γιατί
πολλές φορές ρωτάτε για πότε µιλάµε. Μιλάµε για τον Σεπτέµβρη του 2015. Δεν φαντάζοµαι ότι έχετε εκλεγεί µε αυτή την επιχειρηµατολογία. Και σας εκθέτουν, βεβαίως, όχι µόνο εδώ οι
συνάδελφοι άλλων κοµµάτων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θεοχαρόπουλε, επί του θέµατος µιλήστε, διότι δεν είναι κανονική αγόρευση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η αιτιολογική έκθεση στην
οποία αναφέρθηκα είναι επί του θέµατος.
Στους πλειστηριασµούς παρουσιάζετε µία επιλεκτική ευαισθησία. Πράγµατι, δεν είναι µια καινούργια διάταξη, κύριε Υπουργέ,
να το ξεκαθαρίσουµε, είναι σαφές. Θέτετε, όµως, το θέµα, ουσιαστικά, της αυτεπάγγελτης διαδικασίας. Αυτό σας λέει το ΚΚΕ.
Και εγώ σας ρωτώ: η αυτεπάγγελτη διαδικασία στις καταδροµικές επιθέσεις του «Ρουβίκωνα» και διάφορες άλλες διαδικασίες
σε ιδιωτικούς χώρους, γιατί όχι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κι αυτούς πιάνει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί επιλεκτική ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, στην αυτεπάγγελτη διαδικασία εναντίον των
αλληλέγγυων στο θέµα των πλειστηριασµών; Γιατί αυτεπάγγελτη
εδώ και όχι στα πανεπιστήµια, σε διάφορες διαδικασίες; Γιατί όχι
ακριβώς τα ίδια ζητήµατα, εκεί που σας λέµε ότι παρακωλύεται,
πραγµατικά, η έννοµη τάξη;
Άρα τα δύο µέτρα και τα δύο σταθµά αποδεικνύονται από τη
συγκεκριµένη ρύθµιση την οποία φέρνετε εσείς, η οποία είναι
εκτός των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησής σας και
είναι και εκτός, ουσιαστικά, της ίσης αντιµετώπισης των πολιτών,
όταν δεν έχετε αντιµετωπίσει καταδροµικές, όπως σας είπα, επιθέσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει µέχρι κι εδώ στη Βουλή των
Ελλήνων και δόθηκε το «οκέι» για να µη συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι και χαρακτηρίστηκαν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
ως «ακτιβιστικές ενέργειες». Εκεί έτσι, εδώ αλλιώς. Δεν γίνεται
έτσι πολιτική, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεωργαντάς, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Θα µιλήσει ο κ. Βορίδης ως ειδικός
επί του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βορίδη,
έχετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αντικαθιστώντας τον κ. Γεωργαντά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως ειδικός σ’ αυτό το θέµα να κάνω
µια παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να χαιρετίσουµε την
αφοσίωση της Κυβερνήσεως στη διενέργεια των πλειστηριασµών. Είναι κάτι το οποίο δείχνει το πόσο ταγµένη είναι, το πόσο
αφοσιωµένη είναι σ’ αυτό το καθήκον. Απλώς αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν ενδεχοµένως, τρία ή τέσσερα
χρόνια πριν, µε αυτή τη διάταξη κάποιοι εξ υµών θα βρισκόσα-
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σταν εκτεθειµένοι σε ποινικές διώξεις.
Το δεύτερο ερώτηµα, το οποίο ανακύπτει, είναι ότι κανείς δεν
µπορεί να ξεχάσει πως από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» τώρα θα νοµοθετήσετε την αυτεπάγγελτη δίωξη για όποιον
παρεµποδίζει και παρενοχλεί υπάλληλο που διενεργεί πλειστηριασµό, ώστε να πάει το σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ηλεκτρονικό πλειστηριασµό,
γιατί το άλλο υπάρχει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, ηλεκτρονικό πλειστηριασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, ησυχία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν, πραγµατικά τι να κάνει
κανείς σ’ αυτό εκτός από το να χαιρετήσει αυτή την αφοσίωσή
σας;
Έρχοµαι, λοιπόν, εδώ και λέω το εξής. Δεν θα ήταν πιο απλό,
αντί γι’ αυτή τη ρύθµιση που φέρνετε τώρα, να φέρετε µία ρύθµιση η οποία αποτελεσµατικά προστατεύει την πρώτη κατοικία;
Διότι, για να µην κοροϊδευόµαστε τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτό γίνεται ακριβώς εν όψει του αδιεξόδου στο οποίο έχει βρεθεί η Κυβέρνηση µπροστά στην κατάσταση που έχει διαµορφωθεί.
Φέρνετε άρον-άρον, πριν από το τέλος της χρονιάς, διάταξη
για την αυτεπάγγελτη δίωξη στα γραφεία των συµβολαιογράφων, γιατί θυµηθήκατε ότι υπάρχει νοµοθετικό κενό; Τη φέρνετε,
γιατί αυτό αποτελεί υποχρέωση, προκειµένου να εξελίσσονται
οµαλά οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί που έχουν νοµοθετηθεί
και προφανώς υπάρχει ανησυχία ότι δεν εξελίσσονται οµαλά.
Αυτό θέλει να ρυθµίσει η εσπευσµένη νοµοθέτηση µε τροπολογία. Προφανώς!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι µας λέτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επισηµαίνω ότι µας κάνατε ένα νοµοθετικό κήρυγµα εδώ για την αρτιότητα της διατάξεως. Δεν
αφήνουµε τώρα την αρτιότητα της διατάξεως; Άµα θυµάστε την
καλή νοµοθέτηση, να θυµάστε στο πλαίσιο της καλής νοµοθέτησης να µη φέρνετε εκπρόθεσµες τροπολογίες! Να θυµάστε στο
πλαίσιο της καλής νοµοθέτησης να µη µας φέρνετε είκοσι πέντε
τροπολογίες να τις συζητήσουµε άρον-άρον σήµερα, άµα σας
κόφτει η καλή νοµοθέτηση!
Δεν σας απασχολεί η καλή νοµοθέτηση. Άλλο ζήτηµα έχετε να
αντιµετωπίσετε, άλλο ζήτηµα έχετε να ρυθµίσετε.
Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικώς αυτή η διάταξη
ενταγµένη –πώς το λέει κάποιος που τον συµπαθείτε και τον αγαπάτε πολύ;- στο «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη». Ένα τέτοιο
πράγµα είναι αυτό εδώ. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!
Εκείνο, απλώς, το οποίο αξίζει περαιτέρω να σηµειωθεί και να
ερωτηθείτε, είναι: έχετε στόχο να φέρετε διάταξη µε την οποία
να προστατεύετε αποτελεσµατικά την πρώτη κατοικία; Γιατί µένουν µερικές µέρες απ’ όπου αίρεται οποιαδήποτε προστασία
στην πρώτη κατοικία. Είναι µερικές µέρες µέχρι το τέλος του
χρόνου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μέχρι το τέλος του 2018.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα φέρετε διάταξη;
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το σηµαντικό. Αντί να φέρετε την προστατευτική διάταξη, φέρατε την καταδιωκτική διάταξη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μέχρι το τέλος του 2018 είναι!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι πάθατε; Πού στεναχωρηθήκατε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μέχρι το τέλος του 2018 είναι. Όλα τα
άλλα, εντάξει, όχι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ωραία. Εντάξει.
Εγώ επαναφέρω, λοιπόν, και ξαναρωτώ: θα φέρετε, λοιπόν,
προστατευτική διάταξη; Αυτό είναι το ερώτηµα, κύριε Μαντά.
Αφήστε τα γύρω-γύρω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όχι, γύρω-γύρω. Δεν είναι γύρω-γύρω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί αντί για εισήγηση για προστατευτική διάταξη, φέρνετε την προστασία των υπαλλήλων του
πλειστηριασµού, όχι των δανειοληπτών, όχι των ανθρώπων που
έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό νοµοθετείτε σήµερα εσπευσµένως.
Άρα εδώ έχετε κάνει επιλογή. Μην κοροϊδευόµαστε εδώ µεταξύ
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µας για το ποια είναι η επιλογή σας. Βγείτε θαρραλέα. Βγαίνει ο
κύριος Υπουργός -το έκανε, δεν µπορώ να πω- και την κάνει αυτή
την επιλογή.
Άρα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι που καλείστε να τοποθετηθείτε
και αυτό είναι το οποίο θα ψηφίσετε, για να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι, συνεπείς, φαντάζοµαι, αταλάντευτα στις κεντρικές και
βασικές σας διακηρύξεις.
Εγώ, ειλικρινά, θέλω να ρωτήσω εδώ τους συναδέλφους. Πώς
νιώθετε; Από το κίνηµα, από τους δρόµους, από τα «δεν πληρώνω» στην περαιτέρω –θα πω εγώ, για να είµαι πλήρης- ποινικοποίηση της συγκεκριµένης δραστηριότητος! Είµαστε εντάξει;
Νιώθετε καλά; Είναι σηµαντικό να νιώθετε καλά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Βορίδη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
νοµίζω από την τοποθέτηση του κ. Βορίδη ότι έγινε σαφές ότι
«περί άλλα τυρβάζει» η Αντιπολίτευση. Ενώ ξεκινήσαµε µε µια
επιχειρηµατολογία του τύπου ότι «ποινικοποιούνται οι κοινωνικοί
αγώνες» κ.λπ., καταλήξαµε σε µοµφές για την Κυβέρνηση ότι δεν
φέρνει διάταξη προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Να σας ενηµερώσω, λοιπόν, αν και το ξέρετε, αλλά τα λέτε
αυτά τα πράγµατα για να δηµιουργείτε µια περιρρέουσα κατάσταση παραπληροφόρησης ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας ισχύει µέχρι 31-12-2018. Εποµένως για ποια νέα διάταξη µας
καλείτε;
Δεύτερον, είπατε «πριν τρία χρόνια εάν γινόντουσαν αυτά, θα
ήσασταν ποινικά εκτεθειµένοι». Κύριε Βορίδη, ξέρετε, εάν µου
φέρετε εσείς µια πρώτη κατοικία, που έχει εκτεθεί σε πλειστηριασµό, είτε τον δηµόσιο αναγκαστικό, όπως γινόταν στα ειρηνοδικεία, είτε τον ηλεκτρονικό, αλλά που πρόκειται για πρώτη
κατοικία δανειολήπτη, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις του νόµου
και την κάλυψη από την κρίση των δικαστηρίων και παρά ταύτα
η πρώτη κατοικία του βγαίνει σε πλειστηριασµό. Τότε να µιλήσουµε. Εδώ κάνετε υποθέσεις.
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Παφίλης είπε για προϋποθέσεις στο
µέλλον. Εγώ µπορώ να το κουβεντιάσω αυτό, µπορώ να το συζητήσω, θα δείτε πάλι ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Αλλά, να
το λέτε εσείς, που 31-12-2014 αφήσατε όλους τους ανθρώπους,
όλους τους δανειολήπτες στο έλεος των τραπεζών; Νοµοθετήσαµε εµείς και µάλιστα µονοµερώς τότε και µας καταγγείλατε
ότι νοµοθετούµε µονοµερώς, εσείς και η τρόικα.
Εµείς, λοιπόν, νοµοθετήσαµε την απόλυτη προστασία της
πρώτης κατοικίας µε την ενδιάµεση κρίση ενός δικαστηρίου, το
οποίο θα κρίνει εάν ο προσφεύγων έχει ανάγκη προστασίας.
Διότι το ξέρετε πολύ καλά, κύριοι συνάδελφοι, ότι µέσα σε µια
γενική οµίχλη πρώτης κατοικίας που υπήρχε κρυβόντουσαν και
κάποιοι οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, 5
εκατοµµύρια ευρώ, είχαν φτιάξει βίλες µε πισίνες και δεν πλήρωναν. Και ποιος τα πλήρωνε τα σπασµένα; Τα πλήρωνε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο φορολογούµενος µε τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που είχατε κάνει και µε τις µειώσεις
στους µισθούς και στις συντάξεις. Εποµένως µην τα λέτε σε µας.
Ίσως από τα πρώτα νοµοθετήµατα που ψήφισε η Κυβέρνηση
ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μας την είχατε αφήσει
στο έλεος του θεού.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιο έλεος; Εµείς; Τριπλή προστασία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Βορίδη, ακούστε µε.
Στις 31-12-2014 είχε εκπνεύσει ο νόµος που είχατε ψηφίσει για
προστασία και από 1-1-2015 υπήρχε απόλυτο νοµοθετικό κενό.
Εµείς νοµοθετήσαµε. Αυτά για να τα ξεκαθαρίζουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι νοµοθετήσατε; Αν προστατεύεται
κάποιος είναι µόνο µε τον νόµο Κατσέλη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τριπλή προστασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βορίδη, πα-
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ρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Υπήρξε, όµως, και κάτι άλλο, το
οποίο το έθεσε και ο κ. Βορίδης και ο κ. Θεοχαρόπουλος, σχετικά
µε τον αριθµό των τροπολογιών.
Κατά πρώτον αυτές οι τροπολογίες εδώ είναι του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και δεν νοµίζω να έχει κανείς αντίρρηση. Υπάρχουν
κι άλλες, θέλω να σας πω τούτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι Υπουργοί θα έρθουν;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα έρθουν όλοι, όπως όλοι
ήρθαν στις επιτροπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Θεοχαρόπουλε, το είπαµε αυτό, µη λέµε τα ίδια πράγµατα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να σας πω το εξής: Γνωρίζετε, όµως, ότι στο κλείσιµο της χρονιάς υπάρχει µια επίσπευση διατάξεων, οι οποίες δεν µπορούν να έρθουν
µεµονωµένα µε νόµο. Οπότε τι θα γίνει σ’ αυτή την περίπτωση;
Θέλω να το προσεγγίσετε καλοπροαίρετα. Υπάρχουν κρίσιµες
διατάξεις που δεν µπορούν να έρθουν αυτοτελώς µε νόµο, να
έρθουν δύο άρθρα µε νόµο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν κρίσιµες, υπάρχουν και τα φαρµακεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, να τελειώνουµε, να µπούµε στο νοµοσχέδιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω, λοιπόν, ότι έχετε εν
µέρει δίκιο σε αυτό. Δεν σας λέει κανείς ότι έχετε άδικο. Πλην,
όµως, λάβετε υπ’ όψιν σας ότι είµαστε στο τέλος της χρονιάς,
υπάρχει µια κατεπείγουσα κατάσταση ρυθµίσεως πολλών θεµάτων, τα οποία αφορούν τους πολίτες, κύριοι συνάδελφοι. Αυτά
τα θέµατα δεν αφορούν το κόµµα που κυβερνάει, τα κόµµατα
που κυβερνούν, αφορούν τους πολίτες, οι οποίοι περιµένουν επίλυση των προβληµάτων τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τον παλιό σας εαυτό δεν τον θυµάστε, κύριε Υπουργέ; Γιατί θυµάµαι τη νοοτροπία σας!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εκεί µπορεί να έχετε δεοντολογικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …αλλά λάβετε υπ’ όψιν σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όλα έχουν δικαιολογία! Τώρα για
όλα είστε σύµφωνοι! Όλα δικαιολογούνται!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί φωνασκείτε, κύριε συνάδελφε; Γιατί µε διακόπτετε συνεχώς;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπούρα,
σας παρακαλώ, µη διακόπτετε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέµε, λοιπόν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μας κάνετε και χάρη;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι λένε τώρα οι Βουλευτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν γίνεται να
γίνει η συζήτηση µε αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πραγµατικά, δεν γίνεται. Καταντάει στα όρια του χουλιγκανισµού αυτή η συµπεριφορά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μιλάτε για χουλιγκανισµό εσείς;
Δεν ντρέπεστε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Απλώς σας λέω: Θέλετε να χαρακτηριστείτε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
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κύριε Υπουργέ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μην το ξαναπείτε αυτό άλλη
φορά, γιατί θα απαντήσω ανάλογα! Να µη διακόπτετε! Θα µιλήσω εγώ, που δεν έχω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μη µας προκαλείτε τη µνήµη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …αυτό για να τελειώνουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι, να τελειώσουµε για να µπούµε στο νοµοσχέδιο!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): …είπα εγώ ότι πράγµατι υπάρχει ένας όγκος τροπολογιών. Αυτό γιατί γίνεται; Είναι οι τελευταίες ηµέρες του χρόνου και πρέπει να λυθούν κάποια εκκρεµή
ζητήµατα. Δεν σας φέραµε τροπολογίες αυτού του όγκου, ούτε
στα µέσα της χρονιάς ούτε στις αρχές του χρόνου. Ότι υπάρχουν τροπολογίες στα νοµοσχέδια, σε όλα υπάρχουν. Αλλά δείτε
ότι εδώ υπάρχει µια ειδική κατάσταση που πρέπει να ρυθµιστεί
και παρακαλώ για την ανοχή σας σε αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ, να
προχωρήσουµε στο νοµοσχέδιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όλοι οι Υπουργοί θα έρθουν και
θα υπερασπιστούν τις τροπολογίες που καταθέτουν. Και πέρα
από αυτό, νοµίζω ότι θα γίνει διάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά,
εξαρχής είπαµε ότι ήταν µια παρένθεση. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν µετά. Πρέπει να µπούµε στο νοµοσχέδιο. Θα σας δώσε
ένα λεπτό. Δεν είναι κανονική αγόρευση. Θα µιλήσετε µετά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε όσον χρόνο
δώσατε στους άλλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου όσον χρόνο
δώσατε στους άλλους. Πρέπει να ακουστεί και η άποψη του Ποταµιού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά και ολοκληρώνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αγαπητέ Υπουργέ, νωρίτερα απαντώντας στον κ. Παφίλη επικαλεστήκατε δύο φορές την αρχή της
καλής νοµοθέτησης.
Θέλω, λοιπόν, το σχόλιό σας από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης για το εξής: Αφήστε τις σηµερινές τροπολογίες. Βέβαια, θα έρθω και σε αυτές. Εχθές στο σχέδιο νόµου για το
Διάστηµα, για τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό, κατατέθηκαν
είκοσι τροπολογίες. Θα αναφερθώ σε δύο εξ αυτών: Η µία είχε
σχέση µε την κάρτα φιλάθλου, που ποτέ δεν θα γίνει, και µία δεύτερη για τη δυνατότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για απευθείας αναθέσεις για προµήθεια διαφόρων υλικών
ή υπηρεσιών.
Αυτό το βρίσκετε εσείς καλή νοµοθέτηση; Καλοπροαίρετα σας
ρωτάω και περιµένω µία απάντηση καλοπροαίρετη.
Δεύτερον, η τροπολογία για τους πλειστηριασµούς και για το
αυτόφωρο και την επέκταση του αυτοφώρου και στους ιδιωτικούς χώρους, γιατί περί αυτού πρόκειται, βεβαίως…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, µόνο.
Όµως, έχει και κάτι ακόµα και θα σας το πω. Στην αιτιολογική
έκθεση -και εκεί είναι η είδηση- γράφετε ότι δεν γίνεται η επέκταση για να υπάρχουν τα ίσα µέτρα και ίσα σταθµά µόνο µεταξύ
του δηµόσιου χώρου και του ιδιωτικού αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών. Εδώ είναι η είδηση! Ακούµε, δηλαδή, επισήµως την Κυβέρνηση να µας επισείει
τον κίνδυνο νέας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.
Σας ρωτώ να µου πείτε, αφού εσείς είστε ο άνθρωπος της τροπολογίας αυτής, εάν βρισκόµαστε ενώπιον τέτοιου κινδύνου,
νέας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, όπως γράφεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.
Και, τρίτον, κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία για τη διαγραφή
χρεών και προστίµων επιχειρήσεων προς την εφορία. Θα ήθελα,
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κύριε Υπουργέ, αφού είναι δεκτή από εσάς αυτή η τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αµυρά, δεν
θα κάνουµε συζήτηση για τις τροπολογίες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
Δεν είναι συζήτηση επί της τροπολογίας. Όµως, να µας πει ο
αγαπητός κ. Κοντονής για ποιες επιχειρήσεις, για ποιο ύψος προστίµων και οφειλών προς την εφορία γίνεται αυτή η ρύθµιση. Να
µας πείτε αυτές είναι οι επιχειρήσεις, αυτά είναι τα πρόστιµα που
θα διαγραφούν, ούτως ώστε να µην υπάρχουν γκρίζες γραµµές
και µαύρες τρύπες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ο Υπουργός θα τοποθετηθεί, πιστεύω, στην οµιλία του. Δεν θα
συνεχίσουµε εδώ. Θα προχωρήσουµε τώρα στους εισηγητές και
στους ειδικούς αγορητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Αϊβατίδη,
είστε ειδικός αγορητής και θα έχετε την ευχέρεια να µιλήσετε σε
λίγο. Τι νόηµα έχει να µιλήσετε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Επειδή µίλησαν όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος είναι ο κ. Λαγός. Εσείς θα τοποθετηθείτε
ως ειδικός αγορητής, όταν έρθει η σειρά σας σε λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, επί της διαδικασίας
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η χρήσιµη, κατά τα άλλα, συζήτηση, η οποία προηγήθηκε, κύριε Πρόεδρε, ήταν διαφωτιστική ως προς την ανάγκη
να αποφεύγονται οι τροπολογίες της τελευταίας στιγµής. Βλέπετε πόσα θέµατα έχουν προκύψει. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ο
χρόνος για να γίνει επαρκής αξιολόγηση από τους συναδέλφους
των επιπτώσεων µιας τόσο σοβαρής τροπολογίας. Βεβαίως, είδαµε έναν Υπουργό να επικαλείται τις αρχές της καλής νοµοθέτησης και να µας δίνει, εν µέρει, δίκιο για τις καταγγελίες µας
περί αυτής της βιοµηχανίας τροπολογιών, η οποία δυστυχώς συνηθίζεται.
Σήµερα, ξέρετε, το ζητούµενο είναι να δούµε, σε σχέση µε τον
κ. Παππά χθες και σε σχέση µε τον κ. Κοντονή σήµερα, ποιανού
νοµοσχέδιο θα έχει τις περισσότερες τροπολογίες. Θα βγάλουµε
τον πρωταθλητή χειµώνα. Δεν αρκεί να καταγγέλλουµε συνέχεια
αυτόν τον τρόπο κακής νοµοθέτησης. Θα πρέπει να εξαλειφθεί
αυτό το φαινόµενο τέτοιων τροπολογιών άσχετων για πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Εµείς κατανοούµε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, την ανάγκη
για µερικά ζητήµατα, τα οποία λήγουν τέλος του έτους, να έρθει
αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο για να ανανεωθούν και να παραταθούν, όµως δεν είναι όλες οι τροπολογίες τέτοιου είδους και περιεχοµένου. Και αυτό το ξέρουµε πολύ καλά όλοι.
Αυτό πρέπει να σταµατήσει. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, δεν αρκεί
πλέον να λέµε: «Υπάρχει δίκιο. Ναι, αυτό δεν έπρεπε να γίνεται».
Πρέπει να τελειώσει αυτό. Υπήρξαν επιστολές, οι οποίες στάλθηκαν από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στον
Πρόεδρο της Βουλής, αλλά βλέπω ότι κανείς δεν συγκινήθηκε.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζουµε να γελοιοποιούµε
τη διαδικασία του Κοινοβουλίου. Είµαστε πρώτο θέµα σε όλες
τις τηλεοράσεις και τις εφηµερίδες, γι’ αυτές τις τροπολογίες
που έρχονται πάντα στο τέλος τους έτους. Να ξεκαθαρίσουµε
ποιες είναι αναγκαίες και να τις συζητήσουµε, όπως κάναµε
παλιά. Δεν έχουµε αντίρρηση. Περισσότερες από τις µισές δεν
έπρεπε να έρθουν υπό αυτές τις συνθήκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πριν δώσω τον
λόγο στον κ. Τσίρκα, τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω ότι
επειδή δεν υπάρχει σύστηµα αυτόµατης εγγραφής των οµιλητών, πρέπει να δηλώνετε διά ανατάσεως της χειρός ότι θέλετε
να µιλήσετε για το νοµοσχέδιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µέχρι να λάβει
τον λόγο ο κ. Τσίρκας, θα ήθελα να πω ότι στα τέλη του 2014,
όταν είχε κριθεί και ότι τελειώνει τον βίο της η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου, τον Δεκέµβριο είχαν έρθει εξήντα τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μπορείτε να τις φέρετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα καταθέσω τον κατάλογο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να τις φέρετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με προκαλείτε.
Εγώ σας λέω ότι κι εσείς προσπαθούσατε κάτι να ρυθµίσετε.
Αυτό σας λέω. Μη γίνεστε κήνσορες, ενώ έχετε κάνει πράγµατα,
τα οποία ήταν αδιανόητα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Άρα τελειώνετε. Αυτό µας λέτε, ότι
τελειώνει ο βίος της Κυβέρνησης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
κάνω παράκληση να τα πείτε στην οµιλίας σας, για να σταµατήσει η συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσίρκας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε και σήµερα µπροστά µας ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Είναι σαφές
ότι η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στοχεύει στην αποτελεσµατική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου σχεδίου αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής.
Το στρατηγικό αυτό σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών, στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την εκπαίδευση του προσωπικού και της διοίκησης, στη µείωση του υπερπληθυσµού, θεσπίζοντας εναλλακτικά µέτρα για την αξιόπιστη έκτιση των
ποινών και µέτρα που να κατευθύνονται στην πρόληψη αντιµετώπισης για την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας
αλλά και στην προετοιµασία επανένταξης και στη δηµιουργία
υπηρεσιών υγείας στις φυλακές σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Υγείας.
Οι δικές µας πολιτικές κατατείνουν -εκτός των άλλων- και στην
επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης.
Δεν θα επαναλάβω τα στοιχεία που κατέθεσε πριν λίγες µέρες
ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ολοµέλεια της Βουλής, κατά τη
συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού. Είναι σηµαντικό να πω,
όµως, ότι η Κυβέρνηση έχει πετύχει να βελτιώσει την εικόνα των
συνθηκών απονοµής της δικαιοσύνης και επιτάχυνσης του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων.
Χρειάζονται, βέβαια, και άλλες θεσµικές παρεµβάσεις και
έχουµε αποδείξει ότι διαθέτουµε την πολιτική βούληση να τις
προχωρήσουµε. Είναι σηµαντικά, όµως, αυτά τα στοιχεία που
έχει καταθέσει ο Υπουργός ότι, πράγµατι, έχει επιτευχθεί η καλυτέρευση των συνθηκών απονοµής της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση των δικών.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως και κάθε µεταρρυθµιστική παρέµβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποσκοπεί
στην αποτελεσµατική λειτουργία του θεσµού της δικαιοσύνης
και στην επιτάχυνση της απονοµής της και κυρίως µε το νοµοσχέδιο αυτό µε τις διατάξεις που περιέχονται στο δεύτερο µέρος
του νοµοσχεδίου.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάµε σήµερα, δίνεται έµφαση, τόσο στον εκσυγχρονισµό των µέτρων θεραπείες για δράστες αξιόποινων πράξεων µε ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές
όσο και στην επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης µε κύριο
γνώµονα τη διαφάνεια.
Σηµείο αναφοράς για τον σχεδιασµό αυτού του πολύ σηµαντικού νοµοθετήµατος αποτέλεσαν οι εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή έννοµη τάξη µετά το 1950, όπως αποτυπώνονται σε
θεµελιώδη κείµενα προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου,
ενώ ενσωµατώνονται και επισηµάνσεις της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, του Συνηγόρου του Πολίτη
αλλά και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας.
Επιχειρείται µια σηµαντική αλλαγή στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο
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των άρθρων 38, 41, 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα, βάζοντας
τέλος σε αντιλήψεις του προηγούµενου αιώνα, που κάλυπταν την
ισχύουσα νοµοθεσία. Η αναθεώρηση των συγκεκριµένων διατάξεων σε συνδυασµό µε τις αναγκαίες αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και τη διαµόρφωση ειδικών κανόνων εκτέλεσης
των προβλεπόµενων µέτρων, όπως απαιτεί το άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα, αποτελεί ζωτικής σηµασίας ζήτηµα, αν θέλουµε να
συµµορφωθούµε µε θεµελιώδη κείµενα προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Επιχειρείται µε τον τρόπο αυτό να δοθεί µια ανάσα ανθρωπιάς,
δικαίου και εξορθολογισµού, σχετικά µε τα µέτρα για δράστες
αξιόποινων πράξεων µε ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές που
απέκλειαν ή µείωναν ουσιωδώς τον καταλογισµό τους. Τα µόνα
µέτρα γι’ αυτούς τους δράστες ήταν ο εγκλεισµός σε άσυλο για
αόριστο χρονικό διάστηµα, µε µοναδικό στόχο την αντιµετώπιση
της επικινδυνότητας και την προφύλαξη της κοινωνίας, αδιαφορώντας για οποιοδήποτε αποτέλεσµα θεραπείας.
Τα µέτρα αυτού του νοµοσχεδίου έχουν ως βασικό άξονα την
εξασφάλιση θεραπείας. Ο παρωχηµένος µακροχρόνιος εγκλεισµός σε ασυλικές µονάδες καταργείται και στη θέση του θεσπίζονται σύγχρονα µέτρα, που στοχεύουν πρωτίστως στη
θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα, εξασφαλίζουν την προστασία θεµελιωδών αγαθών των δραστών, όπως και ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι, η παραδοσιακή αντίληψη που αντιµετώπιζε τη
θεραπευτική φύλαξη µόνο υπό το πρίσµα της ασφάλειας, εµπλουτίζεται µε σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις για την
ψυχιατρική περίθαλψη, ως παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
αλλά και κοινωνικής επανένταξης. Παράλληλα, δίνεται έµφαση
σε ένα ποιοτικό επίπεδο νοσηλείας και παρακολούθησης που
προκρίνεται του στόχου της αποκλειστικής σωφρονιστικής επιτήρησης.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που υλοποιεί βασικές πολιτικές
κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τροποποιεί το θεσµικό πλαίσιο ποινικής µεταχείρισης των αδικοπραγούντων ψυχικά ασθενών ατόµων.
Η αναφορά στη στιγµατική ορολογία του Ποινικού Κώδικα
«ακαταλόγιστους εγκληµατίες», που έχει κριθεί ότι είναι δογµατικά εσφαλµένη, καταργείται και αντικαθίσταται µε µια πιο σύγχρονη επιστηµονικά και ανθρωποκεντρική ορολογία, σε αρµονία,
µάλιστα, µε την αντίστοιχη ορολογία του Αστικού Κώδικα «ψυχική και διανοητική διαταραχή». Καταργείται, επίσης, και η ανελαστική αναφορά στη φύλαξη σε δηµόσιο θεραπευτικό
κατάστηµα, που προβλέπεται σήµερα, και αντικαθίσταται µε την
αναφορά περισσότερων κατάλληλων θεραπευτικών µέτρων.
Επίσης, αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 69 του Ποινικού
Κώδικα και ορίζεται ρητά ότι αρµόδιο για την επιβολή του µέτρου
ασφάλειας είναι αποκλειστικά το δικαστήριο. Με τον τρόπο
αυτόν λύνεται και οριστικά ένα µείζον πρόβληµα στην επιβολή
του µέτρου από το Δικαστικό Συµβούλιο και υιοθετείται η δικαιοκρατική θέση ότι ένα τέτοιο µέτρο µπορεί να επιβάλλεται µόνο
αφού προηγηθεί δηµόσια διαδικασία ενώπιον ακροατηρίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής στο τυχόν θύµα της
άδικης πράξης.
Με τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου αυξάνεται η βαρύτητα του πληµµελήµατος που µπορεί να δικαιολογήσει την επιβολή του µέτρου και ορίζεται ότι το πληµµέληµα πρέπει να
απειλείται µε ποινή τουλάχιστον ενός έτους και όχι έξι µηνών,
όπως προβλέπεται σήµερα.
Ορίζονται ρητά µε το δεύτερο άρθρο ότι οι προϋποθέσεις επιβολής του µέτρου βεβαιώνονται µε δύο πραγµατογνωµοσύνες,
µία που διενεργείται αµέσως µετά τη σύλληψη και µε άλλη µία
τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τη δικάσιµο. Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνεται και η κατάσταση της ψυχικής υγείας, όσο και της
ενδεικνυόµενης θεραπείας.
Επίσης, καθορίζεται ένας νέος τρόπος ελέγχου της πορείας
του µέτρου από το δικαστήριο µε ετήσιο επανέλεγχο αυτεπαγγέλτως, σε αντίθεση µε αυτό που ισχύει µέχρι σήµερα, που γινόταν επανέλεγχος κάθε τρία χρόνια για το αν χρειάζεται να
συνεχιστεί η εκτέλεση του έργου.
Σε περίπτωση άσκησης έφεσης και αν ο θεραπευόµενος δεν
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έχει συνήγορο, διευκρινίζεται ότι στη διαδικασία ενώπιον του τριµελούς πληµµελειοδικείου, καθώς και του εφετείου διορίζεται
συνήγορος αυτεπαγγέλτως κατά τις διατάξεις του άρθρου 340
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
Με το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου οι ρυθµίσεις των άρθρων 69
και 70 του Ποινικού Κώδικα επεκτείνονται και σε άτοµα µειωµένου καταλογισµού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, όταν
το δικαστήριο κρίνει απαραίτητο κατά την έκδοση της απόφασης
ότι υπάρχει κίνδυνος να τελέσουν και άλλα, τουλάχιστον ανάλογης βαρύτητας, εγκλήµατα.
Σηµαντική παρέµβαση µε το άρθρο 18 του νοµοσχεδίου αποτελεί η καθιέρωση του κρίσιµου θεσµού του εισαγγελέα επόπτη
των µέτρων θεραπείας, προκειµένου να διασφαλιστεί ο σεβασµός των ατοµικών ελευθεριών των θεραπευόµενων, αλλά και η
τήρηση των περιορισµών που επιβάλλουν οι δικαστικές αρχές.
Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα αδειών εξόδων ή διαµονής σε
εποπτευόµενους χώρους στους θεραπευόµενους, ανάλογα
πάντα µε τις θεραπευτικές τους ανάγκες.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά διατάξεις που
αφορούν τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και είναι
σηµαντικές οι νέες διατάξεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου που πριν έβγαινε από τα δικαστήρια µε την εκούσια δικαιοδοσία. Αντικαθίσταται µε µια διαδικασία εξωδικαστική, στην
οποία µετέχουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους κι
ένας συµβολαιογράφος. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.
Ειδικότερα, η συµφωνία των συζύγων για τη λύση του γάµου,
καθώς και η συµφωνία για επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή
των ανήλικων τέκνων, όταν υπάρχουν, θα υπογράφεται παρουσία
δύο δικηγόρων που ο καθένας εκπροσωπεί έναν σύζυγο και στη
συνέχεια θα υποβάλλεται σε συµβολαιογράφο που συντάσσει
πλήρη πράξη λύσης γάµου, ενσωµατώνοντας τη συµφωνία των
συζύγων.
Εάν πρόκειται για θρησκευτικό γάµο, απαιτείται και η πνευµατική λύση του µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και σήµερα. Λύνεται έτσι το πρόβληµα µιας χρονοβόρας διαδικασίας,
που προβλέπεται µέχρι σήµερα, η οποία υπερβαίνει τον έναν
χρόνο στα µεγάλα πρωτοδικεία της χώρας. Ο γάµος πια θα µπορεί να λυθεί συναινετικά µέσα σε λίγες µέρες και, όπως απέδειξε
και η διαβούλευση, η κοινωνία υποδέχτηκε θερµά αυτές τις νέες
ρυθµίσεις.
Με τον τρόπο αυτόν, βέβαια, καταργούνται τα σχετικά τµήµατα και πραγµατοποιείται και αποσυµφόρηση των δικαστηρίων.
Με τις µεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόµου, οι ήδη κατατεθείσες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου µπορούν να εκδικαστούν
από το δικαστήριο. Ωστόσο, δίνεται και η δυνατότητα σε όσους
το επιθυµούν να παραιτηθούν από τις αιτήσεις που εκκρεµούν
στα δικαστήρια και αν ακολουθήσουν τη νέα, πιο γρήγορη διαδικασία ενώπιον συµβολαιογράφου.
Η άποψή µας είναι ότι µε τις νέες ρυθµίσεις και αναβαθµίζεται
ο ρόλος του δικηγόρου αλλά και κατοχυρώνεται η δικηγορική
ύλη. Οι συµφωνίες των συζύγων υπογράφονται παρουσία δικηγόρων υποχρεωτικά, οι οποίοι υποβάλλουν στη συνέχεια τα έγγραφα σε συµβολαιογράφο. Με τον τρόπο αυτόν οι δικηγόροι,
που ούτως ή άλλως αναλάµβαναν έναν δύσκολο ρόλο, αυτόν των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των συζύγων, καθώς και τη σύνταξη
των σχετικών συµφωνητικών, αναγνωρίζονται θεσµικά ως οι κύριοι παράγοντες της διαδικασίας.
Βέβαια, δεν τίθεται, κατά την άποψή µας, ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας ή συνταγµατικότητας των νέων διατάξεων για το συναινετικό διαζύγιο. Ο νοµοθέτης εξάλλου είναι ελεύθερος να
ορίσει τον τρόπο λύσης του γάµου, να διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους, ιδίως –κι αυτό νοµίζω ότι είναι εύλογο- όταν αυτοί
επιλέγουν να λύσουν τον γάµο τους συναινετικά.
Αλλά και ως προς τη συµβατότητα µε το Ενωσιακό Δίκαιο οι
νέες διατάξεις είναι σύµφωνες µε τους αντίστοιχους κανονισµούς. Η έννοια του δικαστηρίου, όπως αυτή προβλέπεται σε
αυτούς τους κανονισµούς, είναι ευρεία καταλαµβάνοντας και
άλλες αρχές κρατών-µελών, όπως οι συµβολαιογράφοι.
Οµοίως και η έννοια της απόφασης είναι ευρεία, περιλαµβά-
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νοντας και τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, µε µοναδική, βέβαια,
προϋπόθεση να έχουν αυτά εκτελεστότητα.
Με το άρθρο 23 του νοµοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 686
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προβλέποντας δυνατότητα
άσκησης προφορικά ανταίτησης στη διαδικασία ασφαλιστικών
µέτρων, όπως συνέβαινε και πριν τη θέση σε ισχύ του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Με το άρθρο 26 ευθυγραµµίζεται η δικονοµία που αφορά τις
ακυρωτικές υποθέσεις ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
και ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στο δικαστήριο και ευθυγραµµίζεται µε εκείνη που εφαρµόζεται σε
διαφορές ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και
η δικονοµία των διαφορών ουσίας σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαστήρια, χωρίς να προκαλείται βλάβη στα δικονοµικά συµφέροντα
των διαδίκων.
Με το άρθρο 27 τροποποιείται το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα, ώστε και η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, που
έχει επικυρώσει ο συµβολαιογράφος, κατά το άρθρο 1441 του
Αστικού Κώδικα, να εµπίπτει στην έννοια και της αντικειµενικής
υπόστασης του εν λόγω αδικήµατος.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του ν.4039/2012, στο
άρθρο 29, δίνεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής
στα φιλοζωικά σωµατεία, προκειµένου να υποστηρίξουν την κατηγορία σε αντίστοιχες δίκες. Και αυτή η ρύθµιση τυγχάνει µεγάλης αποδοχής από τα φιλοζωικά σωµατεία, από αυτά που
συµµετείχαν στη διαβούλευση αλλά και κατά την κοινοβουλευτική ακρόαση των φορέων.
Με το άρθρο 31 προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης του
γραµµατίου προείσπραξης και µετά τη συζήτηση της υπόθεσης
και πριν την έκδοση της απόφασης, µε ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο, ώστε να µην απορρίπτεται εξ αυτού και µόνο του λόγου το ένδικο µέσο ή βοήθηµα που
έχει συζητηθεί.
Σύµφωνα µε το άρθρο 33 αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των
εισαγγελικών λειτουργών. Από τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
προκύπτει ότι ο αριθµός των υποθέσεων που κατατίθενται ετησίως στις εισαγγελίες της χώρας, είναι συνεχώς αυξανόµενος,
ενώ οι διεθνείς δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, µάς επιβάλλουν ταχύτερη περαίωση των υποθέσεων αυτών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αδιαµφισβήτητα η δικαιοσύνη
αποτελεί έναν από τους πλέον νευραλγικούς τοµείς και είναι επιτακτικές οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί µια ρεαλιστική,
απαραίτητη και πλήρως ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που
πραγµατικά στηρίζει και προάγει την ασφάλεια.
Με αυτό το νοµοθέτηµα η ελληνική πολιτεία εναρµονίζεται και
προσαρµόζεται στις εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,
κυρίως, όµως, διασφαλίζεται η αληθινή ψυχιατρική περίθαλψη
των ασθενών που τέλεσαν άδικες πράξεις µε τρόπο που σέβεται
τον άνθρωπο-ασθενή και παράλληλα προστατεύει την κοινωνία,
µειώνοντας την υποτροπή, δηλαδή µε τρόπο αποτελεσµατικό.
Το µεγάλο στοίχηµα, µετά και την ψήφιση του προϋπολογισµού αλλά και την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, είναι να
συνεχίσουµε µε γρηγορότερους ρυθµούς τις θεσµικές τοµές και
τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η χώρα, ώστε, σε
συνδυασµό, βέβαια, και µε το τέλος των µνηµονίων τον Αύγουστο του 2018, να περάσουµε σε µια νέα εποχή της διαφάνειας
και του κράτους δικαίου.
Η διαφορά αντίληψης µε τις δυνάµεις της Αντιπολίτευσης, που
κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούµενα χρόνια, είναι ορατή και
ξεκάθαρη σε όλους τους ευαίσθητους τοµείς. Το ίδιο συµβαίνει
και στο πώς αντιλαµβάνονται τις θεσµικές τοµές και τις παρεµβάσεις στον τοµέα της δικαιοσύνης. Για εµάς η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί την πεµπτουσία λειτουργίας
της δηµοκρατίας. Και η παρούσα Κυβέρνηση έχει να επιδείξει
σηµαντικό έργο και στον ευαίσθητο τοµέα της δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Στόχος µας είναι ο Έλληνας πολίτης να ξαναβρεί στη δικαιοσύνη το καταφύγιο εκείνο που του είχαν στερήσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις και οι µνηµονιακές πολιτικές, που ευθύνονται
και οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση τις συνθήκες απονοµής
της δικαιοσύνης, οι οποίες, όπως βλέπουµε σήµερα, µπορούν να
βελτιωθούν έτι περαιτέρω.
Μόλις προχθές ψηφίστηκε στη Βουλή ο τελευταίος µνηµονιακός προϋπολογισµός του 2018, που σηµατοδοτεί την έξοδο της
χώρας από µια περίοδο οικονοµικής αστάθειας και κοινωνικής
µη κανονικότητας. Θα περάσουµε το 2018 σε µια νέα περίοδο οικονοµικής σταθερότητας και κανονικότητας.
Και εµείς, παρά τη δηµοσιονοµική στενότητα και τις δυσκολίες, συνεχίζουµε να αφήνουµε ισχυρό αποτύπωµα σε όλα τα
επίπεδα. Θέτουµε γερές βάσεις για τη θεσµική ανασυγκρότηση
της χώρας, βασικός πυλώνας της οποίας είναι η δικαιοσύνη σε
όλες τις εκφάνσεις της. Και ο λαός που µας επέλεξε, γιατί ήθελε
να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζητάει διακαώς από εµάς θεσµικές, µεταρρυθµιστικές τοµές και παρεµβάσεις για να εµπιστευτεί ξανά
τη δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης έχει τον
λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω την εισήγησή µου, κάνοντας πρώτα ένα
σχόλιο για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή του
οµιλία στον προϋπολογισµό, σχετικά µε τη δικαιοσύνη.
Ο Πρωθυπουργός λίγο-πολύ επέπληξε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση διότι -και διαβάζω ακριβώς τα λόγια του- «…προσπαθεί
να θέσει θέµα σύγκρουσης της κυβέρνησης µε τη δικαιοσύνη και
διαρκώς επιχειρεί να στρέψει τη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης»!
Προφανώς και ο κύριος Υπουργός εδώ, αλλά και ο Πρωθυπουργός, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν αντιληφθεί
ακόµη -και συνολικά η Κυβέρνηση- σε τι ολισθηρό δρόµο, αντιθεσµικό, αντιδηµοκρατικό, αντισυνταγµατικό, έχει µπει η Κυβέρνηση.
Θέµα σύγκρουσης δεν θέτει η Αντιπολίτευση. Θέµα ανοιχτής
σύγκρουσης της κυβέρνησης προς τη δικαιοσύνη θέτει η ίδια η
Κυβέρνηση και ο παριστάµενος Υπουργός Δικαιοσύνης. Θέµα
πολέµου προς την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που αγγίζει τα όρια
της θεσµικής εκτροπής, θέτει η ίδια η Κυβέρνηση. Και αυτό δεν
το καταγγέλλει η Νέα Δηµοκρατία, το καταγγέλλει σύσσωµη η
δικαιοσύνη.
Και ερωτώ τον παριστάµενο Υπουργό: Όταν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διά του Προέδρου της, σας επικρίνει και
σας κατηγορεί για παρέµβαση στο έργο της και µε ψήφισµά της
σας καλεί να διαφυλάξετε τις θεµελιώδεις συνταγµατικές αρχές
και να ενισχύσετε τη δικαστική ανεξαρτησία, η Νέα Δηµοκρατία
στρέφει τη δικαιοσύνη εναντίον σας;
Όταν η Ένωση Εισαγγελέων σάς καταγγέλλει ότι µε τη δηµόσια κριτική σας σε δικαστικές αποφάσεις αποσκοπείτε να χειραγωγήσετε τη δικαιοσύνη και αυτό καταδεικνύει -ακούστε τι λένεµία δηµοκρατία που νοσεί, η Νέα Δηµοκρατία στρέφει τη δικαιοσύνη εναντίον σας;
Όταν ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, ένα πρόσωπο καθ’ όλα σεβαστό και άξιο, που εσείς επιλέξατε για τη
θέση αυτή, σάς καταγγέλλει ότι παρεµβαίνετε ωµά στη δικαιοσύνη, µήπως και γι’ αυτό φταίει η Νέα Δηµοκρατία;
Σας είπα και προχθές ότι αυτά που γίνονται τα τελευταία δυόµισι χρόνια, είναι πρωτοφανή. Δεν υπάρχει ανάλογη περίπτωση
σε ευρωπαϊκή χώρα. Εκτός εάν βαθιά µέσα σας θέλετε να στήσετε λαϊκά δικαστήρια, να καταργήσουµε τα δικαστήρια και να
αποφασίζετε διά βοής.
Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, των οποίων είστε νοσταλγοί. Ευτυχώς η Ελλάδα ακόµα είναι δυτικό κράτος και όσο περνά
από το χέρι µας, έτσι θα παραµείνει.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο: Τι σας είχαµε πει στις επιτροπές;
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Ότι αδικαιολόγητα και ανεξήγητα εισάγετε άρον-άρον το νοµοσχέδιο και δεν επιτρέψατε, µάλιστα, προς χάριν της βιασύνης σε
αρκετούς φορείς να ακουστούν και να εκφράσουν την άποψή
τους.
Μάλιστα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανέδειξε το γεγονός αυτό και στη γενική της συνέλευση. Και ο κύριος Υπουργός, βέβαια, τι µας είπε στην επιτροπή; «Δεν χάνουµε και τίποτα
που δεν θα µιλήσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων».
Αλίµονο! Τι µπορεί να ενδιαφέρει τους δικαστές και τους εισαγγελείς εάν τροποποιείτε τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, τον Κώδικα
Οργανισµού των Δικαστηρίων και, βεβαίως, όλες οι τροπολογίες
που έχετε φέρει;
Καταλαβαίνουµε, βέβαια, γιατί βιαστήκατε τόσο πολύ: Γι’ αυτό
ακριβώς που είπα νωρίτερα, δηλαδή για να έχετε νοµοσχέδιο καβάντζα για τις τροπολογίες που έχετε φέρει!
Και είστε εσείς οι ίδιοι, που µέχρι χθες µας κάνατε µαθήµατα
νοµιµοφροσύνης και τήρησης της κοινοβουλευτικής τάξης και
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Και τώρα σας έπιασε ο
πόνος, όπως είπε νωρίτερα ο Υπουργός, για την επίσπευση!
Απλά, καταδεικνύει το πόσο υποκριτές είστε! Μετράµε τώρα
δεκάδες τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Βεβαίως, θα δούµε
αν θα υπάρξει και συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Και σας είπαµε ότι, αν τις µετρήσουµε, είναι πάνω από τριάντα
τροπολογίες µέσα σε δύο ηµέρες.
Και επειδή αναφερθήκατε στις εξήντα τροπολογίες, µην µπερδεύετε, κύριε Υπουργέ, τις βουλευτικές µε τις υπουργικές τροπολογίες. Σε λίγο θα καταθέσει και ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος ποιες υπουργικές τροπολογίες είχαν κατατεθεί το
2014 και θα συγκρίνουµε. Μάλιστα, οι περισσότερες ήταν υποχρεώσεις του µνηµονίου.
Φέρνετε τροπολογία -την τρίτη στη σειρά- και στραγγαλίζετε
οικονοµικά τα κόµµατα. Και, µάλιστα, στραγγαλίζετε κόµµατα,
όπως η Νέα Δηµοκρατία –γιατί αυτός είναι ο στόχος σας, γι’ αυτό
φέρνετε την τροπολογία- που εξυγιαίνει τα οικονοµικά της, που
δίνει όλη τη χρηµατοδότηση για να αποπληρωθούν όλα τα δάνεια και όλες οι υποχρεώσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν σας αρέσει.
Θέλετε να στραγγαλίσετε τα κόµµατα και ειδικά τη Νέα Δηµοκρατία. Έτσι, όµως, στραγγαλίζετε και τη δηµοκρατία. Και δεν
καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ολισθηρός ο δρόµος αυτός που
ακολουθείτε. Βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να σας βγει.
Φέρνετε τροπολογία µε την οποία διαγράφετε, µε «φωτογραφικό» τρόπο, πρόστιµα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ προς υµετέρους. Σας κάλεσε επίσηµα η Νέα Δηµοκρατία εχθές να
αποκαλύψετε ποιους αφορούν. Ποιους, κύριε Υπουργέ και κύριοι
της συγκυβέρνησης; Σιγή ιχθύος! Εσείς που µέχρι εχθές το παίζατε οι αρχάγγελοι της διαφάνειας και κυνηγοί της φοροδιαφυγής, κουβέντα δεν έχετε πει.
Σας είπαµε: φέρτε µας κατάλογο των επιχειρήσεων τις οποίες
αφορά. Για ποιους νοµοθετείτε; Στο κάτω-κάτω της γραφής,
γιατί δεν το φέρνετε µε τον προσήκοντα τρόπο, µε την κανονική
διαδικασία και το φέρνετε µε τροπολογία; Φέρτε το στην επιτροπή, να το συζητήσουµε κανονικά, ως νοµοσχέδιο. Το κάνετε,
διότι, προφανώς, νοµοθετείτε για κάποιους συγκεκριµένους και
δεν µας το λέτε.
Φέρνετε τροπολογία, µε την οποία απελευθερώνετε καθολικά
το επάγγελµα του φαρµακοποιού. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που
µε την προηγούµενη κυβέρνηση είχε φύγει εντελώς από το τραπέζι της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές, για ένα θέµα που
το είχαµε αποκρούσει οριστικά και αµετάκλητα. Και εσείς µε τις
«περήφανες» διαπραγµατεύσεις που έχετε κάνει, το επαναφέρετε! Να µη θυµηθώ τι λέγατε πριν από τις εκλογές, διότι έχει
καταντήσει ανέκδοτο πια και ο κόσµος το γνωρίζει πάρα πολύ
καλά.
Το καλύτερο; Άκουγα τον Υπουργό -όπως και όλοι οι συνάδελφοι- να υποστηρίζει µε θέρµη την τροπολογία για τους πλειστηριασµούς. Οι υπερασπιστές των λαϊκών κατοικιών, οι προστάτες
των σπιτιών της φτωχολογιάς! Σας το είπαµε και νωρίτερα: εάν
βάζατε αναδροµική ισχύ στον νόµο, οι περισσότεροι από εσάς
θα είχατε πρόβληµα. Θα ήσασταν ποινικά υπόλογοι, κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, εσείς που φωνάζατε και τραµπου-
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κίζατε και ήσασταν έξω από τα ειρηνοδικεία και κάνατε ό,τι γίνεται και σήµερα. Είναι πραγµατικά αυτό που λέµε, ότι όλα εδώ
πληρώνονται!
Όλοι στη Νέα Δηµοκρατία καταλαβαίνουµε τη δύσκολη θέση
σας, καθώς προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα
σε όλους όσους κοροϊδέψατε. Δυστυχώς, όµως, το ψέµα έχει
κοντά ποδάρια και το χειρότερο είναι ότι θα σας κυνηγάει για
πάρα πολύ καιρό ακόµα. Μάλλον για όσον χρόνο µείνετε στην
Κυβέρνηση -τον λιγοστό χρόνο- αλλά και για πολύ µετά.
Πάµε τώρα στα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου.
Τι κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ενώ πράγµατι προσπαθείτε
υπό µία έννοια να εκσυγχρονίσετε -το είπαµε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές- το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τα µέτρα θεραπείας των πασχόντων από ψυχική ή
διανοητική διαταραχή, στην ουσία -σας το τονίσαµε- δεν συνοδεύονται οι ρυθµίσεις που εισάγετε µε τις ανάλογες υποδοµές,
για να υποστηρίξουν τις όποιες αλλαγές στις ρυθµίσεις του
νόµου.
Εσείς έχετε την αντίληψη ότι πρώτα πρέπει να νοµοθετήσετε
και µετά να φτιάξετε τις υποδοµές. Αυτή, όµως, κύριε Υπουργέ,
δεν είναι σοβαρή τοποθέτηση, διότι θα αποφασιστεί, λόγου
χάριν, θεραπευτικό µέτρο από το δικαστήριο, το οποίο πολύ
απλά δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί.
Για παράδειγµα, φέρατε το άρθρο 2, για το οποίο εµείς διαφωνήσαµε από την πρώτη στιγµή. Καταργείτε την επ’ αόριστον
φύλαξη για τους ψυχικά και διανοητικά πάσχοντες και προβλέπετε µέγιστο χρόνο επιβολής του θεραπευτικού µέτρου για τέσσερα και δέκα χρόνια αντίστοιχα. Σας τονίσαµε ότι µετά την
παρέλευση του χρόνου αυτού, δεν υπάρχει ουσιαστικά καµµία
πρόνοια για τα άτοµα αυτά, διότι µε τις ισχύουσες διατάξεις το
δικαστήριο ελέγχει κάθε τρία χρόνια εάν θα πρέπει να συνεχιστεί
η εκτέλεση του µέτρου. Μετά την παρέλευση του ανώτατου χρόνου του θεραπευτικού µέτρου, δεν προβλέπεται το πώς θα αντιµετωπιστούν αυτά τα περιστατικά.
Στην αρχή…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έχουµε κάνει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Το ξέρω, κύριε Υπουργέ,
ότι έχετε κάνει. Θα καταλήξω εκεί. Να εξηγήσουµε στον κόσµο
τι έχει γίνει κοινοβουλευτικά. Δεν το θέλετε; Σας πειράζει; Σας
ενοχλεί;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, αλλά µου δίνετε την εντύπωση ότι δεν έχετε καταλάβει τι έχει συµβεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι, γνωρίζω πάρα πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ, αλλά να καταλάβει και ο κόσµος, που µας
παρακολουθεί, τι είχατε κάνει. Μην αγχώνεστε. Θα τα πούµε.
Στην αρχή είπατε ότι θα µπορούν να καλυφθούν οι περιπτώσεις αυτές µε τις διατάξεις περί ακούσιας νοσηλείας. Σας εξηγήσαµε ότι την ακούσια νοσηλεία τη ζητούν για τον πάσχοντα,
είτε οι συγγενείς -αν τη ζητήσουν και αν υπάρχουν συγγενείςείτε αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εάν υπάρξει εκ
νέου παράβαση του νόµου.
Σας είπαµε, σας εξηγήσαµε και σας τονίσαµε ότι είναι µια νοµοθέτηση άκρως επικίνδυνη για τη δηµόσια ασφάλεια. Και τελικά
-µε την παρέµβασή σας πριν από λίγο- φέρνετε την τροπολογία,
µε την οποία, βεβαίως, αναγνωρίζετε το λάθος και προσπαθείτε
να γλιτώσετε τη διάταξη. Όµως, κάνετε πάλι λάθος, διότι συγχέετε το θεραπευτικό µέτρο µε τη φύση της ποινής όταν λέτε µέσα
στην τροπολογία ότι το θεραπευτικό µέτρο δεν µπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του ανώτατου ορίου της ποινής που
προβλέπεται στον νόµο. Και πάλι, βέβαια, µε την πάροδο του
χρόνου, δεν υπάρχει πρόνοια. Αυτό θα σας πει και ο κ. Παρασκευόπουλος, εάν έρθει εδώ. Κάνετε σύγχυση του θεραπευτικού
µέσου µε τη φύση της ποινής.
Άρθρο 22, συναινετικό διαζύγιο. Δεν χρειάζεται καθόλου να
επιµείνουµε σε αυτό το άρθρο. Είµαστε αντίθετοι µε αυτή τη διάταξη. Αναλύσαµε τα νοµικά µας επιχειρήµατα και εκθέσαµε τους
νοµικούς κινδύνους που µπορεί να προκαλέσει. Η ουσία, βεβαίως, είναι και έγκειται στο ότι πάτε δήθεν να επιταχύνετε µια
διαδικασία που έχει ήδη επιταχυνθεί µε τον ν.4055 και δεν έχει
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τίποτα να προσφέρει πέρα από ανασφάλεια δικαίου και νοµικές
περιπέτειες στο µέλλον.
Ως προς το πρόβληµα που υπάρχει µε το Πρωτοδικείο Αθηνών, σας εξηγήσαµε τι λύση µπορείτε να βρείτε και να τελειώσει
το θέµα.
Δεν έχω διαβάσει τι λέει η επιστηµονική έκθεση της Βουλής
για τα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας που ήδη είχαµε αναπτύξει.
Πάµε στο άρθρο 28. Έχουµε χαρακτηρίσει αυτή τη διάταξη,
κύριε Υπουργέ, ως µια πολύ περίεργη και ύποπτη διάταξη, διότι
δεν είχατε καταφέρει να µας τεκµηριώσετε επιστηµονικά για
ποιον λόγο φέρνετε προς νοµοθέτηση αυτή τη διάταξη. Δεν
έχετε απαντήσει ακόµα µε ποια επιστηµονικά δεδοµένα αυξάνετε
το όριο περιεκτικότητας από 0,2% σε 0,8%.
Εµείς σας επισηµάναµε ότι ο κοινοτικός κανονισµός, που
ισχύει καθολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτει συγκεκριµένο κατώφλι το 0,2%. Πού ορίστηκε αυτό; Ορίστηκε στον
ν.4139/2013.
Θα επαναλάβω προς την Ολοµέλεια ότι εκπρόσωπος του Χηµείου του Κράτους στην ακρόαση φορέων είπε πως δεν καταλαβαίνει γιατί προβλέπεται τέτοια αύξηση και, µάλιστα, δεν
απέκλεισε ότι το 0,8% είναι όριο που µπορεί να οδηγήσει σε
εξάρτηση. Ο εκπρόσωπος των καλλιεργητών στην ακρόαση φορέων είπε ότι οι παραγωγές τους ποτέ δεν ξεπερνούν το 0,2%
σε περιεκτικότητα. Δηλαδή, µε λίγα λόγια, για να το καταλάβει
και ο κόσµος, ακόµη και οι ίδιοι οι καλλιεργητές δεν το ζητούν.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η διάταξη καθιστά περισσότερο ευέλικτο το ενδεχόµενο να µην ασκηθεί δίωξη για την καλλιέργεια
κάνναβης της συγκεκριµένης περιεκτικότητας, της τετραϋδροκανναβινόλης, από 0,2% µέχρι 0,8%. Με τις ισχύουσες διατάξεις,
όποιο προϊόν έχει περιεκτικότητα πάνω από 0,2%, καταστρέφεται
και ασκείται ποινική δίωξη στον καλλιεργητή. Για να ασκηθεί
δίωξη πρέπει να πληρωθούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις του
νόµου: Να τεκµηριωθεί, λόγου χάριν, πως η υπέρβαση του ορίου
δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες -βλέπε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες- ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι
στον παραγωγό.
Το σηµαντικό, λοιπόν, που πρέπει να απαντηθεί και περιµένουµε να δούµε τι θα πείτε στη συνέχεια, είναι γιατί εκφεύγουµε
από το κατώφλι του 0,2%. Μήπως για να αποζηµιωθούν περισσότεροι παραγωγοί από την ΚΑΠ; Αυτό δεν ισχύει, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως όριο -όπως είπα και πριν- την
περιεκτικότητα 0,2%, προκειµένου οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης να αποτελούν επιλέξιµα
εκτάρια για άµεσες ενισχύσεις, όπως είναι το λάδι. Μάλιστα, το
λέει και ξεκάθαρα ο κανονισµός 1307/2013. Διαβάστε τον. Το
λέει πολύ καθαρά.
Είναι, επίσης, σαφές ότι όσοι έχουν πάρει ενίσχυση και βγάζουν προϊόν µε περιεκτικότητα πάνω από 0,2%, θα πρέπει να επιστρέψουν την ενίσχυση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Άλλο ουσιαστικό ερώτηµα: Μήπως η περιεκτικότητα του 0,8%
παραπέµπει -και εδώ είναι, βεβαίως, το σηµαντικό- σε παραισθησιογόνες ιδιότητες; Διότι υπάρχουν καθηγητές -µας το είπαν, βεβαίως και οι φορείς εδώ, αλλά υπάρχουν και άλλοι καθηγητέςπου θεωρούν πώς το 0,8% έχει ξεκάθαρα παραισθησιογόνες
ιδιότητες. Αυτό να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Το ίδιο πιστεύουν και κάποιοι σύµβουλοι του ΕΟΦ, µε τους οποίους ήρθαµε σε επικοινωνία. Ισχυρίζονται πως µε µια ad hoc
γνωµοδότηση σχετικού επιστηµονικού συµβουλίου, όχι βεβαίως
του ίδιου του ΕΟΦ -ακούστε λίγο- περιεκτικότητα πάνω από 0,2%
δηµιουργεί ψυχοσωµατική εξάρτηση που έχει παραισθησιογόνες
επιδράσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μπορείτε να την καταθέσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα την καταθέσουµε,
κύριε Μαντά. Και φαντάζοµαι ότι θα τοποθετηθείτε πάνω σε
αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Επιστηµονική τεκµηρίωση.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
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σας παρακαλώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Πού µας οδηγούν, λοιπόν,
όλα αυτά; Μας οδηγούν στο συµπέρασµα, κύριε Μαντά -επειδή
βλέπω ότι σας έχει πιάσει και µία αγωνία- ότι αυτά είναι πολύ
ευαίσθητα ζητήµατα. Μάλιστα, η αυξοµείωση περιεκτικότητας
προβλέπεται να αποφασιστεί µε κοινή υπουργική απόφαση και
όχι µε νόµο για να έρθουµε να τα συζητήσουµε και να καταθέσετε εσείς την επιστηµονική σας άποψη, να καταθέσουµε κι εµείς
τη δική µας, όπως πρέπει να γίνει.
Καλό θα είναι, λοιπόν, ο Υπουργός να πάρει πίσω τη διάταξη
τώρα…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…και να συζητηθεί εκτενώς το θέµα, κύριε Μαντά, µε επιστήµονες που το γνωρίζουν και µετέπειτα να αποφασιστεί αν, µε
ποιον τρόπο και µε ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να έρθει αυτή
η διάταξη, γιατί είναι πολύ περίεργη και πολύ ύποπτη, κύριε
Μαντά, και περιµένουµε τις εξηγήσεις του Υπουργού.
Τα υπόλοιπα για τα άρθρα και τις τροπολογίες, θα τα πούµε
αργότερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγκούνη.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι έκλεισε ο κατάλογος των
οµιλητών. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν δεκαεπτά
υπουργικές τροπολογίες και έξι βουλευτικές. Μόλις ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις και από τους ειδικούς αγορητές, όποιος
Υπουργός βρίσκεται στην Αίθουσα, θα παίρνει τον λόγο για να
υποστηρίξει την τροπολογία του, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια
της χθεσινής συνεδρίασης της Ολοµέλειας.
Επίσης, θα κάνουµε τον υπολογισµό των χρόνων και κατά τη
διάρκεια οµιλίας των εισηγητών, θα σας ενηµερώσω για την εκτίµηση της λήξης της σηµερινής συνεδρίασης.
Συνεχίζουµε µε τον ειδικό αγορητή από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Κύριε Παπαθεοδώρου, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο
σχέδιο νόµου που καταθέτει η Κυβέρνηση γι’ αυτή τη χρονιά συζητείται στη Βουλή εν µέσω συναφών πολιτικών γεγονότων που
τελικά διαµορφώνουν τον πολιτικό διάλογο.
Για να θυµηθούµε ότι δεν συζητάµε σήµερα ένα πολυνοµοσχέδιο, αλλά το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το
πρώτο πολιτικό γεγονός αφορά στην επίθεση που επιχειρεί η Κυβέρνηση στον θεσµό της δικαιοσύνης και στους δικαστικούς λειτουργούς, µε τρόπο συστηµατικό και απροκάλυπτο, µε διαρροές
κύκλων του Μαξίµου περί του «θα δούµε ποιος θα κουραστεί
πρώτος» ή µε την ευθεία αντιπαράθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης µε αποφάσεις της δικαιοσύνης αλλά και µε δικαστικούς λειτουργούς.
Και στις δύο περιπτώσεις θεωρούµε ότι υπάρχει –και θα συνεχιστεί εντονότερα στο µέλλον- αυτή η σύγκρουση κυβέρνησης δικαιοσύνης. Η στοχοποίηση ενός εσωτερικού εχθρού, όπως η
δικαιοσύνη, είναι η βάση του αφηγήµατος που αποπειράται να
διαµορφώσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ως αντιπερισπασµό,
για να αποπροσανατολίσει τον λαό από τα προβλήµατα µίας δυσβάσταχτης καθηµερινότητας που επιδεινώνεται συνεχώς από
τη φτωχοποίηση, την αβεβαιότητα και την υπερφορολόγηση που
έφερε ο προϋπολογισµός του 2018.
Όµως, γι’ αυτούς τους ίδιους λόγους πιστεύουµε ότι η δικαιοσύνη, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης του συνταγµατικού τόξου,
αλλά και ο ελληνικός λαός, οφείλουµε να µην πέσουµε στην παγίδα που στήνει η Κυβέρνηση σήµερα, καθώς η ίδια ως η µακροβιότερη µνηµονιακή κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει µε την
πολιτική της µεγάλα βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού και
έχει υποχωρήσει πρόθυµα σε όλες τις απαιτήσεις των δανειστών
και η γραµµή άµυνας προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός αφηγήµατος και την κατασκευή ενός εσωτερικού εχθρού.
Έτσι, η δικαιοσύνη και οι θεσµοί, η κάθε είδους σκανδαλολογία και οι διά στόµατος των Υπουργών επαπειλούµενες αποκαλύψεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του αφηγήµατος.
Στόχος είναι η ριζοσπαστικοποίηση της ρητορικής και η
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ακραία σύγκρουση µε τον εσωτερικό εχθρό, τη δικαιοσύνη ή µε
κάποιον άλλον, την Αντιπολίτευση, τα συµφέροντα, που βρίσκει
κατά καιρούς η Κυβέρνηση. Είναι αυτές οι συνθήκες που επιβάλλουν σε εµάς να θωρακίσουµε το κύρος της δικαιοσύνης, να
προστατεύσουµε µε αποφασιστικότητα την κοινοβουλευτική λειτουργία της δηµοκρατίας και τους κανόνες του κράτους δικαίου,
να περιφρουρήσουµε τις δικαιοκρατικές εγγυήσεις, τη διαφάνεια, την ασφάλεια δικαίου, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σηµερινής συζήτησης, επ’ ευκαιρία πλέον του σχεδίου νόµου, γιατί για άλλα πράγµατα θα µιλήσουµε, είναι η σωρεία τροπολογιών µε τις οποίες
διευθετούνται πολλές µνηµονιακές υποχρεώσεις και διαµορφώνεται πλέον το πλαίσιο της λεγόµενης «καθηµερινότητας της
επόµενης µέρας».
Από τα πολλά ψέµατα που είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό το µεγαλύτερο είναι ότι βγαίνουµε από τα µνηµόνια και επιχειρούµε καθαρή έξοδο στις
αγορές µε όρους αξιοπιστίας και ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία. Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι από τα τέλη του 2018 παραµένουµε σε καθεστώς σκληρής λιτότητας µε ήδη ψηφισµένα
µέτρα πολλών δισεκατοµµυρίων, µε περικοπές και επιπλέον φόρους και µε ασφυκτική επιτροπεία, ήδη παραχωρηµένη από την
Κυβέρνηση. Είναι αυτό που λένε οι δανειστές «monitoring», όπως
έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί.
Όπως ξέρει και ο κύριος Υπουργός, το «monitoring» προσοµοιάζει µε την επιτήρηση µε ηλεκτρονικό βραχιόλι και την περιορισµένη κίνηση των πρώην κρατουµένων σε χώρο λίγων
τετραγωνικών. Έτσι θα είναι και η χώρα µετά το 2018. Αυτά κατάφερε η Κυβέρνηση µετά από τρία χρόνια εφαρµογής των
πλέον αχρείαστων µνηµονίων, τη λιτότητα διαρκείας για τα επόµενα πολλά χρόνια.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα. Ο βασικός κορµός των ρυθµίσεων
του νοµοσχεδίου ανταποκρίνεται στη διεύρυνση της προστασίας
µε µέτρα θεραπείας ανθρώπων που τέλεσαν αξιόποινη πράξη και
δεν τους αναγνωρίζεται καταλογισµός λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής.
Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου είναι στη σωστή κατεύθυνση και βελτιώνουν τις συνθήκες κράτησης των ατόµων που
πάσχουν από ψυχική ή διανοητική διαταραχή, προκειµένου να
εναρµονιστεί η εθνική πρακτική µε τις διεθνείς ψυχιατρικές εξελίξεις και να δοθεί έµφαση στη θεραπεία αντί για την κράτηση.
Επιτρέπονται θεραπευτικά µέτρα απαραίτητα για τη θεραπεία,
όπως η χορήγηση αδειών και εξόδων και µέσα αυξηµένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας, όπως η προστατευτική αποµόνωση και ο σωµατικός περιορισµός, ενώ απαγορεύονται µέτρα
όπως η στείρωση ή η λοβοτοµή. Παράλληλα ρυθµίζεται ο µέγιστος χρόνος διάρκειας των θεραπευτικών µέτρων και παρέχεται
η δυνατότητα άρσης ή αντικατάστασης του µέτρου που επιβλήθηκε µε αίτηση του θεραπευοµένου.
Σε κάθε περίπτωση είναι ανάγκη να επισπευστεί η έκδοση των
προεδρικών διαταγµάτων για τη δηµιουργία ειδικών δοµών για
τη θεραπεία των ψυχικώς πασχόντων, καθώς σήµερα εξακολουθούν να επιβαρύνονται τρία νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα. Χρειάζεται, επίσης, άµεση εφαρµογή του νέου πλαισίου για την
αναβάθµιση ή έστω για την ενίσχυση των υποδοµών, γιατί µε τις
σηµερινές συνθήκες γνωρίζετε και γνωρίζουµε όλοι ότι το σχέδιο
νόµου, όταν ψηφιστεί, απλά δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί.
Για το συναινετικό διαζύγιο επιµένουµε ότι δεν προκύπτει καµµία µετρήσιµη αποσυµφόρηση των δικαστηρίων. Με τον νόµο
του 2012 καταργήθηκε η δεύτερη συζήτηση και απλοποιήθηκε η
διαδικασία. Εποµένως έχει ήδη επιτευχθεί η επιτάχυνση σε όλη
τη χώρα. Μόνο το Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως έχω ξαναπεί, έχει
πρόβληµα καθυστερήσεων. Εποµένως είναι αδικαιολόγητο να
αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση ότι αναµένεται επιτάχυνση
της πολιτικής δίκης. Άρα δεν είναι τα συναινετικά διαζύγια το
πρόβληµα των πολιτικών δικαστών.
Ο Υπουργός µάς είπε ότι αντιδρούµε στην αποδικαστηριοποίηση του οικογενειακού δικαίου. Είναι ανακριβές. Εµείς πρώτοι
έχουµε ζητήσει τη δοµική µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου, µια δεύτερη µεταρρύθµιση ανάλογη του 1983 και πάλι
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όταν είχε γίνει από το ΠΑΣΟΚ. Ζητάµε οικογενειακό δικαστήριο
µε εξειδικευµένους δικαστές και οικογενειακή διαµεσολάβηση.
Αυτό που φέρνει ο κ. Κοντονής είναι ένα αποσπασµατικό µέτρο
που δεν έχει σχέση µε τη διαµεσολάβηση ούτε µε τη µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τα ηµίµετρα και ας έρθει σε διαβούλευση το σχέδιο νόµου για την υποχρεωτική απόπειρα διαµεσολάβησης στις οικογενειακές, εργατικές και αστικές διαφορές,
όπως το έχουµε προτείνει. Η Κυβέρνηση αρνείται να το πράξει
εδώ και τρία χρόνια, παρ’ όλο που τέτοιου είδους διατάξεις θα
σηµατοδοτούσαν µια πραγµατική µεταρρύθµιση στον χώρο του
οικογενειακού δικαίου.
Για τις διατάξεις σχετικά µε τη διοικητική δικονοµία θα πρέπει
να σας πούµε ότι µε τους νόµους του ΠΑΣΟΚ το 2010 και το 2012
υπήρξαν οι βασικές προϋποθέσεις …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παπαθεοδώρου,
συγγνώµη, µισό λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Και έλεγα πότε θα το κάνετε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
επειδή η αίθουσα είναι µικρή έχουν συγκεντρωθεί πηγαδάκια και
κάνετε κουβεντούλες και ακούγεστε και δεν µπορεί να αγορεύσει
κανένας.
Σας παρακαλώ πολύ, εάν θέλετε, να σέβεστε τον εκάστοτε οµιλητή και να τον προσέχετε. Εάν δεν θέλετε, µπορείτε έξω, πολύ
ευχαρίστως, να το κάνετε.
Συγγνώµη, κύριε Παπαθεοδώρου, συνεχίστε παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας έλεγα ότι µε τον νόµο του 2010 και του 2012 του ΠΑΣΟΚ
υπήρξαν οι βασικές προϋποθέσεις αισθητής βελτίωσης των χρόνων απονοµής της δικαιοσύνης, ειδικά στις φορολογικές διαφορές, όπως µε την ίδρυση φορολογικών τµηµάτων στα µεγάλα
δικαστήρια, την πιλοτική δίκη, εν συµβουλίω διαδικασίες, κ.λπ..
Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί είναι σε αυτή την κατεύθυνση οι µεταρρυθµίσεις.
Σχετικά µε τις τροπολογίες, επειδή είναι πάρα πολλές και χρειάζεται επαρκής χρόνος για να τις συζητήσουµε, θα πρέπει να
σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η σηµερινή συζήτηση για τις τροπολογίες, η οποία κατανοώ ότι ενοχλεί τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ, µου θυµίζει την τραγελαφική διαφορά µεταξύ της πραγµατικότητας και της ευχετήριας κάρτας που έστειλε σήµερα ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης στους εργαζόµενους του
δηµοσίου.
Δεν θα την έχετε δει. Ξέρετε τι έστειλε; Έστειλε το έργο του
Πελίτσα ντα Βολπέντο «Τέταρτη Τάξη». Την «Τέταρτη Τάξη»
έστειλε στους εργαζόµενους του δηµοσίου αναφερόµενος
στους αγώνες. Είναι λίγο χρονικά παράταιρο, διότι η «Τέταρτη
Τάξη» αναφέρεται στην Πρωτοµαγιά, εκεί έχουµε συνηθίσει να
βλέπουµε τη συγκεκριµένη εικόνα. Είναι λίγο παράταιρο, τη
στιγµή που µιλάµε για ευχές µε την κάρτα της «Τέταρτης Τάξης»,
να συζητάµε τροπολογίες οι οποίες περικόπτουν δικαιώµατα, δηµιουργούν ιδιώνυµα εγκλήµατα, διαµορφώνουν καταστάσεις περαιτέρω καταστολής. Ωραίο είναι, αλλά αυτή είναι η
πραγµατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διπολική η πραγµατικότητα
του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο.
Έπρεπε να έρθει, λοιπόν, η «πρώτη φορά» Αριστερά, για να δηµιουργήσει κατά παραγγελία των δανειστών -το είχαν πει πριν το
φέρετε- ένα αδίκηµα παρακώλησης, ένα ιδιώνυµο αδίκηµα παρακώλησης ή διατάραξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, θα
µπορούσαµε να πούµε, σαν να µην αρκούσαν οι κείµενες διατάξεις. Οι κείµενες διατάξεις αρκούσαν! Απλώς έπρεπε να γίνει ιδιαίτερη ποινική αξία η διατάραξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και η παρακώλησή τους, για να µπορέσουν να ξεκινήσουν
οι πλειστηριασµοί, έτσι όπως οι δανειστές το είχαν ζητήσει και η
Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί.
Την ώρα που η Δηµοκρατική Συµπαράταξη καταθέτει πρόταση
νόµου για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά µε
την ποινική καταστολή των πρώην συντρόφων του. Δεν µας ενοχλεί αυτό. Θεωρούµε ότι πράγµατι, κύριε Υπουργέ, υπάρχει
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ανάγκη µη διασάλευσης και µη παρακώλησης των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών και προστασίας των συµβολαιογράφων που εµπλέκονται σε αυτούς.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Μα, το πρόβληµα είναι ο διπολισµός
που σας έλεγα προηγουµένως. Ο διπολισµός είναι ότι δυσκολεύονται οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να σας ακολουθήσουν σε
αυτή τη λογική, κύριε Υπουργέ, και είναι, απ’ ό,τι ακούσαµε, εάν
θέλετε, κατανοητό, γιατί άλλα κάνανε µέχρι εχθές. Δυσκολεύονται έτι περαιτέρω όταν παρακολουθούν στις ειδήσεις να έχει
υπάρξει: τραµπουκική ενέργεια στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,
να έχουν διαλύσει, βανδαλίσει την πρυτανεία του πανεπιστηµίου,
να έχουν χτυπηθεί φοιτητές και να έχουν σταλεί σε νοσοκοµείο
των Αθηνών, να αλωνίζει ο «Ρουβίκωνας» στις ΔΟΥ, στα Υπουργεία, στη Βουλή και η Κυβέρνηση αυτό να το θεωρεί απολύτως
φυσιολογικό. Απ’ τους δε Υπουργούς περίµενα µια τοποθέτηση,
εκ µέρους του Υπουργού Παιδείας, του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης.
Κύριε Υπουργέ, µιας και δεν το έκαναν οι άλλοι, σας παρακαλώ κάντε το, στηρίξτε την πανεπιστηµιακή κοινότητα, που είναι
θύµα τραµπουκισµών αυτή τη στιγµή. Γιατί ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, όταν δεν βρήκε ανταπόκριση από τα
Υπουργεία και την Αστυνοµία, είπε: «Θα προσφύγω στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων, γιατί η καθηµερινότητά µου είναι
αβίωτη».
Όταν, λοιπόν, δεν έχετε βγάλει καµµία ανακοίνωση γι’ αυτά τα
γεγονότα, έρχεστε να ποινικοποιήσετε τις πράξεις των πρώην
συντρόφων σας και όσων βρίσκονται στην ευθεία γραµµή από
το κίνηµα «Δεν πληρώνω» µέχρι σήµερα και κάνουν αυτά τα
οποία κάνατε και εσείς προχθές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτός είναι ο διπολισµός. Αν είναι σωστό το µέτρο το οποίο φέρνει σήµερα ο κύριος Υπουργός, δεν θα χρειαζόταν το ιδιώνυµο
αδίκηµα, το οποίο είναι και φορτισµένο δικαιικά και πολιτικά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν υπάρχει ιδιώνυµο αδίκηµα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ.
Δεν θα χρειαζόταν, λοιπόν, µια τέτοια ρύθµιση. Αλλά θα σας
θυµίσω ότι σε προηγούµενη ρύθµιση του κ. Παρασκευόπουλου
οι πράξεις οι οποίες ήταν αποτέλεσµα της κοινωνικής αντίδρασης και δεν δηµιουργούσαν µεγάλη ποινική απαξία έπρεπε να
µείνουν ατιµώρητες. Αυτό είχατε ψηφίσει το 2016.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όλα αυτά είναι απόλυτα αντιφατικά.
Και εγώ καταλαβαίνω τη δική σας δυσκολία να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της νοµοθετικής σκέψης των Υπουργών, αλλά
και των συγκεκριµένων µεγάλων δεσµεύσεων που έχει πάρει η
Κυβέρνηση, ακόµα και για τόσο µικρά θέµατα, τα οποία θα
έπρεπε να είχε λύσει η Αστυνοµία, να είχε λύσει η δικαιοσύνη,
να είχε λύσει το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα. Το πρόβληµα είναι η διαχείριση της καταδίκης της βίας που κάνετε, κύριοι συνάδελφοι. Το πρόβληµα δεν
είναι οι πλειστηριασµοί. Αν ήσασταν ξεκάθαροι στα µεν, θα ήσασταν ξεκάθαροι και φυσιολογικοί στη σκέψη σας στα δε.
Συνεχίζω µε τις υπόλοιπες τροπολογίες, οι οποίες νοµίζω ότι
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1380 και ειδικό 118 -πλέον
άρθρο 46- για τις αντικειµενικές αξίες των ακινήτων.
Μια φορά και έναν καιρό ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη έλεγε:
«Αναπροσαρµόζουµε άµεσα τις αντικειµενικές αξίες τουλάχιστον
από 30% έως 35%». Αυτές οι αυταπάτες πέρασαν. Ωστόσο,
ακόµα το στοίχηµα της εξίσωσης των αντικειµενικών αξιών µε τις
εµπορικές αξίες παραµένει µεγάλο ζητούµενο. Η Κυβέρνηση,
υποχρεωµένη φυσικά από τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. το 2014 και
το 2015, αναπροσάρµοσε µε την ΠΟΛ.1009/2016 του Υπουργείου
Οικονοµικών τις τιµές του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζόµενων
ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της
χώρας, βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.1249/1982.
Να σηµειωθεί, επίσης, ότι µε το µνηµόνιο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ –
ν.4336/2015- προβλεπόταν ότι ως τον Σεπτέµβριο του 2016 οι
αρχές θα εναρµόνιζαν όλες τις αντικειµενικές αξίες ακινήτων µε
τις τιµές της αγοράς µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. Έναν
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χρόνο πριν όλα αυτά. Μέχρι εκείνη την ηµεροµηνία θα διασταύρωναν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συµφερόντων µε τα στοιχεία
για το σύνολο των ατοµικών ιδιοκτησιών στο Κτηµατολόγιο. Δεκαπέντε µήνες µετά τη σύσταση της επιτροπής για τις αντικειµενικές αξίες και δυόµισι χρόνια µετά την ψήφιση του µνηµονίου,
η Κυβέρνηση παρουσιάζει µια τροπολογία γραµµένη στο πόδι
για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα, µια διάταξη στην οποία προβλέπονται πολυµελείς χωρικές επιτροπές, αλλά και µια δευτεροβάθµια
επιτροπή µε τεράστιο αριθµό υποεπιτροπών, µε εµπειρογνώµονες, οι οποίοι θα καθορίσουν εκ νέου τις τιµές εκκίνησης ανά οικιστική ζώνη και τους συντελεστές αυξοµείωσής τους.
Καταλαβαίνετε ότι µε αυτόν τον τρόπο η καθυστέρηση θα είναι
ίσως διπλάσια της προηγούµενης. Και θεωρούµε ότι το µέτρο
είναι απολύτως αλυσιτελές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό ακόµα.
Η τροπολογία 1386 προβλέπει πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου και για την υποβολή εκπρόθεσµων χρεωστικών
δηλώσεων που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις και
χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις ως και την 31-12-2013, αντί των
πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του νόµου του 1997. Οι νέες
αθροιστικά κυρώσεις περιλαµβάνονται στο άρθρο 58: πρόστιµα
ανακριβούς δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης, πρόστιµα για παραβιάσεις σχετικές µε τον φόρο προστιθέµενης αξίας κ.λπ..
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ρητά ότι οι προτεινόµενες
διατάξεις αφορούν µόνο την επιβολή πρόσθετων φόρων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου του 1997 και συνεπώς δεν θίγεται
η επιβολή των προστίµων του άρθρου 7 του νόµου του 2015 που
επιβάλλονται για τις παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
Εδώ προκύπτουν τέσσερα ερωτήµατα. Θα τα πω επιγραµµατικά και τελειώνω µε αυτό. Το πρώτο ερώτηµα: είναι εξαιρετικά
σύνθετη η παρέµβαση, καθώς επεµβαίνει εκ νέου σε µεταβατικές
διατάξεις, που ήδη έχουν τροποποιηθεί επανειληµµένως. Εποµένως είναι αναγκαίο να υπάρξουν αριθµητικά παραδείγµατα, για
να καταλάβουµε περί τίνος πρόκειται και πόσο επιβαρύνονται
αυτές οι αξίες.
Δεύτερον, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ρητά ότι οι
τροποποιήσεις των ανωτέρω διατάξεων υπαγορεύονται από την
αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ηπιότερης κύρωσης, σύµφωνα µε τη Γενική Αρχή του Ενωσιακού Δικαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παπαθεοδώρου,
σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ολοκληρώνω, πραγµατικά,
σε ένα λεπτό. Η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της ηπιότερης κύρωσης καταλαµβάνει µόνο όσους δεν έχουν πληρώσει µε
τη λογική ότι κατόπιν της αποµακρύνσεως από το ταµείο ουδέν
λάθος αναγνωρίζεται. Για τους υπόλοιπους;
Τρίτον, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει ότι από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχεται µείωση των
εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Πώς σκέφτεστε να το
χειριστείτε αυτό;
Και, τέταρτον, υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο TAXISnet τα απαραίτητα εργαλεία στη φορολογική διοίκηση, ώστε να γίνεται
άµεση η ανάδειξη της επιεικέστερης από τα δύο σενάρια των κυρώσεων; Όχι. Αυτό το οποίο ψηφίζετε είναι για άλλη µια φορά
µη εφαρµόσιµο και αναποτελεσµατικό. Μαζί µε τις υπόλοιπες
τροπολογίες που αναµένουµε να έρθουν -γιατί πριν ανέβω στο
Βήµα κύριε Υπουργέ, είδαµε ότι το Υπουργείο Υγείας καταθέτει
άλλη µια τροπολογία- θα σας παρακαλούσαµε -εκ µέρους, νοµίζω, όλων των συναδέλφων- να ολοκληρώσουµε σήµερα τη συζήτηση, έστω και µε αυτό το βεβαρηµένο πρόγραµµα
τροπολογιών, αλλά να µη σκεφτεί η Κυβέρνηση να κατεβάσει
οποιαδήποτε τροπολογία η οποία θα αφορά τα ζητήµατα επαναπροώθησης ασύλου µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία απ’ ό,τι
ξέρουµε έχει ύποπτο περιεχόµενο και υπαγορεύεται από δεσµεύσεις που ενδεχοµένως να έχει λάβει ο Πρωθυπουργός απέναντι σε ξένους ηγέτες. Σταµατώ εδώ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
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Παπαθεοδώρου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για δεκαπέντε δευτερόλεπτα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω µια
αναφορά που έγινε από τον κ. Παπαθεοδώρου περί ιδιωνύµου
να έγινε εν τη ρύµη του λόγου. Αυτό και µόνο θέλω να πω. Διότι
δεν µου αρέσει να κάνω µαθήµατα, προς θεού. Αλλά ελπίζω να
έγινε εν τη ρύµη του λόγου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ορίστε, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεν αρκεστήκατε σε αυτό το
οποίο είπα προηγουµένως ότι υπάρχουν στοιχεία ιδιωνύµου. Και
θα σας πω ποια είναι. Στην αντικειµενική υπόσταση ενός εγκλήµατος -εγώ επίσης, δεν θα ήθελα, γιατί είναι ένα αντικείµενο το
οποίο το διδάσκω- όταν προσδιορίζονται στοιχεία σε σχέση µε
συγκεκριµένες και µόνο πράξεις, εξαιρώντας τη συγκεκριµένη
διάταξη από τις γενικές, αυτός είναι ο ορισµός του ιδιωνύµου.
Έτσι; Από εκεί και πέρα, όµως, λέω ότι υπάρχουν στοιχεία ιδιωνύµου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κανένα στοιχείο δεν υπάρχει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επικαλέστηκα, λοιπόν, ότι θα
µπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν στοιχεία ιδιωνύµου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, αν αρχίσουµε, δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, και
απευθύνοµαι προς όλους. Το ιδιώνυµο έχει να κάνει ως προς τη
βαρύτερη ποινική µεταχείριση µιας πράξης, η οποία φεύγει από
την «οµπρέλα» της γενικής διάταξης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αυτό ακριβώς που είπα κι
εγώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό λοιπόν, είναι το ιδιώνυµο.
Τέτοιο πράγµα δεν υπάρχει, για να συνεννοούµεθα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Άρα δώσαµε τον ίδιο ορισµό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, δεν δώσατε τον ίδιο ορισµό. Εσείς µιλήσατε για την αντικειµενική υπόσταση και ότι εντάσσεται µια συµπεριφορά στο πλέγµα του νόµου. Άλλο είναι
αυτό που λέτε εσείς και άλλο είναι αυτό που λέω εγώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εξαιρείται από το γενικό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ, λοιπόν σας λέω αυτό που
ισχύει. Τι είναι ιδιώνυµο; Δεν υπάρχει αυστηρότερη ποινική µεταχείριση, ούτε υφιστάµενης πράξης ούτε προβλεπτέας.
Κύριε συνάδελφε, να µη φορτίζουµε τη συζήτηση µε έννοιες
οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα νοµοθετική φάση.
Πυροδοτείται µια συζήτηση η οποία θα δείτε ότι δεν θα βγει σε
καλό σε αυτούς που την πυροδοτούν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ;
Δεν θα βγει σε καλό σε τι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Χαίροµαι που λέτε «στοιχεία»
και «θα µπορούσε» κ.λπ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο και καλό θα είναι να βάλουµε µια τελεία.
Μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το debate, σας παρακαλώ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εγώ λέω να τελειώσει εδώ.
Αυτό που είπατε ότι θα µπορούσε να δηµιουργήσει εντυπώσεις
κ.λπ., ας µείνουµε σε αυτό.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Γι’ αυτό το είπαµε, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ξέρετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, είναι
ξεκάθαρο. Νοµίζω ότι θα πρέπει να βάλετε και εσείς µια άνω τελεία. Σας παρακαλώ πολύ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, αλλά άµα συνεχιστεί αυτό
το πράγµα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν θα συνεχιστεί.
Λήγει εδώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να
ακούει τέτοια πράγµατα και να µην απαντά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Θα ήθελα για µισό λεπτό τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε Παπαθεοδώρου. Λήγει εδώ. Θα αναγκαστεί να απαντήσει
ξανά ο Υπουργός. Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο το θέµα. Παρακαλώ
πολύ να συνεχίσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Για µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Να σας πω, κύριε Παπαθεοδώρου τι γίνεται; Αυτήν τη στιγµή µε τους υπολογισµούς
που έχουµε κάνει και επειδή έχει ζητηθεί ονοµαστική ψηφοφορία, πριν τις 22.00’ δεν τελειώνουµε, χωρίς να υπολογίζεται η
ονοµαστική ψηφοφορία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εδώ θα είµαστε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εάν συνεχίσουµε και
µε τους άλλους ειδικούς αγορητές να χρειάζεται να µιλήσουν δεκαεννιά λεπτά, κοντά στα είκοσι λεπτά, όπως µιλήσατε και εσείς,
δεν θα τελειώσουµε σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, να το πείτε σε
αυτούς που οργανώνουν τη συζήτηση. Γιατί το λέτε σε εµάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εγώ το λέω προς
όλους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δώστε µου για τριάντα δευτερόλεπτα τον λόγο και θα λήξει εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και επειδή υπάρχουν
Υπουργοί που θέλετε να έρθουν να εξηγήσουν τις τροπολογίες
τους, δεν πρόκειται να τελειώσουµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Μπορώ να έχω τριάντα δευτερόλεπτα; Δεν ζητάω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Δεν είναι το θέµα εάν
θα ζητήσετε τον λόγο επί προσωπικού. Κύριε Παπαθεοδώρου,
νοµίζω ότι απαντήσατε σε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός.
Καλό είναι να λήξει. Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τις δύο
πλευρές.
Οι οµιλητές είναι είκοσι δύο οι οποίοι έχουν δηλώσει να µιλήσουν. Έχουν έρθει και οι Υπουργοί. Όπως είπα, αφού ολοκληρώσουν τις οµιλίες τους οι ειδικοί αγορητές, τότε θα µπούµε στη
διαδικασία να αναπτύξετε τις τροπολογίες σας, κύριοι Υπουργοί.
Για άλλη µια φορά θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή εσείς δεν
το καταλαβαίνετε που είστε στα έδρανα, αλλά όποιος βρίσκεται
πάνω στο Βήµα καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθεί. Είναι µικρή η Αίθουσα και ο παραµικρός ψίθυρος αποτελεί
αρνητικό στοιχείο για τη συγκέντρωση του οµιλούντος.
Κύριε Αϊβατίδη, έχετε τον λόγο, για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το εισαχθέν νοµοσχέδιο έχει τίτλο: «Μέτρα θεραπείας ατόµων
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής».
Με το εν λόγω σχέδιο νόµου καταργούνται κάποιοι ποινικοί
όροι, µεταξύ των οποίων προεξάρχει η κατάργηση του όρου του
ακαταλόγιστου εγκληµατία. Δηλαδή, απαλείφεται η λέξη εγκληµατίας.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αϊβατίδη, µε
συγχωρείτε για τη διακοπή.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν έχω γίνει κατανοητός. Σας
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έχω παρακαλέσει. Ήδη είναι η τρίτη φορά. Ακούγεστε ενοχλητικά. Εάν θέλετε να κάνετε κουβέντα, παρακαλώ περάστε έξω
από την Αίθουσα. Είναι ασέβεια προς τον οµιλούντα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Συνεχίστε, κύριε Αϊβατίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Πέραν, λοιπόν, του όρου του ακαταλόγιστου εγκληµατία, καταργείται και ο όρος της εξωθεραπευτικής φύλαξης, όπως επίσης και ο όρος του επικινδύνου για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
Είχα τονίσει και στις επιτροπές ότι αυτές οι καταργήσεις
άπτονται της ιδεολογικής προσέγγισης του κυβερνώντος ΣΥΡΙΖΑ
και θα έλεγα ότι αποτελούν µια µορφή ιδεοληψίας και ιδεοληπτικής προσέγγισης στο συγκεκριµένο -πολύ σοβαρό- ζήτηµα.
Από τη συνεδρίαση της επιτροπής για τους φορείς έλαµψαν
δια της απουσίας τους τόσο η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία,
όσο και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Δεν προσήλθε ούτε ο Πρόεδρος ούτε κάποιος νόµιµος αναπληρωτής. Θεωρούµε ότι αυτό αποτελεί µια µορφή διαµαρτυρίας για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Έτσι τουλάχιστον το
εκλαµβάνουµε. Για να χρησιµοποιήσω έναν ψυχιατρικό όρο, αποτελεί µια µορφή παθητικής επιθετικότητας σε βάρος της Κυβέρνησης, ενδεχοµένως και σε βάρος του προσώπου του κυρίου
Υπουργού, του κ. Κοντονή, λόγω του ότι έχει κατηγορηθεί για
παρεµβάσεις και αντεγκλήσεις µε τη δικαιοσύνη.
Άρα, λοιπόν, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου αφορά ψυχιατρικούς ασθενείς µε βαρεία ψυχοδιανοητική διαταραχή, οι οποίοι
κατά την τέλεση της πράξης δεν έχουν πλήρη επίγνωση του αξιοποίνου της πράξεως. Η προσέγγιση της κατάργησης της λέξεως
«εγκληµατίας» από τη φράση «ακαταλόγιστος εγκληµατίας», ουσιαστικά προδίδει ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει το θέµα αυτό όχι
από την πλευρά του θύµατος, δεν ακολουθεί δηλαδή -όπως θα
ήταν το σωστό κατά τη γνώµη µας- µια θυµατοκεντρική προσέγγιση στο ζήτηµα.
Αντιθέτως βλέπει την τέλεση µια πράξεως, ενός εγκλήµατος
από την πλευρά του τελέσαντος και αφαιρεί τη λέξη «εγκληµατίας» επειδή δεν είχε επίγνωση της πράξης. Μα, στις περιπτώσεις
αυτές το έγκληµα έχει τελεστεί. Θύµα υπήρξε. Άρα, λοιπόν, ίσως
θα µπορούσε ο κύριος Υπουργός εδώ να αντικαταστήσει -αν επιµείνει στην αντικατάσταση, όπως προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο νόµου- του όρου «ακαταλόγιστος εγκληµατίας» µε τη φράση
«ακαταλόγιστος δράστης», γιατί υπάρχει πράξη αξιόποινη και µε
αξιόποινα αποτελέσµατα, όπως στις ανθρωποκτονίες.
Αυτά τα µέτρα θεραπείας τα οποία εισηγείται το σχέδιο νόµου
είναι τοποθέτηση σε ειδικό ψυχιατρικό τµήµα ή σε εξωνοσοκοµειακή µονάδα ψυχικής υγείας του ψυχικώς ασθενούς, ο οποίος
έχει τελέσει έγκληµα κατά της ζωής ή ακόµα σε εξωτερικά ιατρεία δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου. Ελλοχεύει
ο κίνδυνος όχι µόνο της απόδρασης, αλλά και της υποτροπής.
Θεωρούµε ότι είναι λίαν προκεχωρηµένο το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου στο σηµείο αυτό. Δεν υπάρχουν οι ειδικές δοµές.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι σε χώρες προηγµένες πολιτισµικά και επιστηµονικά δεν έχει καταργηθεί η εξωθεραπευτική φύλαξη, κατά περίπτωση. Υπάρχουν, δηλαδή,
άνθρωποι, ψυχιατρικά ασθενείς µε σχιζοφρένεια που έχουν τελέσει κατά συρροή εγκλήµατα και µάλιστα βαριά -ανθρωποκτονίες επί παραδείγµατι- που δεν είναι δυνατόν αποκλειστικώς η
θεραπευτική φύλαξη να είναι επαρκής και να εξασφαλίζει τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, την προφύλαξη της ζωής των υπολοίπων τροφίµων, του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.
Μ’ αυτή την προσπάθεια που κάνετε αποστιγµατισµού του ψυχικά ασθενούς µπορούµε να συµφωνήσουµε. Επειδή όµως εδώ
υπάρχει ποινική συνιστώσα εφαρµοσµένη στον Ποινικό Κώδικα
δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Θα διαφωνήσουµε γιατί φοβόµαστε ότι θα υπάρξει αφ’ενός θέµα στη δηµόσια τάξη και
ασφάλεια. Αφ’ ετέρου πιστεύουµε ότι λόγω των µη επαρκών
δοµών, που είναι απαραίτητες για να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος,
καθίσταται ανεφάρµοστος.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην αγωνία που εξέφρασε ένας φορέας που προσκλήθηκε και ήταν αυτός των νοσηλευτών των δηµοσίων ψυχιατρικών νοσοκοµείων.
Μίλησε επανειληµµένως ο εκπρόσωπός τους για τη φύλαξη,
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µε µια αγωνία. Ο τρόπος, µε τον οποίο εκφράστηκε, υποδηλώνει
ότι οι ίδιοι επιθυµούν µια εξωθεραπευτική φύλαξη για ειδικές περιπτώσεις.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι ο ψυχιατρικά ασθενής, ο οποίος έχει
τελέσει ανθρωποκτονία, υποτροπιάζει άσχετα µε τη θεραπεία
στην οποία υποβάλλεται, σε ένα σηµαντικό θα έλεγα ποσοστό µικρό µεν, σηµαντικό δε- για την κοινωνία, αφού αφορά µια στις
δέκα χιλιάδες περιπτώσεις ανά έτος. Η γνώµη µας είναι ότι θα
πρέπει να προεξάρχει η δηµόσια τάξη και ασφάλεια των ιδεολογικών προσεγγίσεων του δικαιωµατισµού και του ανθρωπισµού.
Εάν αναγνωρίσω ένα κίνητρο στην όλη νοµοθετική προσπάθεια είναι αυτό της αποσυµφόρησης του Ψυχιατρείου του Κορυδαλλού,
όπου
πράγµατι
έχοντας
εκεί
διενεργήσει
πραγµατογνωµοσύνες είδα ότι υπάρχει ένα ζήτηµα συµφόρησης.
Θα έρθω στο δεύτερο µέρος του σχεδίου νόµου και θα αναφερθώ στο άρθρο 22 για το συναινετικό διαζύγιο. Ο εκπρόσωπος
των δικηγόρων, κατά τη συνεδρίαση της κλήσης φορέων, στην
κυριολεξία κονιορτοποίησε την επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης για το εισαχθέν άρθρο, το οποίο ουσιαστικά καταργεί τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων για τα συναινετικά διαζύγια.
Εδώ πέρα ελλοχεύει ο κίνδυνος των εικονικών γάµων. Γνωρίζουµε ότι παράνοµοι µετανάστες µε εικονικούς γάµους επιχειρούν νοµιµοποίηση. Προκύπτει και ένα άλλο ζήτηµα, αφού θα
εµπλέκεται συµβολαιογράφος. Αυτή η τελική συµβολαιογραφική
πράξη του συναινετικού διαζυγίου πώς είναι δυνατόν να προσβληθεί σε περίπτωση που τα δύο µέρη θελήσουν συναινετικά
να την προσβάλλουν;
Θα έρθω στο άρθρο 28, το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί µια
κερκόπορτα για τη νοµιµοποίηση της κάνναβης στη χώρα µας.
Κάνοντας µια αναδροµή µε τον ν.4139/2013 και επί συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, επί υπουργίας του κ.
Λυκουρέντζου ως Υπουργού Υγείας και του κ. Ρουπακιώτη ως
Υπουργού Δικαιοσύνης νοµιµοποιήθηκε η καλλιέργεια βιοµηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα.
Ο τότε νόµος περί ναρκωτικών και το συγκεκριµένο άρθρο
έδινε και προέβλεπε ένα όριο, αυτό του 0,2%, στα προϊόντα κάνναβης. Από τη βιοµηχανική κάνναβη προέρχονται και βρώσιµα
προϊόντα. Ποιο είναι εδώ το σηµαντικό; Θεωρούµε, κατ’ αρχάς,
ότι αυτή η άνοδος του ποσοστού από 0,2% σε 0,8% αφ’ ενός
είναι αυθαίρετη…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα τοποθετηθώ αµέσως µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Αφ’ ενός είναι αυθαίρετη αφ’ ετέρου δεν µπορώ να πιστέψω
ότι αφορά κάποια εν εξελίξει δικαστική υπόθεση που θα συνεπάγεται η νοµοθέτηση την παύση ποινικής δίωξης για τη συγκεκριµένη υπόθεση, εάν υπάρχει. Είναι µια εικασία, ένας κακόβουλος
µπορεί να την κάνει. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Πιστεύω ότι είναι
µια λανθασµένη τοποθέτηση.
Να σας πω ότι το µεγαλύτερο ποσοστό υπάρχει στον Καναδά
και είναι 0,3%. Εκεί πέρα, λοιπόν, όταν σε κάποιες πολιτείες στις
ΗΠΑ επιχείρησαν να ανεβάσουν αυτό το ποσοστό στη βρώσιµη
βιοµηχανική κάνναβη -παρεµπιπτόντως να πω ότι είναι δυνατόν
να γίνει γλυκίσµατα, κέικ, µπισκότα- υπήρξαν τυχαίες δηλητηριάσεις σε παιδιά.
Ποιο είναι, όµως, εδώ το βασικό ζήτηµα; Είναι ότι από τις κανναβινόλες που έχει η κάνναβη, ένα 10% είναι η κανναβιδιόλη, η
οποία δεν έχει ψυχοδραστική επίδραση, ένα 90% περίπου είναι
το Δ9 τετραϋδροκανναβινολικό οξύ και το υπόλοιπο ποσοστό
αφορά την ψυχοδραστική ουσία, τη Δ9 τετραϋδροκανναβινόλη.
Τι γίνεται; Με τη θερµική επεξεργασία του βρώσιµου προϊόντος, το «ψήσιµο», µετατρέπεται σε ένα ποσοστό 30% µε 70% το
οξύ αυτό, το οποίο δεν έχει ψυχοδραστική επίδραση, στην ψυχοδραστική ουσία.
Άρα, λοιπόν, πιστεύουµε -και το λέω χωρίς αυτό να αποτελεί
µία ιδεολογική προσέγγιση- ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει
να γίνει αυτό τελικά αποδεκτό, το πολύ υψηλό ποσοστό. Αν θέλετε να το αυξήσετε, ας το αυξήσετε µέχρι το 0,3, όπως είναι
στον Καναδά.
Όσον αφορά το άρθρο 29, που αφορά στην παράσταση πολι-
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τικής αγωγής για τα φιλοζωικά σωµατεία σε περιστατικά κακοποίησης ζώων, ακόµα και αδέσποτων, είµαστε θετικοί και προτείνουµε να υπάρχει µία κατά τόπον αρµοδιότητα του φιλοζωικού
σωµατείου σε σχέση µε το ποινικό συµβάν, την κακοποίηση του
ζώου. Συνεπώς, στο άρθρο 29 θα είµαστε θετικοί.
Το άρθρο 31, για την υποχρέωση προκαταβολής για την παράσταση που αφορά τους δικηγόρους, όπου αυτή η παράλειψη
θεραπεύεται στην πορεία, έχει θετικά στοιχεία.
Επίσης, θετικό είναι και το άρθρο 56, που αφορά την Εθνική
Σχολή Δικαστών για τη βαθµολόγηση, όπου γίνεται µία τροποποίηση όσον αφορά την προφορική και γραπτή εξέταση. Ενώ
ήταν 50% και 50%, µε την εισαγόµενη διάταξη και το αντίστοιχο
άρθρο, 15% θα βαθµολογείται η προφορική εξέταση και 85% η
γραπτή. Θεωρούµε ότι είναι σωστό.
Για το άρθρο 40, που αφορά την κακοποίηση ανηλίκου και το
ακαταδίωκτο ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών,
δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εγκαλούνται για τα µη
εκ δόλου αδικήµατα, θα διαφωνήσουµε λόγω του ότι φαίνεται ότι
έχει µία αναδροµικότητα. Μπορεί να αφορά εν εξελίξει υποθέσεις
που αφορούν σε αστοχία διάγνωσης, γιατί αυτό µπορούµε να αντιληφθούµε. Δηλαδή, υπάρχει µία γνώµη εκπεφρασµένη σε κάποιο
έγγραφο η οποία είναι λάθος, δεν προκύπτει δόλος, είναι µία διαγνωστική αστοχία και εσείς θέλετε το ακαταδίωκτο γι’ αυτή την
αστοχία.
Αν σε κάθε περίπτωση προχωρήσετε, ίσως θα ήταν σκόπιµο
να συµπεριλάβετε τους ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και αυτούς που υπηρετούν στα πανεπιστήµια, τους
καθηγητές ιατροδικαστικής εννοώ αλλά και τους επιµελητές ή
τους επικουρικούς που υπηρετούν στα νοσοκοµεία.
Θα κλείσω µε µία µικρή αναφορά στην τροπολογία για τους
πλειστηριασµούς. Εδώ υπάρχει ένας παράδοξος προστατευτισµός της αριστερής Κυβέρνησης, ο οποίος ουσιαστικά αφορά
τις τράπεζες και όχι, βεβαίως, τους δανειολήπτες. Υπάρχει, δηλαδή, µία αλλοπρόσαλλη πολιτική στάση.
Ναι, µεν, υπάρχει αυτό το λογικό έρεισµα να προστατευτούν
οι συµβολαιογράφοι εν ώρα καθήκοντος, που αναλαµβάνουν καθήκοντα δηµοσίου λειτουργού, πλην, όµως, αυτό φαίνεται ότι
αποτελεί προστασία των συµφερόντων των τραπεζών, χωρίς βεβαίως εµείς να επιδοκιµάζουµε βίαιες πράξεις, οι οποίες είναι
γνωστές µε διάφορες επελάσεις τέως ιδεολογικών συντρόφων
των κυβερνώντων.
Οπωσδήποτε, ενώ βλέπουµε ότι γίνονται αυτές οι πράξεις, είχε
ενδιαφέρον η αναφορά του κυρίου Υπουργού για συµπεριφορά
χούλιγκαν από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας.
Κατά τη διάρκεια των επιτροπών είχα θίξει το θέµα της έκδοσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αϊβατίδη, σας
παρακαλώ σιγά-σιγά να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δύο σηµαντικά
πράγµατα. Θα τα θίξω και ολοκληρώνω.
Το πρώτο ζήτηµα αφορά την έκδοση του Ρώσου υπηκόου Αλεξάντερ Βίνικ, που αποφάσισε ο Άρειος Πάγος να εκδοθεί στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Συγχρόνως, η Ρωσική Οµοσπονδία ζητά την
έκδοσή του για κάποιο ανάλογο αδίκηµα. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν
ότι αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι πολιτική απόφαση.
Δεν εναρµονιζόµαστε µε αυτό, όµως έχει προκληθεί ένα µείζον
θέµα και είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να µην εκδοθεί
ο Αλεξάντερ Βίνικ στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Να πω ότι κατηγορείται για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος που
αγγίζει τα 4 δισεκατοµµύρια δολάρια και αφορά το bitcoin. Ποιος
θα πιστέψει ότι, αν εσείς λάβετε µια απόφαση έκδοσης, αυτό δεν
είναι εντολή από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής;
Τέλος, στην επιτροπή µάθαµε ότι αυτός ο οποίος ουσιαστικά,
διοργανώνει ή συντάσσει ή έχει καθοριστική συµβολή σε αυτά
τα νοµοθετήµατα είναι ο Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής
Πολιτικής, ο κ. Φυτράκης. Έχουµε βάσιµες υποψίες ότι είναι ο
ιθύνων νους πίσω από τον νόµο Παρασκευόπουλου και τις µετέπειτα επεκτάσεις και παρατάσεις του νόµου από τον κ. Κοντονή.
Υπάρχουν, όµως, στοιχεία -ίσως δεν ενήργησε εκ δόλου, δεν
το πιστεύω άλλωστε αυτό, όµως δεν συγχωρείται τέτοια αµέλειατα οποία θα καταθέσω για τα Πρακτικά. Υπάρχει έγγραφο του κ.
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Φυτράκη, του Γενικού Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, ο
οποίος στέρησε από τις Αρχές, λόγω της καθυστέρησης της διενέργειας νεκροψίας-νεκροτοµής στην Κέρκυρα, τη δυνατότητα
να συλλάβει τριαντάχρονο Αλβανό ο οποίος δολοφόνησε τη µητέρα της φίλης του και ασέλγησε στην ανήλικη κόρη της.
Πιστεύω ότι είναι πράγµατι ο ιθύνων νους στα νοµοθετήµατα
αυτά και πιστεύω ότι εξαιτίας αυτής του της παρέµβασης, ακόµα
κι αν είναι εξ αµελείας, θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αϊβατίδη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µία παρέµβαση για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Θα σας παρακαλούσα
να είστε σύντοµος, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει τεθεί ένα θέµα της αύξησης αυτής της ουσίας από 0,2% σε
0,8%. Κατά τη διενέργεια των εργασιών της επιτροπής υπήρξαν
τεκµηριωµένες επιστηµονικά απόψεις περί του ποσοστού του
0,8%.
Όµως, µετά την ακρόαση των φορέων, οι καλλιεργητές δήλωσαν στην επιτροπή ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει και ότι το
πολύ να φτάνει στο 0,3% µία προστασία που πρέπει να διαλαµβάνεται στον νόµο. Περιµένω µέχρι το µεσηµέρι. Η Κυβέρνηση
προσανατολίζεται αυτό το ποσοστό να περιοριστεί το 0,3%,
όπως υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσµου. Διότι, αν δεν
υπάρχει αντικείµενο στη χώρα, δεν βλέπω γιατί πρέπει να επέµβουµε σε ένα τόσο υψηλό ποσοστό.
Από αυτή την άποψη, η κατάθεση των φορέων ενώπιον της επιτροπής ήταν αρκετά διαφωτιστική και προς αυτή την κατεύθυνση
προσανατολιζόµαστε. Αυτό για να το έχουν υπ’ όψιν τους και οι
επόµενοι εισηγητές που θα τοποθετηθούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι η θέση που παίρνετε τώρα
ή περιµένετε κάτι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή είναι η θέση που παίρνω
τώρα. Σας λέω ποιος είναι ο προσανατολισµός. Φαντάζοµαι ότι
µέχρι τις τρεις θα έχουµε απόλυτη εικόνα επί του θέµατος, οπότε
θα προχωρήσουµε σε νοµοτεχνική βελτίωση του συγκεκριµένου
άρθρου.
Ήθελα να τονίσω επί του θέµατος, γιατί το είπε ο κ. Αϊβατίδης
στην οµιλία του, ότι εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις δεν υπάρχουν.
Δεν γνωρίζουµε απολύτως τίποτα.
Ήταν µία επεξεργασία η οποία έχει γίνει από τον Φεβρουάριο
–εάν θυµάµαι καλά- και η οποία έχει καταλήξει σε αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σκοτεινό σε αυτήν την υπόθεση. Απόδειξη είναι ότι τοποθετούµε µε βάση αυτά τα οποία
ακούσαµε και ήταν επαρκώς τεκµηριωµένα και αιτιολογηµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Θεωρώ ότι ήταν όντως σηµαντική η παρέµβασή
του.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Δελής για δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ήταν
λογικό να συµβεί, τον τόνο στη σηµερινή συνεδρίαση δεν τον
δίνει το νοµοσχέδιο, αφού χθες το βράδυ, λίγες ώρες πριν αυτό
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης µπει για συζήτηση
στην Ολοµέλεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης φέρνει ξαφνικά µια
τροπολογία -και τι τροπολογία!- για τους πλειστηριασµούς στο
δικό του, παρακαλώ, νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο –θυµίζωτο οποίο συζητιέται στις επιτροπές εδώ και µία εβδοµάδα.
Στις καταγγελίες που κάνουµε για τη σχετική τροπολογία που
επιχειρεί η Κυβέρνηση να ψηφίσει, ο Υπουργός µας απαντά: «Δεν
είναι αυτό που νοµίζετε, είναι ανώδυνο», αραδιάζοντας µια σειρά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από νοµικίστικα επιχειρήµατα. Μόνο που -ξέρετε- το ζήτηµα των
πλειστηριασµών δεν είναι νοµικό ζήτηµα. Είναι κοινωνικό ζήτηµα
και γι’ αυτό βαθιά πολιτικό.
Για να εξηγούµαστε. Δεν υπάρχει καµµιά προστασία, καµµιάς
κατοικίας και λογαριασµού για χρέη στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Και αυτό γίνεται τώρα, αυτή τη στιγµή που µιλάµε!
Γι’ αυτό και οι κατασχέσεις σε αυτό το ζήτηµα πάνε σύννεφο. Και
δεν υπάρχει καµµιά προστασία κατοικίας από το 2018 και αυτό
το ξέρουν πολύ καλά και οι τράπεζες και τα funds. Γι’ αυτό και
ακονίζουν τα νύχια τους και εσείς µε κάθε τρόπο τους βοηθάτε,
όπως και µε αυτήν την τροπολογία.
Φαίνεται ότι το υπνωτικό χάπι της περιβόητης «συµφωνίας κυρίων» που διαφηµίσατε µε τις τράπεζες, δεν πιάνει και αρπάζετε
τον βούρδουλα της καταστολής. Άλλη µια φορά, λοιπόν, που η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες µέρες νοµοθετεί στα µουλωχτά. Το αντιλαϊκό ρεπερτόριο της Κυβέρνησης δεν έχει τελειωµό. Η κατρακύλα δεν έχει σταµατηµό. Τούτη τη φορά
επιχειρείτε να ποινικοποιήσετε αδίστακτα τον αγώνα όσων αγωνίζονται ενάντια στους πλειστηριασµούς λαϊκών κατοικιών.
Τις προάλλες προσπαθήσατε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο να
χτυπήσετε το πιο ιερό δικαίωµα των εργαζοµένων, το δικαίωµα
στην απεργία. Σήµερα η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ, η τροπολογία Κοντονή -όπως θα µείνει στην ιστορία- θεωρεί τον αγώνα για την
προστασία της λαϊκής κατοικίας ως κακούργηµα, το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα µε ποινές φυλάκισης από τρεις έως έξι
µήνες τουλάχιστον. Θεωρείτε δηλαδή, ως εγκληµατία που πρέπει
να φυλακιστεί όποιον αγωνίζεται για να προστατεύσει τα λαϊκά
σπίτια από τα νύχια των αδίστακτων αρπακτικών, ντόπιων και
ξένων. Αυτά νοµοθετείτε. Να τα χαίρεστε και να τα καµαρώνετε!
Για σιγά, όµως, σαν πολύ φόρα δεν πήρατε; Ποιος σας δίνει
αυτόν τον αέρα; Το ΔΝΤ; Ο Ντάισελµπλουµ; Οι θεσµοί; Η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ή µήπως ο Τραµπ, όλοι αυτοί στάζουν µέλι για
την Κυβέρνησή σας; Ή µήπως ο ΣΕΒ και οι τραπεζίτες που δεν
τους χαλάτε χατίρι και σας έχουν στα όπα-όπα;
Κάνετε, όµως, ένα λάθος. Το ίδιο ακριβώς λάθος που έκαναν
και άλλοι πριν από εσάς. Υποτιµάτε τον λαό και τη δύναµή του.
Πάτε να τον φοβίσετε, να τον τροµοκρατήσετε για να µην αντιστέκεται στην πολιτική σας. Είστε, όµως, βαθιά νυχτωµένοι εάν
νοµίζετε ότι µε τον αυταρχισµό και την καταστολή, την πυγµή και
την κρατική βία θα σταµατήσετε την πάλη του λαού για τα σπίτια
του και τη ζωή του.
Το αντίθετο θα γίνει. Αυτή η πάλη, αυτός ο αγώνας θα δυναµώσει ακόµα πιο πολύ, θα παραµερίσουν τις αυταπάτες τους και
θα έρθουν σε αυτόν πολλοί περισσότεροι. Γιατί οι δίκαιοι αγώνες
δεν σταµατούν και όποιος τους εµποδίζει, αλίµονό του. Η ιστορία
του έχει έτοιµο τον πάσσαλο της ατίµωσης. Πέφτουν και οι τελευταίες σας µάσκες.
Αυτεπάγγελτα διώκονται όσοι διαταράσσουν την απρόσκοπτη
και εύρυθµη διενέργεια των πλειστηριασµών, διατάζετε χωρίς
ντροπή µε τον νόµο σας, διότι «οι ανωτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δηµοσιονοµικού και
δηµοσίου συµφέροντος, που αποσκοπούν στη στήριξη και προστασία της εθνικής οικονοµίας» όπως γράφετε επί λέξει στην αιτιολόγηση της τροπολογίας σας. Αίσχος! Και τι δεν µας θυµίζουν
όλα αυτά! Και ποιοι τα λέγανε πριν από εσάς, τρία χρόνια µόλις
πριν, και θα τα λένε πάντα όσοι αντιµάχονται τον λαό και τις
ανάγκες του!
Αποδεικνύεται ότι και για εσάς η λαϊκή κατοικία που αποκτήθηκε µε κόπους και µε βάσανα µίας ολόκληρης ζωής, όπως και
όλα τα λαϊκά δικαιώµατα, δεν ανήκουν στην εθνική οικονοµία για
να προστατευθούν. Ίσα-ίσα για εσάς, όπως και για τους πριν από
εσάς, για το ίδιο το βάρβαρο σύστηµα που υπηρετείτε οι λαϊκές
κατοικίες είναι η τροφή των τραπεζών και των διαφόρων αρπακτικών τύπου funds και τα λαϊκά δικαιώµατα είναι το λάδι και το
καύσιµο στην µηχανή της ανάπτυξης των κερδών του κεφαλαίου.
Για σας τα λαϊκά σπίτια είναι το καλύτερο προσάναµµα στην ενίσχυση της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
το γράφετε αυτό ξεδιάντροπα στον νόµο σας. Πάνω απ’ όλα η
ρευστότητα των τραπεζών! Για χάρη της ρευστοποιείτε, εξαϋλώνετε κόπους και ιδρώτα µιας ζωής, δικαιώµατα που κερδήθηκαν από την εργατική τάξη µε θυσίες αιµατοποτισµένες.
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Κουνάτε και τον µπαµπούλα µιας νέας ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών, λες και είναι ευαγή ιδρύµατα οι τράπεζες και όχι
εργαλεία των κεφαλαιοκρατών, λες και αυτές τις ανακεφαλαιοποιήσεις είναι υποχρεωµένοι να τις φορτώνονται συνέχεια οι
άνθρωποι του µόχθου και όχι αυτοί που τις έχουν και κάνουν κουµάντο σε αυτές, λες και για τις ανακεφαλαιοποιήσεις φταίνε οι
εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι και όχι η αγριότητα της καπιταλιστικής µηχανής όταν βρίσκεται σε κρίση.
Και έτσι να που και ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει το σιδερένιο χέρι του
νόµου και της τάξης, αφήνει κατά µέρος το καρότο και πιάνει το
µαστίγιο. Έτσι γίνεται πάντα. Όσο πιο αντιλαϊκή γίνεται η πολιτική σας τόσο περισσότερο θα καταφεύγει στον αυταρχισµό και
στην καταστολή. Είναι σαν το νύχι µε το κρέας αυτά, πάνε µαζί.
Το µαθαίνουν καλά όσοι πάνε να διαδηλώσουν έξω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Το γνώρισαν πρόσφατα στα Γιάννενα οι
απολυµένοι που έκαναν το έγκληµα να διαµαρτυρηθούν και να
διεκδικήσουν το δικαίωµά τους στη δουλειά. Το ζήσανε, ίσως µάλιστα και για πρώτη φορά, στην πρόσφατη απεργία προχθές και
οι µαθητές που τόλµησαν να θέλουν να σταθούν περήφανα δίπλα
στους αγωνιζόµενους γονείς τους στα Τρίκαλα, στη Λαµία, στη
Γραβιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια, στη Νάουσα, στο Ίλιον,
στην Ξάνθη και στα Γιάννενα και τότε εισπράξανε απειλές και
πέσαν πάνω τους αποβολές από διευθυντάδες στον θλιβερό
ρόλο του παιδονόµου. Βρήκαν µπροστά τους ακόµη και τα ΔΙΑΣ.
Απ’ ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ µπαίνει για τα καλά στον δρόµο της
κρατικής καταστολής και του αυταρχισµού. Είναι σαν να θέλει
να στείλει µήνυµα για το ότι η αντιλαϊκή του πολιτική όχι µόνο θα
συνεχιστεί, αλλά και θα ενταθεί διά πυρός και σιδήρου. Εµείς το
ξέρουµε πάρα πολύ καλά.
Το µαρτυράει και ο προϋπολογισµός που προχθές ψηφίσατε,
που και αυτός αυγαταίνει τους φόρους για τον λαό και κόβει από
την υγεία και την παιδεία την ώρα που χαϊδεύει και ταΐζει το κεφάλαιο.
Το µαρτυράει η αύξηση στο οικιακό νυχτερινό ρεύµα που κάνατε χθες την ώρα που το µειώνετε για τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Το µαρτυρά ακόµη άλλη µία τροπολογία στο ίδιο νοµοσχέδιο
το σηµερινό, που έρχεται να απελευθερώσει τάχα από τα δεσµά
τα φαρµακεία των αυτοαπασχολούµενων, που ήταν φυλακισµένα
στα δεσµά, για να τα στείλει κατευθείαν στα σαγόνια των µεγάλων επιχειρηµατιών που θέλουν να συγκεντρώσουν και να φάνε
ολόκληρη την πίτα της λιανικής του φαρµάκου.
Όλα αυτά τα απαιτεί άλλωστε το κεφάλαιο, οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι, ο ΣΕΒ, όλοι όσους υπηρετεί µε την πολιτική της και η σηµερινή Κυβέρνηση, όλοι όσοι βιάζονται να πιάσουν καλό τραπέζι
στο µεγάλο φαγοπότι της ανάπτυξης που στρώνει γι’ αυτούς ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Να ξέρετε, όµως, καλά ότι το γάντι που ρίχνετε στον λαό
αυτός θα το σηκώσει, µαζί µε τους κοµµουνιστές.
Και κάτι ακόµα. Οι καταδίκες που θα υπάρξουν µε τη διάταξη
που πάτε να ψηφίσετε σήµερα, –και εµείς λέµε ότι σίγουρα θα
υπάρξουν µε αυτό που θα ψηφίσετε- θα έχουν και την υπογραφή
όλων όσοι ψηφίσουν σήµερα «ναι» στην ονοµαστική ψηφοφορία
την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ σε αυτή την αισχρή τροπολογία.
Να πούµε και δύο λόγια για το νοµοσχέδιο, ξεκινώντας από τη
βασική θέση του ΚΚΕ. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς, µε τους οποίους
ασχολείται το νοµοσχέδιο, του άρθρου 69 και 70 του Ποινικού
Κώδικα είναι αυτό που λέει η λέξη για µας, «ασθενείς», για τους
οποίους η διάπραξη µιας αξιόποινης πράξης καταδεικνύει ακριβώς ότι έχουν και αυξηµένη ανάγκη θεραπείας.
Η θεραπεία τους εντάσσεται µέσα στα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία και σε τµήµατα εξειδικευµένα ανάλογα µε τη νόσο, ψυχιατρικά νοσοκοµεία µε τις κατάλληλες υποδοµές και τον
εξοπλισµό και πλήρως στελεχωµένα µε το κατάλληλο προσωπικό. Τι σας λέω τώρα δηλαδή! Εξειδικευµένα τµήµατα που
πρώτο τους µέληµα θα είναι η θεραπεία των ασθενών και όχι η
κράτησή τους και η όποια αναγκαία φύλαξή τους θα είναι ενταγµένη, θα αποτελεί µέρος της θεραπείας και µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση αυτής της θεραπείας οι άνθρωποι αυτοί που έχουν
ανάγκη από µονάδες αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης µε ολοκληρωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης και εργασίας,
όλα αυτά θα τα βρίσκουν.
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Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία και η ένταξή τους σε δοµές εξωνοσοκοµειακής φροντίδας και περίθαλψης οι οποίες θα πρέπει
να λειτουργούν στο ενιαίο, δηµόσιο, µα πάνω απ’ όλα δωρεάν
σύστηµα υγείας, µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης.
Και βεβαίως θα έχουν ανάγκη από τακτική παρακολούθηση στα
εξωτερικά ιατρεία εντός του ειδικού ψυχιατρικού νοσοκοµείου,
στα οποία και θα εξετάζονται δωρεάν και φυσικά θα έχουν δωρεάν όλα τα φάρµακα και όλες τις θεραπείες.
Για εµάς, για το κόµµα µας, κεντρικό ρόλο παίζει το ζήτηµα
της πρόληψης, η οποία πρέπει να εκδηλώνεται και να εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα. Και δεν υπάρχει καλύτερο όργανο για την
εφαρµογή της πρόληψης από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ως
τµήµα του Ενιαίου Κέντρου Υγείας, το οποίο θα διασυνδέεται µε
τους χώρους ευθύνης σε κάθε επίπεδο τοπικό: στα σχολεία, στα
διαµερίσµατα, στα οικοτροφεία, οπουδήποτε ζει και δουλεύει ο
λαός, γιατί θεωρούµε ότι µόνο µε την ολοκληρωµένη πρόληψη
µπορούν πραγµατικά να µειωθούν τα περιστατικά ανθρώπων µε
ψυχικές διαταραχές που µένουν αφρόντιστοι, χωρίς την απαραίτητη περίθαλψη και κάτω από αυτές τις συνθήκες συχνά οδηγούνται και σε ποινικά κολάσιµες πράξεις.
Για όλα αυτά, το νοµοσχέδιό σας δεν κάνει την παραµικρή
αναφορά, παρά το ότι -και αυτό το αναγνωρίζουµε γενικά- ο δράστης αντιµετωπίζεται ως ψυχιατρικός ασθενής που έχει ανάγκη
από θεραπεία, παρά το ότι προκρίνονται θεωρητικά τα θεραπευτικά µέτρα. Όµως το ζήτηµα είναι σε ποιες υποδοµές αυτά θα
εφαρµοστούν, µε ποιον εξοπλισµό, µε ποιο προσωπικό. Στα ειδικά και στα γενικά τµήµατα των ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκοµείων που στενάζουν από τις ελλείψεις; Ή τα θεραπευτικά µέτρα
σε αυτούς τους ανθρώπους θα ανατεθούν στις λεγόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις, που έχουν αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, την ώρα που οι
εξωνοσοκοµειακές κρατικές µονάδες είναι ελάχιστες και υποστελεχωµένες;
Τελικά, όσα θετικά περιγράφονται στο νοµοσχέδιο που συζητάµε, όλα αυτά τα υπονοµεύει και εν τέλει τα ακυρώνει η πολιτική
σας, που είναι µια πολιτική έντασης, περικοπών, υποχρηµατοδότησης της υγείας µε τον δηµοσιονοµικό κόφτη να παραφυλάει
σαν κέρβερος από πάνω µην τυχόν και αυξηθούν οι κοινωνικές
δαπάνες. Αυτόν τον κόφτη -σας το θυµίζουµε για άλλη µια φοράεσείς τον νοµοθετήσατε και εσείς τον τροχίζετε.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, επειδή είδαµε µια
µετατόπιση του Υπουργού ως προς το όριο της ουσίας THC, τετραϋδροκανναβινόλης. Θέσαµε στον Υπουργό, ο οποίος µέχρι
χθες επέµενε στο όριο του 0,8%, να µας προσκοµίσει το έγγραφο του ΕΟΦ µε το οποίο τεκµηρίωνε την άποψή του για το
όριο αυτό. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουµε, τέτοιο έγγραφο δεν υπάρχει.
Γι’ αυτό και θα δούµε τελικά πώς θα διατυπωθεί στη νοµοτεχνική
βελτίωση το συγκεκριµένο άρθρο και θα τα ξαναπούµε. Σε κάθε
περίπτωση, ο δικός µας φόβος είναι να µην ανοίξει κανένα, µα
κανένα παράθυρο για να γίνει το παραµικρό βήµα στη νοµιµοποίηση των ναρκωτικών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δελή και για την ακρίβεια στον χρόνο.
Θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους, επειδή κατατέθηκε και άλλη τροπολογία -δεκαοχτώ είναι στο σύνολο- να είστε
όσο το δυνατόν περισσότερο εντός του χρόνου σας, για να µην
αναγκαστούµε να µειώσουµε τον χρόνο των οµιλητών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, πείτε
τι αφορά η τροπολογία που κατατέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Η τελευταία που κατατέθηκε είναι η µε αριθµό 1421, που υπογράφεται από τον κ. Τσακαλώτο και την κ. Παπανάτσιου, µε τίτλο: «Τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτή η τροπολογία είναι κατεπείγουσα. Είναι για τον ΦΠΑ στα νησιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Οι Υπουργοί θα έχουν
στη διάθεσή τους τον χρόνο να τις αναπτύξουν.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ στο νοµοσχέδιο. Δεν θα εξαντλήσω όµως
όλον τον χρόνο. Πιστεύω ότι τα δεκαπέντε λεπτά µού είναι υπεραρκετά. Θέλω να αναφερθώ σε κάποια θέµατα που µπήκαν και
δεν έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, έχουν όµως µε το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Κατ’ αρχάς νοµίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι είπαν -και µάλιστα
και από την Αντιπολίτευση- ότι βρήκαν πολλά θετικά στοιχεία σε
αυτό το νοµοσχέδιο και χάρηκα που το άκουσα.
Εγώ θέλω να αναφερθώ συγκεκριµένα στα εξής: Νοµίζω ότι
µας πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβουµε ότι κάποιοι άνθρωποι
δεν µπορούν να διώκονται ποινικά όταν είναι ψυχικά ασθενείς.
Όλη η διαδικασία άργησε να έρθει, ήρθε όµως και νοµίζω ότι
αυτό το χαιρετίζουµε όλοι. Μου δίνεται όµως η ευκαιρία -καιρό
τώρα θέλω να το πω αυτό- να µιλήσω για την παράγραφο 6 του
άρθρου 2, που αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος είναι θεραπευόµενος, ψυχικά ασθενής και δεν έχει συνήγορο. Εγώ δεν το σταµατάω εκεί. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να µην έχει ούτε µισό
ευρώ στην τσέπη για να φάει και να πιει έναν καφέ ή να είναι οικονοµικός µετανάστης ή να είναι πρόσφυγας.
Θέλω εδώ να σας αναφέρω ένα παράδειγµα το οποίο το έχω
ζήσει στην Ολλανδία. Υπάρχει ένα ειδικό ταµείο και ένας ειδικός
κωδικός όπου τις περιπτώσεις αυτές δεν τις αναλαµβάνει ένας
νεαρός δικηγόρος την τελευταία στιγµή. Ξαναλέω ότι υπάρχει
ειδικός κωδικός και ειδικό ταµείο από το ίδιο το ταµείο των δικηγόρων, που όµως ενισχύεται και από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορεί να είναι δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας. Πρέπει να αντιµετωπίζονται ισότιµα µε κάποιον που
έχει τη δυνατότητα να πληρώσει έναν δικηγόρο.
Για τη χαµένη, λοιπόν, τιµή του δικηγορικού σώµατος -γιατί πιστεύω ότι το 99% των δικηγόρων είναι έντιµοι άνθρωποι και κάνουν σωστά τη δουλειά τους- ιδού πεδίο δόξης λαµπρό, να
δούµε τι ακριβώς γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε άτοµα που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον
εαυτό τους. Ακραία περίπτωση βέβαια είναι ένας ψυχικά ασθενής. Είναι κάτι που πρέπει να το δούµε, κύριε Υπουργέ. Τουλάχιστον εγώ θα επιµείνω και µε επίκαιρη ερώτησή µου.
Συνεχίζω. Μου έκανε εντύπωση το άρθρο 18. Βρίσκω πολύ θετικό ότι καθιερώνεται ο θεσµός του εισαγγελέα επόπτη, κάποιος
δηλαδή που πρέπει να διασφαλίζει τα ατοµικά δικαιώµατα και τις
ατοµικές ελευθερίες αυτών των ανθρώπων. Κατά τη γνώµη µου,
αυτό αναδίδει δηµοκρατία και θέλω να το αναδείξω.
Βλέπω πολύ θετικό το άρθρο 19, όπου ορίζονται και ο Συνήγορος του Πολίτη και η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας
Δικαιωµάτων των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, ορισµός άλλου ενός κοµµατιού δηµοκρατίας.
Θέλω, επίσης, να εκφράσω την έκπληξή µου για τον τρόπο που
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αντιµετωπίζει το συναινετικό διαζύγιο. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Κρίνονται όλοι και τους
ακούνε και οι πολίτες. Χτυπιόµαστε όλοι για την αποσυµφόρηση
των δικαστηρίων. Εάν είναι δυνατόν! Μάλιστα, άκουσα επιχειρήµατα ότι δεν βοηθάει. Πώς δεν βοηθάει; Ψάξτε και βρείτε τα πινάκια, να δείτε πόσες υποθέσεις υπάρχουν καθηµερινά.
Πηγαίνετε σε ένα δικαστήριο να το δείτε. Πιστεύω πως ήταν κάτι
που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια.
Θέλω, επίσης, γιατί κάποιοι το περάσανε αβρόχοις ποσί, να πω
και το εξής. Κάποτε λέγαµε «οι κουτόφραγκοι µε τα σκυλάκια και
τα γατάκια. Τι θέλουνε;» και τους κάναµε και κριτική εµείς οι Νότιοι, οι «σωστοί». Κάποτε, λοιπόν, ένας σοφός καθηγητής πανεπιστηµίου µού είχε πει, όταν ήµουν µικρός και είχα και εγώ την
ίδια αντίληψη και απαξίωνα, ότι στα χωριά τα ζώα τα σκοτώνουν,
τα πετάνε στη στάχτη και δεν τα υπολογίζουν καθόλου παρά
µόνο εάν τα χρησιµοποιούν. Και µου είχε πει ότι ένα γατί µπορεί
να σου θεραπεύσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα σκυλάκι και
ένα γατί µπορούν να σε θεραπεύσουν από πάρα πολλές αρρώστιες.
Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να το καταλάβουµε. Χαιρετίζω, λοιπόν, πολύ θετικά το άρθρο 29, που δίνει τη δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωµατεία.
Όχι, δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Υπάρχουν πολλοί µοναχικοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άνθρωποι, άνθρωποι ηλικιωµένοι, άνθρωποι άρρωστοι. Είναι σε
θετική κατεύθυνση και αναδίδει δηµοκρατία.
Πάµε στα Πρακτικά. Χτυπιόµαστε όλοι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα και λέµε «τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια». Τα έχω πει και
στις επιτροπές. Υπάρχουν τετρακόσιες χιλιάδες υποθέσεις. Δεν
έπρεπε κάτι να γίνει, να καταργηθεί το Ειδικό Ποινικό Τµήµα 7
του Εφετείου Αθηνών όπου στοιβάζονται όλες οι υποθέσεις; Πενταµελές Εφετείο, Μεικτό Ορκωτό, Τριµελή, Μονοµελή, Συµβούλια Εφετών στοιβάζονται όλα µαζί. Το άρθρο 32 πραγµατικά δίνει
ώθηση στην αποσυµφόρηση και στην πιο σύντοµη απονοµή δικαιοσύνης και πιστεύω και στην πιο δίκαιη.
Θα µπορούσα να πω πολλά, αλλά θέλω να φθάσω και σε µερικά άλλα θέµατα. Βλέπω πολύ θετικά το εξής. Οι άνθρωποι που
αναλαµβάνουν αυτές τις περιπτώσεις, εννοώ κάποιου που έχει
διαπράξει ποινικό αδίκηµα και είναι ψυχικά ασθενής, είναι ψυχίατροι, είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνικοί λειτουργοί και πολλές
φορές λογοδοτούσαν στις αίθουσες των δικαστηρίων, γιατί είχαν
να πουν µία άποψη. Έρχεται, λοιπόν, µε πολύ σεβασµό το άρθρο
40 και βάζει τα πράγµατα στη θέση τους. Δεν µπορεί για «ψύλλου
πήδηµα» να στέλνονται αυτοί οι άνθρωποι στα δικαστήρια και
θέλω να πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι σε αυτό.
Επίσης, θα αναφέρω κάτι που δεν σχολίασε κανένας. Οργιζόµαστε, στην κυριολεξία, όλοι το καλοκαίρι, όταν βλέπουµε ότι
υπάρχει εµπρησµός για διάφορους λόγους. Έρχεται το άρθρο
41 -και χαίροµαι που ήρθε και το είδα- που εξαιρεί αυτές τις περιπτώσεις εµπρησµού δασών και λέει ότι η δικογραφία µπορεί
να υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών αµέσως
στον εισαγγελέα εφετών και να βγει γρήγορα στο ακροατήριο.
Όταν βλέπουµε να καίγεται ένα απίστευτο δάσος ή συµβαίνουν
αυτά που έχουµε δει κάθε καλοκαίρι -είναι νοµίζω διαχρονικό
πρόβληµα- είναι φυσικό να εξοργιζόµαστε. Πρέπει, λοιπόν, να
χαιρετίσουµε όλοι αυτό το άρθρο 41.
Εννοείται ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες υπερψηφίζουµε
και επί της αρχής και επί των άρθρων όλο αυτό το νοµοσχέδιο.
Θέλω όµως -και δεν µπορώ να αντισταθώ στην επιθυµία, έχω
νοµίζω λίγα λεπτά- να ασχοληθώ µε δύο θέµατα επειδή τα λόγια
και οι υπερβολές είναι εύκολα, η πραγµατικότητα είναι δύσκολη.
Και εξηγούµαι.
Τις τελευταίες µέρες βλέπουµε κάποιες δηµοσκοπήσεις.
Πάντα ήµουν πολέµιος των δηµοσκοπήσεων και έχω κάνει µία
επίκαιρη ερώτηση και µία άλλη συζητιέται αύριο. Πρέπει να
υπάρχουν κανόνες, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μπορεί να είναι
µία εικόνα της στιγµής, αλλά να υπάρχουν κανόνες. Είδαµε δηµοσκοπήσεις να πέφτουν έξω είκοσι και είκοσι πέντε µονάδες ή
εφτά, οκτώ και πάει λέγοντας. Επηρεάζουν, ναι ή όχι, τη δηµοκρατία; Πιστεύω πως ναι. Επηρεάζουν τους κανόνες της.
Είδαµε, λοιπόν, τρεις δηµοσκοπήσεις της «MRB», σήµερα της
«ALCO» και κυρίως της «KAPA RESEARCH». Μάλιστα, η «KAPA
RESEARCH» δεν αναφέρεται σε χίλια ή χίλια πεντακόσια άτοµα,
αλλά αναφέρεται σε κοντά δεκατρείς χιλιάδες άτοµα, σε δεκατρείς περιφέρειες και βλέπουµε µία καινούργια πραγµατικότητα.
Αυτή η Κυβέρνηση, που έχει βάλει το κεφάλι της στον ντορβά,
αρχίζει να εισπράττει από τον κόσµο, που ακόµη είναι φτωχός,
ακόµα υποφέρει, κανείς δεν είπε το αντίθετο. Όµως, υπάρχει µία
ελπίδα. Αυτό προκαλεί µία νευρικότητα σε κάποιους µέσα σε
αυτή την Αίθουσα και ξέρετε ότι η νευρικότητα, σύµφωνα µε
τους στοιχειώδεις κανόνες της Ψυχιατρικής, οδηγεί σε επιθετική
συµπεριφορά.
Άκουσα, λοιπόν, υψηλούς τόνους για δύο ζητήµατα, τα οποία
θέλω να σχολιάσω. Το ένα είναι οι πλειστηριασµοί. Θέλω να πω
µε σαφήνεια το εξής: Χθες ήταν ηµέρα πλειστηριασµών. Προκαλώ να µου πει κάποιος εάν επισπεύδουσα ήταν τράπεζα, το
δηµόσιο ή ασφαλιστικά ταµεία. Κανένας από αυτούς δεν ήταν
επισπεύδων σε αυτούς τους πλειστηριασµούς. Ποιοι ήταν επισπεύδοντες, δηλαδή ποιοι προκαλούν τους πλειστηριασµούς;
Ιδιώτες! Σου έχω δανείσει 30.000 ευρώ, µου έχεις βάλει εγγύηση
το σπίτι σου, δεν µου δίνεις τα λεφτά και σε πάω σε πλειστηριασµό.
Εάν κάποιος νοµίζει ότι µπορεί να το αµφισβητήσει, ας µου πει
εάν ήταν µισός πλειστηριασµός άλλης κατηγορίας.
Επειδή βέβαια το ξέρω το θέµα απέξω και ανακατωτά, θα σας
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πω το εξής: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πλειστηριασµών: Η µία
είναι όταν επισπεύδων είναι ιδιώτης, δηλαδή αυτό που έγινε
χθες. Μου χρωστάς, δεν µου δίνεις, µου έχεις βάλει εγγύηση το
σπίτι και στο εκπλειστηριάζω.
Η δεύτερη είναι όταν υπάρχει εγγυητής. Έβλεπα χθες σε
πολλά κανάλια, που η αποδοχή τους πλέον από τον κόσµο είναι
4% -όποιος διάβαζε τις ποιοτικές δηµοσκοπήσεις- και χτυπιούνταν για τον πλειστηριασµό του φτωχού σπιτιού µίας γυναίκας,
που δεν άξιζε το σπίτι. Αυτή η γυναίκα ήταν τέταρτη εγγυήτρια
σε ένα δάνειο συζύγου της. Το αγνοείς αυτό το θέµα; Όχι! Είναι,
όµως, επισπεύδων τράπεζα, δηµόσιο ή για δάνειο πρώτης κατοικίας που πήρες και δεν µπορείς να το αποπληρώσεις; Όχι! Προκαλώ δηµόσια να µου φέρει κάποιος έναν πλειστηριασµό που να
είναι σε αυτή την κατηγορία. Έναν! Κανέναν δεν θα µου φέρει!
Η δεύτερη περίπτωση ήταν µία κυρία µε δύο - τρία παιδιά, που
είχε όλα τα δίκια του κόσµου. Είχε µπει και αυτή εγγυήτρια στο
δάνειο του συζύγου της. Αυτά έµπαιναν στα ψιλά, στο τέλος της
είδησης. Ηχούσε, όµως, επί µισή ώρα ο πλειστηριασµός. Η κακή
Κυβέρνηση, οι κακές τράπεζες, το κακό δηµόσιο, τα κακά ασφαλιστικά ταµεία. Το αφήνω στην κρίση σας!
Να κάνουµε την αυτοκριτική µας; Γιατί πλειστηριασµοί γίνονται
εδώ και πενήντα χρόνια, δεν γίνονται τώρα. Σίγουρα κάποιοι υπερέβαλαν, είναι όµως αντιπολιτευτική τακτική να κάνεις συµψηφισµό λαθών; Γιατί αυτή η Κυβέρνηση πήγε σε δεύτερες εκλογές
και εκεί είπε την αλήθεια, χωρίς καµµία υπερβολή.
Είναι αόρατες αυτές οι εκλογές του Σεπτεµβρίου, που έχουν
γίνει δύο χρόνια και τρεις µήνες πριν. Δεν µιλάει κανείς γι’ αυτές.
Δεν υπάρχει καµµία υπερβολή εκεί. Και ένα κοµµάτι µάλιστα του
ΣΥΡΙΖΑ, σαράντα µε σαράντα πέντε Βουλευτές µε άλλη άποψη
κατέβηκαν και δοκιµάστηκαν. Τους σέβοµαι και δεν σχολιάζω.
Τι θέλω να πω; Εγώ το παραδέχοµαι και είµαι ο πρώτος που
έχω πει να κάνουµε και την αυτοκριτική µας. Έγιναν πολλές
υπερβολές. Όµως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές
φορές ότι στις δεύτερες εκλογές µάς επέβαλαν κάτι και πήγαµε
σε αυτές. Το λέει και ο ίδιος ο Σόιµπλε, ο άνθρωπος που ήθελε
να µας καρατοµήσει στην κυριολεξία. Είπε ότι παραδέχθηκε αυτή
την Κυβέρνηση που πήγε σε αυτές τις εκλογές. Αυτές, λοιπόν,
οι εκλογές έχουν γίνει αόρατες.
Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο για τους πλειστηριασµούς παρά
µόνο το εξής: Η λέξη «κατάσχεση» και εµένα µε ενοχλεί. Δεν έχει
σχέση µε πλειστηριασµό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και πρέπει κάτι να κάνουµε. Συµφωνώ! Και για τους εγγυητές πρέπει κάτι να κάνουµε.
Και για τον επισπεύδοντα ιδιώτη πρέπει κάτι να κάνουµε. Ελάτε
µαζί να νοµοθετήσουµε και γι’ αυτούς. Μην παραποιείτε, όµως,
την αλήθεια και την πραγµατικότητα. Οι πλειστηριασµοί δεν αφορούν την πρώτη κατοικία και δάνειο πρώτης κατοικίας. Ούτε ένας
δεν υπάρχει!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συντοµεύστε, όµως,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πάµε στο δεύτερο θέµα,
που το θεωρώ και πολύ πιο σοβαρό. Ακούω για την περίφηµη παρέµβαση της Κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα! Ένας γιατρός -και βάζω τον εαυτό µου- ο Παπαχριστόπουλος πήρε ένα
φακελάκι 100 χιλιάρικα, για να κάνει µια δύσκολη επέµβαση και
τα βάζει σε µια θυρίδα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ακριβός είσαι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι 15.000 ευρώ,
λέω, παιδιά, µπορείτε να µε ελέγξετε στη θυρίδα, πάνω από
15.000 ευρώ όχι!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
ησυχία, παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παρέµβαση αυτό
το πράγµα στη δικαιοσύνη; Αν όλοι οι άλλοι πουν «τι είναι αυτά
που λες, γιατρέ;»…
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν είπαµε αυτό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεύτερον, θυµάµαι τις
ΕΔΕ…
Ακούστε µε λίγο, µη µε διακόπτετε, µπορούµε να κάνουµε διάλογο όσο θέλετε.
Δεύτερον, θυµάµαι τις ΕΔΕ στα νοσοκοµεία, όπου ο γιατρός
είχε κάνει τα χίλια µύρια -εγώ, ας πούµε, είχα κάνει τα χίλια
µύρια- και τον έκριναν συνάδελφοι. Όλες οι ΕΔΕ έβγαιναν απαλλακτικές. Πού ακούστηκε; Ακούστε µε λίγο: Πού ακούστηκε ο
ελέγχων να είναι και ελεγχόµενος; Πού ακούστηκε; Αυτό ζητούν
οι δικαστικοί. Είναι παρέµβαση, λοιπόν, να αλλάξει αυτό;
Τρίτον –να συνεννοούµαστε για το τι λέµε- καθιερώνει έλεγχο
των ανώτατων δικαστικών. Σας διαφεύγει ότι αν εγώ είµαι δικαστής και πάρω µια υπόθεση εκατοµµυρίων ή δισεκατοµµυρίων
και την καταχωνιάσω για καιρό στο γραφείο µου, µπορεί και να
παραγραφεί; Από πού και ως πού, λοιπόν, να συνεχιστεί ο δειγµατοληπτικός έλεγχος στους ανώτατους δικαστές;
Έρχεται, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει «όχι, θα
ελέγχονται όλοι». Αντιδρούν σε αυτό. Είναι παρέµβαση; Είναι
βεντέτα;
Και το χειρότερο: Για να καλυφθούν από αυτά τα τρία, απαλλάσσουν και εµένα τον πολιτικό, τον πολιτικό Αρχηγό, τον Βουλευτή. Πήγα στο πάρτι των βιοµηχάνων και µου λένε «αν
περάσεις αυτή την τροπολογία» -µιλάω για εµένα, δεν µιλάω για
κανέναν άλλο και δεν ενοχοποιώ κανέναν- «θα σου δώσουµε και
κατιτίς». Ούτε εγώ, λοιπόν, «πόθεν έσχες» ούτε οι µεγαλοδηµοσιογράφοι «πόθεν έσχες», των οποίων τα ονόµατα βρίσκω εγώ
σήµερα στη λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ που πληρώνονταν! Τίποτα!
Έλεγχος ούτε στους συγγενείς πρώτου βαθµού αυτών των ανθρώπων ούτε σε κρατικούς λειτουργούς που χειρίζονται απίστευτα χρήµατα, για παράδειγµα στον Διοικητή της ΔΕΗ ή του
ΟΤΕ! Είναι λογικά πράγµατα αυτά; Αν είναι αυτό παρέµβαση στη
δικαιοσύνη, ναι, κύριε Υπουργέ, τη θέλω αυτή την παρέµβαση
στη δικαιοσύνη και τη θέλω γρήγορα! Αν είναι δυνατόν, τώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τελειώνω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Επί εσφαλµένης προϋπόθεσης
είναι αυτά που λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αθανασίου, µη µε
προκαλείτε, αφήστε µε λίγο. Αφήστε το, δεν θέλω, σας σέβοµαι,
σας εκτιµάω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Και εγώ το ίδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε λίγο: Όταν ο
Πρωθυπουργός γυρνούσε από τη Σύνοδο της Λισαβόνας, γράφτηκε ότι πάει για ταξίδι αναψυχής στο Λούβρο. Ο Μακρόν δεν
ήταν ακόµη τίποτα, υποψήφιος ήταν τότε. Ήταν η πρώτη κίνηση
του σηµερινού Πρωθυπουργού µε έναν άνθρωπο που παίζει καθοριστικό ρόλο αυτή τη στιγµή στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Τζέρεµι Κόρµπιν έχει κάνει θετικές δηλώσεις για αυτή την
Κυβέρνηση, ενώ ακούµε κινδυνολογίες, µας λένε άχρηστους και
λοιπά.
Τρίτον, ο Σουλτς τηλεφωνήθηκε µαζί του, όταν πήγαινε να συναντηθεί µε την κ. Μέρκελ. Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να είναι
Υπουργός Οικονοµικών. Είναι ο άνθρωπος που ζητάει το 2025 να
έχουµε Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. Διαφωνεί κανείς; Οι
αντιδράσεις είναι από την ελίτ, από κανέναν άλλο.
Ο Μάριο Σεντένο –κάποιοι χλεύαζαν τον Πρωθυπουργό, όταν
πήγαινε στην Πορτογαλία- είναι ο άνθρωπος που πήρε αυτή τη
στιγµή τη θέση του Ντάισελµπλουµ. Τι θέλω να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ολοκληρώστε µε
αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούω από το πρωί έως
το βράδυ κινδυνολογίες, απίστευτες υπερβολές, καταστροφολογία σε µια εποχή που η Κυβέρνηση κάνει αγώνα να βγάλει το
κάρο από τη λάσπη.
Είστε σε νευρικό κλονισµό! Σήµερα ήρθαν και άλλα ονόµατα.
Δεν είναι µόνο οι offshore. Πού; Ακούσαµε και για Αρούµπα σήµερα και θα δούµε. Και κάποιοι βγαίνουν από τα ρούχα τους και
λένε «δεν έχουµε σχέση». Το σέβοµαι εγώ. Όµως, στο ταξίδι της
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κ. Μπακογιάννη ήταν παρών ο συγκεκριµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, αν θέλετε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι θέλω να πω; Δεν αξίζει τον κόπο -σας το ξαναλέω- αυτή η
υστερική τυφλή αντιπολίτευση σε µια χώρα που πιστεύω ότι κάποιοι κάνουν µια γιγάντια προσπάθεια. Δεν το έλυσαν ακόµα το
πρόβληµα. Και θέλω να πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε και εσείς το λάθος σας. Μερικοί από εσάς το έχουν ήδη καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαχριστόπουλο.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων ο κ.
Σαρίδης για δεκαπέντε λεπτά.
Κύριε Σαρίδη, αν µπορείτε εσείς, τουλάχιστον, να είστε στον
χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, τι έχει κάνει το πολιτικό
σύστηµα σε αυτήν τη χώρα! Τι παραµύθι έχει φάει ο ελληνικός
λαός! Τι ψέµατα! Τι υπερβολές! Όλοι σας! Όλοι όσοι εξυπηρετήσατε την εξουσία τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα!
Πόσο όµορφα λόγια, που τόσο όµορφα ακούγονται και πόσο
κακό έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν! Πόση απογοήτευση
έχουν φέρει, πόσο θυµό, πόσες αυτοκτονίες! Αρκούσε η αλήθεια. Αρκεί η αλήθεια. Να ακουστεί δυνατά. Να ακουστεί από
όλους µαζί. Από όλες τις πτέρυγες µαζί. Να φτάσει ως το πιο
αποµακρυσµένο χωριό της Ελλάδας, να την ακούσουν οι πολίτες, να την καταλάβουν. Παιχνίδι λέξεων. Λέξεις που χάνουν τον
νόηµά τους. Αυτή είναι η εµπειρία της Ένωσης Κεντρώων δύο
χρόνια τώρα µέσα στην ελληνική Βουλή.
Έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτό το Βήµα για την τραγική αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήµατος, για τη φανερή αδυναµία του να σταθεί µε αξιοπρέπεια στο ύψος που
απαιτούν οι περιστάσεις. Σήµερα, όµως, βρισκόµαστε όλοι και
όλες στη δυσάρεστη θέση να το διαπιστώσουµε αυτό µε χειροπιαστό τρόπο, να διαπιστώσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της
αποτυχίας.
Με αφορµή, λοιπόν, την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1411 και
ειδικό αριθµό 130, που υπογράφεται από τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και φέρει τον άκρως παραπλανητικό τίτλο: «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα», καλούµαστε όλοι
σήµερα να τοποθετηθούµε για το εάν είναι δίκαιο και σωστό να
ασκείται αυτεπάγγελτη δίωξη σε βάρος όσων προκαλούν σωµατικές βλάβες. Αυτό γράφει η τροπολογία.
Ποιος θα µπορούσε να έχει αντίρρηση σε αυτό που αναφέρεται στην τροπολογία; Η δίωξη εναντίον όσων προκαλούν σωµατικές βλάβες ακούγεται λογικό πράγµα. Μοιάζει, επίσης, να είναι
σωστό, ηθικό και νόµιµο το περιεχόµενο της φράσης «δίωξη
όσων προκαλούν σωµατικές βλάβες». Παρακάτω, όµως, γράφει
«και δίωξη όσων απειλούν» και πιο κάτω γράφει και «δίωξη όσων
διαταράσσουν». Και αυτά λογικά µοιάζουν. Και αυτά σωστά
ακούγονται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριοι συνάδελφοι,
χαλαρώσαµε λίγο πάλι. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, κάντε
ησυχία.
Κύριε Σαρίδη, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όσο λογικές και να
ακούγονται οι φράσεις αυτές, όσο στέρεες και ακλόνητες και αν
µοιάζουν, τόσο είναι αντίστοιχα και το µέγεθος της αποτυχίας
σύσσωµου του εγχώριου πολιτικού συστήµατος. Εδώ και πολύ
καιρό φωνάζουµε πως οι λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους. Αυτό
δεν θα µπορούσε παρά να έχει κάποιες συνέπειες.
Να, λοιπόν, οι συνέπειες ποιες είναι: Σήµερα πρέπει οι συνά-
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δελφοι της Συµπολίτευσης να πείσουν τους εαυτούς τους, να
πείσουν τους πολίτες, αλλά να πείσουν και εµάς της Αντιπολίτευσης πως η νοµοθέτηση της δίωξης όσων προκαλούν σωµατικές
βλάβες και απειλούν είναι σωστό, είναι δίκαιο, είναι ηθικό, είναι
τίµιο. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι οι λέξεις αυτές, που
χρειάζεστε αυτήν τη στιγµή και θέλετε να τις χρησιµοποιήσετε
όντως γι’ αυτό που πραγµατικά σηµαίνουν, αυτές δυστυχώς για
εσάς δεν σας κάνουν σήµερα το χατίρι και δεν θα µεταφέρουν
τελικά το µήνυµα που εσείς θέλετε να περάσετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι λέξεις σήµερα δεν απαντάνε,
αλλά ρωτάνε ευθέως γιατί έχουµε ανάγκη να νοµοθετήσουµε
κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάποιο κενό στον νόµο µέχρι σήµερα; Δεν
προβλέπεται ήδη η δίωξη όσων προκαλούν σωµατικές βλάβες;
Δεν προβλέπεται η δίωξη όσων απειλούν; Τι µας οδήγησε, λοιπόν, σήµερα εδώ σε αυτό το σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε;
Για να απαντήσουµε αυτό, θα πρέπει να δώσουµε απάντηση
και σε ένα άλλο ερώτηµα που θέτει επίµονα η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού: Γιατί δεν νοµοθετούµε την προστασία της πρώτης κατοικίας;
Τι µας εµποδίζει να νοµοθετήσουµε όλοι µαζί; Αυτό αναρωτιούνται και κανείς δεν βγαίνει να δώσει µια υπεύθυνη απάντηση.
Το γεγονός ότι ο νόµος Κατσέλη ισχύει µέχρι το 2018 καθησυχάζει τους Έλληνες πολίτες, που βιώνουν στην καθηµερινότητά
τους αυτόν τον Αρµαγεδδώνα.
Εγώ προσωπικά εδώ και µήνες πηγαίνω κάθε µέρα και καταθέτω µια ερώτηση, ενίοτε επίκαιρη ερώτηση, ξανά και ξανά την
ίδια. Ρωτούσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης να µου πει -και θεωρούσα να βγει δηµόσια να µου το πει- πώς έχει προχωρήσει, αν
θα πρέπει η πρώτη κατοικία να στηριχθεί, αν αυτός είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το πράγµα. Να µου απαντήσει, αν είχε το δικαίωµα.
Μου απάντησε ότι είναι αναρµόδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Απάντησε αναρµόδιος γι’ αυτό. Είπε στην απάντηση την οποία
λάβαµε από το Υπουργείο «ρωτήστε το Υπουργείο Οικονοµικών».
Μα, καλά, κύριε Υπουργέ, όταν εσείς πηγαίνατε και κάνατε
συµφωνίες µε τις τράπεζες, όταν εσείς βγαίνετε έξω και λέτε ότι
εµείς συνεννοηθήκαµε µε τις τράπεζες και κάναµε µια προφορική συµφωνία, αυτή καθαυτή η προφορική συµφωνία εξασφαλίζει τους Έλληνες πολίτες;
Ο κ. Κοντονής δήλωσε, λοιπόν, αναρµόδιος να απαντήσει.
Δεν καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία, µια ανακολουθία στις δηλώσεις σας; Πώς
είναι δυνατόν, από τη µια πλευρά, να νιώθετε αρµόδιος να διαπραγµατευθείτε µε τις τράπεζες και να κλείνετε συµφωνίες, τις
οποίες ζητάτε από τους Έλληνες να εµπιστευθούν και έπειτα,
για το ίδιο θέµα, όταν σας ρωτούµε εδώ, µέσα στην ελληνική
Βουλή για το εάν θα πρέπει να κάνουµε νόµο του κράτους αυτή
τη συµφωνία, να δηλώνετε αναρµόδιος; Σας φαίνεται λογικό αρµόδιος να κλείνετε προφορικές συµφωνίες, αρµόδιος για να καθησυχάζετε τους πολίτες, αναρµόδιος όµως για να
νοµοθετήσετε; Είναι λόγια του αέρα και οι πολίτες δεν µπορούν
να εµπιστευθούν αυτά τα λόγια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν δει οι πολίτες και έχουν
καταλάβει τι αξία και τι σηµασία έδωσε το πολιτικό σύστηµα στις
γραπτές συµφωνίες, όπως για παράδειγµα, στο Σύνταγµα και
έτσι ξέρουν τι να περιµένουν από τις προφορικές συµφωνίες.
Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που φτάσαµε σήµερα εδώ, επειδή
δεν σας πιστεύουν οι πολίτες, αναγκάζεστε να τους απειλήσετε.
Σήµερα δεν συζητάµε να νοµοθετήσουµε τη δίωξη όσων δέρνουν και απειλούν. Σήµερα µας ζητάτε να βάλουµε αστυνοµικούς
να λύσουν εκείνοι το δικό σας πρόβληµα, το πρόβληµα το οποίο
δηµιούργησε το πολιτικό σύστηµα εδώ και χρόνια. Σήµερα σε
ένα νοµοσχέδιο που παρουσιάζει ως βασικό του επιχείρηµα την
ανάγκη αποσυµφόρησης των δικαστηρίων και ενώ η ελληνική
κοινωνία ακόµα προσπαθεί να καταλάβει ποιους βγάλαµε από τη
φυλακή µε τον νόµο του κ. Παρασκευόπουλου, εσείς µας ζητάτε
να επαναφέρουµε τα ιδιώνυµα.
Ο µόνος λόγος που αναγκάζεστε να το κάνετε αυτό είναι γιατί
αποτύχατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι Έλληνες έχουν µηδενική
εµπιστοσύνη στο πολιτικό τους σύστηµα. Αυτό συµβαίνει, όταν
οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους. Και αν αναλογιστούµε την αρχή
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του σηµερινού νοµοσχεδίου, δηλαδή το νόηµα που διαπνέει τις
διατάξεις των βασικών άρθρων του, τότε µπορούµε να κάνουµε
και λόγο και για τραγική ειρωνεία.
Σήµερα αναγκαζόµαστε να µιλάµε για αυτό το τίµηµα που
έχουν χάσει οι λέξεις το νόηµά τους σε ένα νοµοσχέδιο που προσπαθεί να διορθώσει κάποιες αδικίες, η ουσία και το µέγεθος των
οποίων αποτυπώνεται στην αντίφαση και στον παραλογισµό του
υφιστάµενου νοµικού όρου «ακαταλόγιστοι εγκληµατίες». Αυτή
η φράση στέκει; Είναι ένας νεοφανής όρος του Ποινικού Δικαίου
που θα δηµιουργήσει προβλήµατα. Ή έχεις το ακαταλόγιστο ή
είσαι εγκληµατίας. «Ακαταλόγιστος εγκληµατίας» δεν υπάρχει.
Και όµως, υπάρχει σήµερα στο Ελληνικό Δίκαιο. Έτσι τους αποκαλούµε και έτσι τους συµπεριφερόµαστε.
Η αντίφαση, δηλαδή, δεν είναι µόνο τυπική. Η ανακολουθία δεν
είναι απλά γραφειοκρατική, αλλά είναι και ουσιαστική. Όταν καταλογίζεις εγκλήµατα σε κάποιον που έχει το ακαταλόγιστο και
ενώ είναι βεβαιωµένη η ψυχική του ασθένεια, τότε καθορίζεις και
τον τρόπο µε τον οποίον θα τον αντιµετωπίσει το δικαστικό και
το σωφρονιστικό, αντίστοιχα, σύστηµα.
Σήµερα µε τα τρία πρώτα κεφάλαια του νοµοσχεδίου και τα
όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 20, επιχειρούµε να διορθώσουµε αυτή την κατάσταση και µάλιστα, µε τη
συνδροµή πολύ σοβαρών επιστηµόνων, οι οποίοι αναφέρονται
και στην αιτιολογική έκθεση.
Κανονικά, λοιπόν, αν νοµοθετούσαµε µε φυσιολογικό τρόπο,
σήµερα θα έπρεπε να µιλάµε αποκλειστικά και µόνο γι’ αυτά τα
εικοσιένα άρθρα και για το περιεχόµενό τους και θα είχαµε την
ευκαιρία να εξηγήσουµε στους πολίτες τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε όλοι µαζί πώς πρέπει να βρίσκει εφαρµογή η έννοια
της ανθρωπιάς στους χώρους των δικαστηρίων και των φυλακών.
Δεν ζούµε, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, σε κανονικούς καιρούς. Τα χρόνια που ζούµε είναι δύσκολα. Έτσι, αντί να διορθώνουµε τα όσα συµβαίνουν στα δικαστήρια και στις φυλακές,
ασχολούµαστε µε τα όσα φοβόµαστε πως θα γίνονται στα συµβολαιογραφικά γραφεία και κοιτάµε πώς θα στείλουµε περισσότερους στα δικαστήρια και στις φυλακές. Αυτό κοιτάµε. Αυτή
είναι η αντίφαση.
Κανένας διάλογος δεν µπορεί να έχει νόηµα υπό αυτές τις συνθήκες. Τρανταχτό παράδειγµα το ζήτηµα των φαρµακείων. Οι
φαρµακοποιοί προειδοποιούν όσους σκοπεύουν να ανοίξουν
φαρµακεία πως θα χάσουν τα λεφτά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτι δεν πάει καλά µε τον τρόπο
που νοµοθετούµε. Δεν µπορεί να το βλέπει αυτό µόνο η Ένωση
Κεντρώων, θα πρέπει να το αντιλαµβάνεστε και εσείς. Δεν µπορεί
να µην το καταλαβαίνετε. Είναι φανερό σε όλους. Και αυτό δεν
µπορεί παρά να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.
Σήµερα µε το άρθρο 22 ισοπεδώνουµε την έννοια του γάµου.
Ποια θα είναι η διαφορά στα µάτια του νόµου ανάµεσα στον
γάµο και στο σύµφωνο συµβίωσης, όταν από αύριο θα ισχύσει
το άρθρο 22; Κατά τη γνώµη µου, καµµία. Η µόνη διαφορά που
από εδώ και πέρα θα έχει, θα είναι η ευλογία του Θεού. Σε µια
χώρα που το δηµογραφικό πρόβληµα αποτελεί πραγµατική και
ουσιαστική απειλή, εµείς επιλέγουµε να δείξουµε πόσο προοδευτικοί είµαστε µε το να κάνουµε όσο πιο εύκολη µπορούµε τη διάλυση της οικογένειας.
Έχουµε κάνει και άλλα πολλά εύκολα πράγµατα. Γενικά αυτή
η χαλάρωση, αυτή η ευκολία η οποία περιβάλλει τους πυλώνες
του ελληνικού έθνους, την οικογένεια δηλαδή και την Εκκλησία,
δεν βοηθάει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αγαπητοί
συνάδελφοι.
Σας ρωτώ, τι µήνυµα στέλνουµε µε το άρθρο 28; Πουθενά
αλλού στον κόσµο δεν βρέθηκε κάποιος να αυξήσει το όριο του
πότε τα συστατικά της κάνναβης την καθιστούν παράνοµη.
Όµως, εδώ στην Ελλάδα θα γίνει και αυτό. Απλά είναι ένα θέµα,
λέει, υπουργικής απόφασης. Με κοινή υπουργική απόφαση δυο
Υπουργών, του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, θα µπορούµε µόνο εµείς εδώ στη χώρα µας να
αναπροσαρµόζουµε το ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας
των ουσιών εκείνων που ξεχωρίζουν τη βιοµηχανική από τη φαρµακευτική κάνναβη και τη φαρµακευτική κάνναβη από την παρά-
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νοµη κάνναβη.
Σύµφωνα µε τους νόµους, ζούµε σε µια πάρα πολύ προοδευτική χώρα. Στα χαρτιά αυτή η χώρα είναι πολύ µπροστά, πολύ
µοντέρνα. Δυστυχώς, όµως, η απόσταση από την πραγµατικότητα δεν θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερη. Απόδειξη αποτελεί
η σιωπή.
Ποιους αφορά η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1386 και ειδικό
120 που προβλέπει την αντικατάσταση των διατάξεων µεταβατικού χαρακτήρα του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας; Γιατί
προχωράτε στις αιφνιδιαστικές αυτές αλλαγές που προβλέπονται για τους Έλληνες δικαστές στα άρθρα 33 και 36; Πώς είναι
δυνατόν να πιστεύετε πως χωρίς να έχετε διαβουλευτεί κανέναν,
χωρίς να έχετε συζητήσει µε τους ίδιους τους δικαστές, θα έχουν
θετικό αποτέλεσµα οι αλλαγές που προσπαθείτε να επιβάλετε
στο δικαστικό σύστηµα;
Αντί να σχολιάζετε ως πολίτης τις αποφάσεις και αντί, κύριε
Υπουργέ, να τους προκαλείτε σε έναν αγώνα αντοχής, ίσως θα
έπρεπε να επιδιώκετε τον διάλογο µαζί τους. Δεν µπορείτε να
επικαλεστείτε το γεγονός πως είστε πολίτης, κύριε Υπουργέ,
όποτε και σε ό,τι σας βολεύει, και παράλληλα να παρουσιάζεστε
ως ειδικός, ως γνώστης, ως Υπουργός για να πείσετε για αυτά
που λέτε τους πολίτες, όποτε επίσης σας βολεύει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια της Ένωσης Κεντρώων να αντιµετωπίζει κάθε νοµοσχέδιο µε αντικειµενικό και ψύχραιµο τρόπο γίνεται καθηµερινά όλο και πιο δύσκολη, πιστέψτε
µε. Αυτό συµβαίνει γιατί συνειδητοποιούµε πως συµπεριφέρεστε
σαν να µη νιώθετε καµµία ανάγκη να απολογηθείτε, λες και δεν
έχετε κανένα µερίδιο ευθύνης, που δεν µπορούν ούτε τα στελέχη
σας να αποφασίσουν αν θα πρέπει να συµµετέχουν στις αντιδράσεις κατά των πλειστηριασµών ή να ψηφίσουν υπέρ της βίας.
Έχετε οχυρωθεί πίσω από τη δικαιολογία πως οι προηγούµενοι έκαναν χειρότερα, για να δικαιολογήσετε µέχρι και τη βία, λες
και αυτό αρκεί στους πολίτες για να συνεχίσουν να ανέχονται
αυτές τις συµπεριφορές. Είσαστε ασυνεπείς και ανακόλουθοι. Η
τροπολογία για τον καθορισµό των αντικειµενικών αξιών το αποδεικνύει αυτό περίτρανα.
Με τροπολογία της τελευταίας στιγµής, χωρίς καµµία απολύτως ευκαιρία να τη συζητήσουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αιφνιδιάζοντας τους πάντες, προχωράτε σε µια απόφαση που είναι
βέβαιο πως στο µέλλον θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα,
ενώ µέχρι τότε η καθυστέρηση που προκαλείται µε αυτή σας την
απόφαση µόνο ζηµιά θα κάνει σε όλους, και στους ιδιοκτήτες και
στην αγορά των ακινήτων.
«Παρών» στο νοµοσχέδιο από την Ένωση Κεντρώων επί της
δήθεν αρχής του νοµοσχεδίου. Η ιστορία θα κρίνει εσάς, τους
άλλους και εµάς για όσα κάνατε, για όσα δεν κάνατε, για τα ψέµατα που είπατε, αλλά κυρίως για τις αλήθειες που δεν είπατε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Σαρίδη. Ήταν ο µόνος που µίλησε λιγότερο από τον χρόνο του.
Ολοκληρώνουµε µε τον κ. Δανέλλη από το Ποτάµι µε τους ειδικούς αγορητές. Βλέπω ήδη τρεις Υπουργούς να είναι εδώ.
Οπότε θα δώσω τον λόγο στους Υπουργούς να αιτιολογήσουν
τις τροπολογίες τους, στον κ. Σκουρλέτη, στην κ. Παπανάτσιου
και στον κ. Ξανθό. Μετά θα εισέλθουµε στη λίστα των οµιλητών.
Θα µιλήσουν περίπου δύο µε τρεις οµιλητές. Έχει ζητήσει τον
λόγο ο κ. Αµυράς.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, πριν τους οµιλητές θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Πριν τους οµιλητές;
Αφού αναπτύξουν τις τροπολογίες τους οι Υπουργοί;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφού τελειώσουν οι συνάδελφοι τις εισηγήσεις τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Άρα, τώρα αµέσως θα
πάρετε τον λόγο εσείς, πριν ξεκινήσουν οι Υπουργοί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα κάνετε την οµιλία σας την κανονική;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ένα µέρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχει ζητήσει τον λόγο
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και ο κ. Αµυράς ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Οπότε θα
µπούµε στη διαδικασία µε δύο, τρεις οµιλητές από τη λίστα, θα
παρεµβάλλονται κάποιοι Υπουργοί και κάποιοι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, για να µπορέσουµε να έχουµε οµαλά τη διαδικασία.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί ορισµένων από τις τροπολογίες θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου. Όµως, πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω δύο σχολιασµούς. Ο
πρώτος έχει σχέση µε τη µεθοδολογία.
Κύριε Υπουργέ, η κατά κόρον χρησιµοποιούµενη αυτή µεθοδολογία κατά το παρελθόν δεν έπρεπε να συνεχιστεί από εσάς.
Είναι κατανοητό ότι κάποιες φορές η τυπολατρία δεν πρέπει να
ξεπερνάει την ουσία και την πραγµατικότητα και τις ανάγκες τις.
Όµως, η κατάχρηση αυτής της µεθοδολογίας που γίνεται τον τελευταίο καιρό -και σήµερα και χθες την έχουµε µπροστά µας- νοµίζω ότι σας αδικεί. Αδικεί τα θέµατα, τα οποία αντιµετωπίζετε
µε αυτό τον τρόπο, αδικεί εσάς και αδικεί, βεβαίως, τον Κοινοβουλευτισµό και τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούµε. Αυτή την
κακή κοινοβουλευτική πρακτική του παρελθόντος δεν είχατε κανένα λόγο να την υιοθετήσετε.
Να σας πω σε σχέση µε την πολυσυζητηµένη τροπολογία για
την προστασία των συµβολαιογράφων κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. Φαντάζεστε ότι το περιεχόµενο των αντεγκλήσεων που προηγήθηκαν ή αυτές που θα ακολουθήσουν θα ήταν
το ίδιο αν, ακολουθώντας την κανονική διαδικασία νοµοθέτησης,
είχαµε ακρόαση των ίδιων των άµεσα ενδιαφεροµένων εδώ; Φαντάζοµαι ότι δεν θα ήταν έτσι. Άρα, σας αδικεί κατάφωρα αυτή η
µεθοδολογία. Και µπορούσατε να την έχετε αποφύγει. Διότι την
εκκρεµότητα αυτή δεν τη µάθαµε χθες και προχθές, ώστε όντως
να έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος που έπρεπε σήµερα,
αφού είναι η τελευταία ηµέρα νοµοθέτησης του χρόνου, να καλύψουµε αυτή την πραγµατική ανάγκη. Λάθος, λοιπόν.
Σε σχέση τώρα µε την ουσία αυτής της τροπολογίας. Εγώ τη
χαιρετίζω, διότι δεν είναι δυνατόν σε µια ευνοµούµενη ώριµη δηµοκρατία, στην οποία βεβαίως θέλουµε να ανήκουµε και θεωρούµε ότι ανήκουµε, να υπάρχουν στη δηµόσια ζωή αυτά τα
φαινόµενα άσκησης ακραίας βίας. Είναι αδιανόητο. Όπως είναι
αδιανόητο να προβαίνει κανείς σε συµψηφισµούς. Γιατί µπροστά
στην απαίτηση της αντιµετώπισης του όλου ή του τίποτε, µοιραία
οδηγείστε στο τίποτε. Χωρίς συµψηφισµούς, λοιπόν, από αυτό
εδώ το Βήµα έλεγα χθες, µιλώντας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στο νοµοσχέδιο για τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό,
ότι δεν είναι δυνατόν να ανεχόµαστε άλλο την κλιµάκωση της
βίας στα ελληνικά πανεπιστήµια.
Χθες συνέβη αυτό που συνέβη στο ΠΑΜΑΚ. Και είχα αναφερθεί σε αυτό που είχε συµβεί την περασµένη εβδοµάδα. Νοµίζω
ότι είναι πια υπερώριµες οι συνθήκες για να έχουµε την ουσιαστική αλλαγή του νόµου περί ασύλου στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, διότι κατάφωρα δεν καλύπτουµε αυτά που υποτίθεται
ότι ο νοµοθέτης προέβλεπε τριάντα, σαράντα χρόνια πριν, όταν
όντως υπήρχε ανάγκη, µε αυτά που σήµερα συµβαίνουν.
Αναφέρθηκα, επίσης, στους σύγχρονους Ροµπέν των φτωχών,
στον «Ρουβίκωνα», όπου το θράσος τους πια -το «δώσε θάρρος
στον χωριάτη» εδώ είναι στην ακραία του µορφή- το βλέπουµε
µπροστά µας να εξελίσσεται. Από τα δηµόσια κτήρια πήγαµε στα
σούπερ µάρκετ για να αποδώσουν έτσι την εργατική δικαιοσύνη.
Έτσι νοµίζουν ότι µπορούν να κάνουν και να αποκαταστήσουν το
κράτος και τις υπηρεσίες του. Και βεβαίως, χθες τους είδαµε και
στο Αγρίνιο. Αρχίζουν να εξαπλώνονται.
Για όλα αυτά πρέπει, όπως αντιµετωπίζουµε σήµερα -και πολύ
σωστά- τα φαινόµενα βίας -που κάποιοι έχουν στήσει καριέρες
ή προσπαθούν να χτίσουν δεύτερες καριέρες- στα συµβολαιογραφεία και οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε αυτό, έτσι πρέπει να το αντιµετωπίσουµε και στα πανεπιστήµια, κατ’ εξοχήν
αλλά και οπουδήποτε αλλού στη δηµόσια ζωή.
Και να πω και κάτι στους συναδέλφους µου της Αντιπολίτευσης. Νοµίζω ότι το δικαίωµα στην εξέλιξη, στην αλλαγή, είναι
αδιαπραγµάτευτο, γιατί είναι νόµος, νόµος ο οποίος δεν επιδέχεται εξαιρέσεων. Είναι νόµος της φύσης. Το ίδιο ισχύει και στην
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πολιτική. Αλίµονο, εάν δεν εξελίσσεται ένα πολιτικό κόµµα στις
αντιλήψεις του, στον τρόπο αντιµετώπισης ζητηµάτων, εάν δεν
έχει µία δυναµική που ακολουθεί τη νέα πραγµατικότητα που
έχουµε να αντιµετωπίσουµε.
Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι και δικαίωµα και υποχρέωση του κυβερνώντος κόµµατος να εξελιχθεί, να εξελίξει τις θέσεις του και
τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει κοµµάτια της πραγµατικότητας µας. Και νοµίζω ότι δεν είναι προωθητικό για κανένα και
κυρίως για τη χώρα και την κοινωνία, ιδιαίτερα σ αυτήν εδώ την
κρίσιµη στιγµή, το σταυροδρόµι της εξόδου µας ή της παραµονής µας σε όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τη ζωή αυτού του
τόπου, το να δίνουµε µάχες µε όρους παρελθόντος. Δεν είναι
προωθητικό! Πρέπει να συνεννοηθούµε, λοιπόν, για να δούµε την
πραγµατικότητα έτσι έως έχει. Και η συµφιλίωση µε την πραγµατικότητα είναι υποχρέωση όλων µας και προϋπόθεση –το ξαναλέω- για να γυρίσουµε σελίδα.
Τώρα, επί του νοµοσχεδίου, εάν σκοπός της ποινής, όπως γράφει ο περίφηµος Ιταλός ποινικολόγος Τσεζάρε Μπεκαρία δεν
είναι η εκδίκηση, αλλά ο σωφρονισµός αυτού που διέπραξε το
αδίκηµα, µε άλλα λόγια η ειδική πρόληψη, δηλαδή το να αποτρέψει το συγκεκριµένο άτοµο από το να εγκληµατήσει ξανά, τότε
σίγουρα η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν
εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα, δηλαδή να παίξει ένα ρόλο
νουθέτησης και όχι να φορτίζεται µε το στοιχείο της εκδίκησης,
γιατί τότε πια η τιµωρία παύει να είναι ποινή.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τιµωρία στα αρχαία ελληνικά σηµαίνει σε πρώτη σηµασία βοήθεια, αρωγή, συνδροµή. Και συνδροµή
παραµένει και µε την έννοια της ποινής, εφόσον συµβάλλει στον
επανθρωπισµό του εγκληµατία. Και νοµίζω πως σ’ αυτό το πλαίσιο σκέψης κινείται ο κύριος κορµός του συζητούµενου νοµοσχεδίου για τα µέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου που εντάσσεται στη φιλελευθεροποίηση του σωφρονιστικού µας συστήµατος, τροποποιώντας το
θεσµικό πλαίσιο ποινικής µεταχείρισης των αδικοπραγούντων
ψυχικά ασθενών ατόµων και συγκεκριµένα τα άρθρα 38 έως 41
και 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα.
Δεδοµένου ότι η ποιότητα µιας δηµοκρατίας καθορίζεται από
τον τρόπο αντιµετώπισης και διαχείρισης των κοινωνικών µειονοτήτων και δεδοµένου ότι το παρόν αποτελεί ένα δικαιωµατικό νοµοσχέδιο, εµείς, το Ποτάµι, δεν θα µπορούσαµε επί της αρχής
να µην το στηρίξουµε, παρά τις όποιες αδυναµίες του.
Η προτεινόµενη δέσµη µέτρων έχει ως βασικό άξονα την άρση
του διλήµµατος: ασφάλεια ή ελευθερία; Οι αλλαγές συγκεκριµένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα, στις οποίες προαναφέρθηκα,
εξανθρωπίζουν το πλαίσιο των κυρώσεων, καθώς απελευθερώνουν µέσα και πόρους για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων
παρακολούθησης αυτών των ατόµων στην κοινότητα, µε περιορισµό της φύλαξης προς όφελος της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Με απλά λόγια, κοµβικό ρόλο
κατέχει η αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών µε παραβατική
συµπεριφορά.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας δεν θα πρέπει να κρυβόµαστε πίσω
από το δάχτυλό µας. Οι ψυχικά ασθενείς στιγµατίζονται ανεξαρτήτως παραβατικότητας ή όχι. Η ψυχική νόσος αποτελεί κοινωνικό στίγµα ακόµα και στις µέρες µας, ενώ συχνά συνδέεται
αυθαίρετα µε την παραβατικότητα. Ο τρόπος, που όχι µόνο το
σωφρονιστικό, αλλά και το ποινικό µας σύστηµα αντιµετωπίζουν
τον ψυχικά ασθενή µε παραβατική συµπεριφορά, µπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο µε
τον οποίο η κοινωνία αντιλαµβάνεται την ψυχική νόσο, αλλά κυρίως µπορούν να βοηθήσουν την οµαλή επανένταξη τέτοιων ανθρώπων στην κοινωνία.
Οι γενικές, στιγµατικές ή και αναχρονιστικές αναφορές που
καταργούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο είναι το ελάχιστο που
µπορούµε να κάνουµε ως χώρα εν έτει 2017, αργώντας σχεδόν
επί εβδοµήντα χρόνια.
Εκεί έγκειται και η επιβεβληµένη τροποποίηση της νοµοθετικής ρύθµισης των άρθρων 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα, καθώς
αποτελεί προϋπόθεση για τη µεταβολή της κατ’αρχάς άποψης
για τον επικίνδυνο ψυχικά ασθενή. Μιας άποψης που συχνά ενι-
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σχύεται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και γι’ αυτόν τον λόγο
είναι και τόσο κυρίαρχη στην κοινωνία.
Όλο το στοίχηµα της παρούσας δέσµης ρυθµίσεων του πρώτου µέρους είναι η µεταβολή της θέσης για τον ψυχικά ασθενή,
από τον επικίνδυνο δράστη για τον κοινωνικό ιστό σε ασθενήφορέα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Έλιοτ γράφει στα «Τέσσερα κουαρτέτα»: «Οι φράσεις της
προηγούµενης χρονιάς, ανήκουν σε προηγούµενη πια γλώσσα
και οι καινούργιες φράσεις περιµένουν τη νέα φωνή».
Στην περίπτωσή µας δεν µιλάµε για την προηγούµενη χρονιά,
αλλά για το διάστηµα από το µακρινό 1950 µέχρι σήµερα. Άρα, οι
σηµαντικές µεταβολές στη χρησιµοποιούµενη ορολογία, µε την
επιλογή όρων που να είναι συµβατοί µε τα πορίσµατα της Ψυχιατρικής επιστήµης και την αποφυγή του γλωσσικού έστω στιγµατισµού, καθώς και ο τρόπος νοµικής έκφρασης αναφορικά µε τους
ψυχικά ασθενείς πρέπει να δίνουν απόλυτα προτεραιότητα στην
προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των πασχόντων προσώπων. Αυτό ήταν κάτι το επιβεβληµένο. Διότι, δεν
νοείται σήµερα να ισχύουν ακόµη οι διατάξεις που παραπέµπουν
στη ζοφερή και πρωτόγονη κατάσταση των ψυχιατρείων, µε όλη
αυτήν την αναχρονιστική ορολογία περί λήψης µέτρων, στείρωσης, λοβοτοµής κ.λπ. στο θεραπευτήριο. Δεν νοείται στις µέρες
µας -το είπα αυτό και στη συζήτησή µας στην επιτροπή- να αναγκάζεται εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραγγέλνει ακόµη τη
διενέργεια έρευνας, προκειµένου να διαπιστώσει αν νόµιµα και
σωστά εκατόν είκοσι πέντε ψυχικά ασθενείς παραµένουν για δεκαετίες σε δηµόσια ψυχιατρεία ως µη έχοντες καταλογισµό. Δεν
νοείται να µην γνωρίζουµε για αυτούς τους ανθρώπους σήµερα
αν έχει αλλάξει η κατάσταση υγείας τους ή αν µπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία.
Μέχρι σήµερα για τα άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά που
απαλλάσσονται από την ποινή τους λόγω ψυχικών ή διανοητικών
διαταραχών, ο εγκλεισµός σε ψυχιατρείο ήταν µονόδροµος για
τους δικαστές. Παρέµεναν έγκλειστα επ’ αόριστον, χωρίς να
έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδη δικαιώµατα των κρατουµένων,
όπως παραδείγµατος χάριν η άσκηση έφεσης ή η λήψη άδειας,
χωρίς να έχουν ούτε και τα δικαιώµατα των ασθενών. Με καθυστέρηση, λοιπόν, µε το νοµοθέτηµα αυτό η ελληνική πολιτεία
προσαρµόζεται σε εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως αποτυπώνονται σε θεµελιώδη κείµενα υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Στο νοµοσχέδιο εισάγεται σαφώς το πρωτείο της θεραπείας,
έναντι της φύλαξης. Απονέµονται παράλληλα δικονοµικές εγγυήσεις στο άτοµο και ταυτόχρονα καθιερώνεται ένα διαβαθµισµένο
σύστηµα ψυχιατρικής παρακολούθησης σε κλειστές και ανοιχτές
δοµές ψυχικής υγείας Ο παρωχηµένος µακροχρόνιος εγκλεισµός σε ασυλικές µονάδες καταργείται και στη θέση του θεσπίζονται σύγχρονα µέτρα, µε στόχο το θεραπευτικό αποτέλεσµα,
ταυτόχρονα µε την ασφάλεια των ίδιων των ψυχικά ασθενών,
αλλά βεβαίως και των τρίτων.
Δύο κριτικές παρατηρήσεις, ωστόσο. Πρώτον, δυστυχώς, η
Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις αλλάζει τους νόµους, χωρίς να
αλλάζει την πραγµατικότητα, στην οποία αναφέρονται.
Δεύτερον, η εφαρµογή αυτού του νέου προοδευτικού πλαισίου για τους πρώην ακαταλόγιστους επιβάλλει τη δοµική αλλαγή συντονισµού και λειτουργίας τόσο των ψυχιατρικών
µονάδων µεταξύ τους -ενδονοσοκοµειακών και εξωνοσοκοµειακών- όσο και στην ουσιαστική συνεργασία δικαστικού και ψυχιατρικού συστήµατος.
Φαντάζοµαι ότι ο συναρµόδιος Υπουργός, ο κ. Ξάνθος, κύριε
Κοντονή -ο οποίος είναι και εδώ- επειδή τον διακρίνουν ανάλογες
αγωνίες και ευαισθησίες, προετοιµάζει ή έχει προετοιµάσει σε
σηµαντικό βαθµό -γιατί αλλιώς είναι κενό γράµµα αυτό που συζητάµε- το δηµόσιο σύστηµα υγείας να παρέχει τις αυξηµένης
ανάγκης υπηρεσίες, για να υποστηρίξει αυτό το οποίο σήµερα
συζητάµε. Διότι, αν η πρακτική εφαρµογή του νόµου καθυστερήσει, λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδοµών σε κάποιες περιπτώσεις ή και των ειδικών, που απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση των θεραπευτικών µέτρων, θα είναι δώρονάδωρον η ψήφιση του.
Για την πλήρη εφαρµογή, λοιπόν, και για το ξεδίπλωµα των
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αρετών µιας τέτοιας προσέγγισης σ’ αυτήν την ειδική οµάδα
ασθενών είναι απαραίτητη η θεσµική και υλικοτεχνική υποδοµή.
Από τα λοιπά άρθρα θα αναφερθώ επιλεκτικά σε ένα-δύο,
όπως στο άρθρο 22, που αφορά το συναινετικό διαζύγιο και φαινοµενικά το απλοποιεί. Κρίναµε από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση της επιτροπής ότι ίσως δηµιουργηθεί κίνδυνος µη
αυτόµατης αναγνώρισης του συναινετικού διαζυγίου από τα
άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας και στον Κανονισµό 2201/2003 απαιτείται η ρητή αναφορά, όπως την έχουµε
στον Κανονισµό, των όρων «δικαστήριο» και «απόφαση». Θα πρέπει πάντα να µας ενδιαφέρει, όταν νοµοθετούµε εδώ, η απόλυτη
εναρµόνιση και ισχύς των όποιων ρυθµίσεων εισάγουµε και βεβαίως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Από ό,τι γνωρίζω, και στις χώρες-πρότυπα, όπως η Γερµανία,
η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία αλλά και οι ΗΠΑ, το διαζύγιο κάθε
είδους, απαγγέλλεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ώστε
το γεγονός να περιβληθεί µε τη φερεγγυότητα και τη σοβαρότητα, που του αρµόζει, αλλά και για να διασφαλιστούν οι σχετικές προϋποθέσεις και τα δικαιώµατα των επιµέρους µερών,
όπως είναι και η δυνατότητα άσκησης ενδίκων µέσων.
Η αναφορά σας πως η διαδικασία, ανάλογη µε αυτήν που εισάγουµε, ισχύει σε χώρες, όπως η Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία,
Ισπανία και η Ρουµανία, θα σας πω ότι ισχύει, βεβαίως, αλλά δεν
ξέρω αν µπορεί να µας καθησυχάσει σε σχέση µε την πιθανή αµφισβήτηση από άλλες χώρες αυτών των αποφάσεων.
Επιπλέον, είχαµε παρατηρήσει ότι ναι µεν, το διαζύγιο βγαίνει
νωρίτερα µε αυτήν τη διαδικασία και πως ό,τι απλοποιεί τα πράγµατα είναι προφανώς µια θετική µεταρρύθµιση και θα πρέπει να
την υποστηρίζουµε, όµως θα πρέπει να ξαναδούµε εάν το κόστος
είναι βαρύτερο για τους πολίτες, δεδοµένης της απαίτησης των
δύο δικηγόρων. Δηλαδή, όταν µιλάµε για συναινετικό, αυτή η
απαίτηση θα µπορούσε να µην υπάρχει. Βεβαίως, αυτό δεν θα
ευχαριστήσει το σώµα των δικηγόρων. Όµως, για να πάµε µπροστά, όπως είπαµε, πρέπει να φύγουµε από κάθε έννοια συντεχνιασµού και βεβαίως, το δηµόσιο γενικό συµφέρον είναι
υπεράνω των επιµέρους οµάδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, το εγχείρηµα του
κυρίως µέρους του συζητούµενου νοµοσχεδίου, είναι να συνδεθούν οι εξελίξεις της επιστήµης της ψυχικής υγείας µε τη συχνά
άτεγκτη λειτουργία της δικαιοσύνης σε µια νέα επιστηµονικά τεκµηριωµένη, ανθρωποκεντρική κουλτούρα.
Η πραγµατική πρόκληση, αλλά και η δικλείδα για την ορθή αντιµετώπιση του ζητήµατος έγκειται στο εάν θα εξασφαλίζεται η
αληθινή ψυχιατρική περίθαλψη των ασθενών, που τέλεσαν άδικες πράξεις, µε τρόπο που σέβεται τον άνθρωπο-ασθενή και παράλληλα, προστατεύει την κοινωνία, µειώνοντας την υποτροπή,
δηλαδή µε τρόπο αποτελεσµατικό.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι πως, αν ακόµη και µε ορισµένες ορατές αδυναµίες στο πρώτο κεφάλαιο, από το οποίο τιτλοφορήθηκε όλο το σχέδιο νόµου, επιχειρείται να γκρεµιστεί
έστω και ένα µικρό κοµµάτι αυτού του τείχους αδιαφορίας γύρω
από το ευαίσθητο θέµα της αποασυλοποίησης των ψυχικά ασθενών παραβατών, οφείλουµε να το στηρίξουµε.
Θα συµφωνήσουµε ότι αποµένει πολλή δουλειά, ώστε οι νέες
ρυθµίσεις να µην µείνουν στα χαρτιά. Όµως, δεν µπορεί κανείς
να είναι αντίθετος σ’ αυτές τις ρυθµίσεις, που κλείνουν ένα
χάσµα εβδοµήντα χρόνων. Υποχρέωση όλων µας είναι να ξαναδούµε κάποια πράγµατα µε διαφορετικό µάτι, γιατί η πρόκληση
της υπέρβασης των ελλείψεων, των αντιστάσεων, της αδράνειας
και των κοινωνικών προκαταλήψεων σε τέτοια ζητήµατα ταµπού,
ζητήµατα που προκαλούν αδικαιολόγητα φόβο στην κοινωνία και
υποδαυλίζονται συχνά από ανεύθυνα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
παραµένει στις µέρες µας πιο επίκαιρη από ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δανέλλη.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ειδικών αγορητών.
Έχει ζητήσει τον λόγο για µια µικρή τοποθέτηση ο κ. Κοντονής. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μπορεί να χρειαστεί να επεκταθώ, οπότε θα το λάβετε υπόψιν σας στην πρωτολογία µου
στη σηµερινή διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ωραία. Θα ξεκινήσει ο
κύριος Υπουργός. Ο χρόνος του θα καθοριστεί ανάλογα και ίσως
χρειαστεί να εξαντλήσει τον χρόνο της πρωτοµιλίας του.
Πριν ξεκινήσει ο κύριος Υπουργός, θα ήθελα να πω ότι έχει
τεθεί το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος. Καταλαβαίνω ότι το χρονικό περιθώριο δεν είναι
επί της διαδικασίας. Δηλαδή, όποτε θέλετε, µπορείτε να το καταθέσετε το έγγραφο. Απλώς, θα παρακαλούσα να γίνει όσο το
δυνατόν συντοµότερα, για να µπορούν να κάνουν έναν προγραµµατισµό και οι υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε τη σειρά
τους. Είναι η τελευταία µέρα και κάποιοι από τους Βουλευτές θέλουν να αποχωρήσουν. Οπότε, επειδή είναι και η τελευταία µέρα
για τις γιορτές, παρακαλούµε όσο το δυνατόν συντοµότερα να
φέρετε το επίσηµο έγγραφο.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Θα σας δώσω όλο το
χρόνο που δικαιούστε. Από εκεί και πέρα, εάν διακόψετε, θα κρατήσουµε τον χρόνο για µετά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σωστά επισηµάνθηκε από
ορισµένους εισηγητές ότι η σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια
δεν κυριαρχείται από όσα πρέπει να λεχθούν σχετικά µε το υπό
κρίση σχέδιο νόµου, αλλά από µια τροπολογία, η οποία δηµιουργεί µια προσθήκη στο άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα.
Στην αρχή της συνεδρίασης τοποθετήθηκα επί του θέµατος
αυτού και θεωρώ ότι έδωσα διευκρινίσεις, κυρίως όσον αφορά
στη λανθασµένη αντίληψη ορισµένων συναδέλφων ότι η παράγραφος 3, όπως έρχεται στην τροπολογία, είναι µια νέα εξ ολοκλήρου νέα νοµοθετική παρέµβαση της Κυβέρνησης. Νοµίζω ότι
αυτό διευκρινίστηκε. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν µια επιφύλαξη και µια άρνηση σχετικά µε τη συγκεκριµένη τροπολογία,
θεωρώ ότι κατάλαβαν -άλλο αν δεν το λένε- ότι δεν πρόκειται
περί νοµοθετικής ρυθµίσεως εν όλω, διότι αυτή η παράγραφος
υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ζήτησα από τον κύριο Πρόεδρο να µοιραστεί
σε όλους τους συναδέλφους η υφιστάµενη διάταξη. Επρόκειτο
περί µιας προσθήκης, η οποία προστατεύει τους συµβολαιογράφους, που πλέον δεν ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή κατά τον πλειστηριασµό
µόνο σε δηµόσιο χώρο, αλλά µπορούν να τα ασκήσουν και σε ιδιωτικό σ’ αυτή την περίπτωση. Και καθιστά, όπως στην πρώτη περίπτωση, έτσι και σε αυτή το αδίκηµα αυτεπαγγέλτως διωκόµενο.
Αν διαφωνούµε επ’ αυτών που λέω, σας παρακαλώ επ’ αυτών, που
λέω να µου πείτε την διαφωνία σας.
Βλέπω, κύριε Γκιόκα, ότι κουνάτε το κεφάλι σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Θα µιλήσω. Βεβαίως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Διότι κάτι περισσότερο απ’ αυτό
που σας είπα µόλις τώρα και που σας το είπα και το πρωί, η Κυβέρνηση δεν κάνει. Αν, δε, βάλετε τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, αυτό που υπήρχε και αυτό που θα ψηφίσουµε τώρα, θα
δείτε, πέραν πάσης αµφιβολίας, ότι αυτό που σας λέω ισχύει κι
όχι κάτι περισσότερο. Άλλωστε, επ’ αυτών που λέω τώρα, ήταν
και η τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού σας Εκπροσώπου, του
κ. Παφίλη, και νοµίζω ότι εδόθησαν οι απαραίτητες εξηγήσεις.
Θέλω να πω κάτι, το οποίο είναι ανάγκη να ακουστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εδώ και περίπου
δέκα µήνες νοµοθέτησε ότι οι πλειστηριασµοί δεν θα διενεργούνται µόνο µε φυσικό τρόπο στα ειρηνοδικεία, αλλά θα διενεργούνται και ηλεκτρονικά.
Θέλω να σας πω, όπως το είχα πει και τότε, ότι αυτή η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών είναι µια απολύτως θετική διαδικασία, την οποία έπρεπε να είχε νοµοθετήσει η Βουλή
πριν είκοσι χρόνια, όταν όλες οι χώρες του κόσµους, τουλάχιστον της Ευρώπης, εκινούντο προς αυτή την κατεύθυνση για
πολλούς λόγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως οι δικηγόροι, θυµόµαστε
τι καταστάσεις επικρατούσαν στους πλειστηριασµούς. Σας λέω
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ότι στην αρχή αυτής της πορείας οι πλειστηριασµοί γίνονταν
στους δήµους, στα δηµοτικά καταστήµατα. Εκεί οποιοσδήποτε
µπορούσε να εµφανιστεί και να πλειοδοτήσει στη διαδικασία
εκείνη. Θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι, τι τραγικές καταστάσεις για
την έννοµη τάξη ελάµβαναν χώρα, µε ακόµα-ακόµα και την παρουσία µελών του υποκόσµου, οι οποίοι τροµοκρατούσαν υποψήφιους πλειοδότες να µην λάβουν µέρος στον πλειστηριασµό
και τελικά να εκπλειστηριάζονται ακίνητα για το τίποτα. Τα θυµάστε αυτά.
Αυτή την παθογένεια προσπάθησε να διορθώσει η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, νοµίζω, νοµοθετώντας τη διαδικασία στα ειρηνοδικεία µε κλειστές προσφορές.
Ήταν µια προσπάθεια, να αποκλειστούν οι άνθρωποι του υποκόσµου, που σας είπα, και που όλοι βλέπαµε. Είχε καλή προαίρεση δηλαδή, αυτή η προσπάθεια.
Δυστυχώς, όµως, και αυτή ήταν αλυσιτελής. Γιατί; Διότι µε τις
κλειστές προσφορές δεν υπήρχε η δυνατότητα να επανέλθει κάποιος πλειοδότης και τελικά, πού κατέληγε όλη αυτή η διαδικασία; Ένα ακίνητο να εκπλειστηριάζεται κατά κυριολεξία για ένα
κοµµάτι ψωµί. Δηλαδή, για παράδειγµα, σας λέω ότι ένα ακίνητο
είχε µια εµπορική αξία 50.000 ευρώ και τελικά, ο πλειστηριασµός
κατέληγε, µε την καλύτερη προσφορά, στις 5.000 ή 15.000 ευρώ.
Είναι, λοιπόν, πρώτα και κύρια υποχρέωση µας -και αυτό έκανε
η Κυβέρνηση µε το νόµο µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς- αυτόν τον πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση, σε
δύσκολη θέση, να βλέπει να εκπλειστηριάζεται ένα κινητό ή ακίνητο της περιουσίας του, να τον προστατεύσουµε.
Η προστασία δεν είναι να µην γίνονται πλειστηριασµοί, κύριοι
συνάδελφοι. Το λέω σε όλους. Η προστασία είναι η διαδικασία
του πλειστηριασµού να είναι διαφανής, να υπάρχει έλεγχος σ’
αυτή τη διαδικασία και τελικά να καταλήγει στο µέγιστο δυνατό
εκπλειστηρίασµα.
Η διαδικασία, λοιπόν, του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού αυτά
τα πράγµατα τα διασφαλίζει. Διασφαλίζει και τον έλεγχο και τη
διαφάνεια και την απόλυτη συµµετοχή περισσοτέρων πλειοδοτών µε αυτόν τον εύκολο τρόπο, που δεν χρειάζεται ούτε καν η
µετακίνηση κάποιου, για να πάρει µέρος στον πλειστηριασµό,
ούτως ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό εκπλειστηρίασµα.
Αν συµφωνούµε σ’ αυτά, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι δεν
χρειάζεται να πούµε κάτι περισσότερο από το ότι οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασµοί ήρθαν για να πετύχουµε αυτά, που σας περιέγραψα και τίποτα άλλο.
Όλα αυτά που αναφέρονται, ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί γίνονται για να µην µπορούν κάποιοι να διαλύουν τους φυσικούς και να µην δηµιουργούνται έκνοµες καταστάσεις, αυτά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τα ακούει κάποιος µετά από
µερικά χρόνια και θα γελάει. Διότι εµείς, δεν νοµοθετούµε µόνο
για το τώρα, νοµοθετούµε για µια διάρκεια ετών και χωρίς το
βάρος παρόµοιων καταστάσεων. Και αυτή είναι η ευθύνη µας
απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στους πολίτες.
Δεύτερον, αναφερθήκαµε εδώ πάρα πολλές φορές σχετικά µε
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και πάλι εδώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τα γεγονότα και η πραγµατικότητα βοά, διότι
άκουσα βαριές κουβέντες από τον εισηγητή του ΚΚΕ.
Να σας πω, λοιπόν -και να σας ξαναθυµίσω- ότι η Κυβέρνηση
από τα πρώτα νοµοσχέδια, τα οποία έφερε προς ψήφιση και κατέστησαν νόµοι του κράτους, ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό τίθεται υπό αµφισβήτηση; Διότι ακούστηκε από
κάπου ότι δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Υπήρχε αυτό, Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Αθανασίου, µε διακόπτετε και δεν κάνετε καθόλου καλά.
Αφού, όµως, µε διακόπτετε, θα σας πω τι υπήρχε. Υπήρχε
µέχρι 31-12-2014 ο νόµος και έκτοτε δεν υπήρχε τίποτα. Όταν
παραλάβαµε εµείς, δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο προστασίας, γι’
αυτό ακριβώς...
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Από το 2010.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Κύριε Αθανασίου, εγώ σέβοµαι όλους τους συναδέλφους το
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ίδιο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν αντιδικούµε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας παρακαλώ, µη µε διακόπτετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν σας διέκοψα, σας διόρθωσα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ξέρετε, λοιπόν, ότι είχαν ξεκινήσει εκείνο το περιβόητο εικοσαήµερο, από 1ης µέχρι 25 Ιανουαρίου, που έγιναν οι εκλογές, πλειστηριασµοί πρώτης
κατοικίας σε όλη την Ελλάδα. Και τότε, δικαίως φωνάζαµε εµείς:
«Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!» Το φωνάζαµε και είµαστε
περήφανοι που το φωνάζαµε, γιατί εµείς, πρώτα και κύρια, προστατέψαµε την πρώτη κατοικία από τέτοιες καταστάσεις.
Και νοµοθετήσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάνω σ’
αυτό το ζήτηµα.
Τι είπαµε µε τον νόµο Σταθάκη; Ότι πλέον οποιοσδήποτε πολίτης δεν µπορεί να εξυπηρετήσει το στεγαστικό του δάνειο, που
αφορά πρώτη κατοικία, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στη
δικαιοσύνη, να κριθεί ότι δεν µπορεί και να εξαιρεθεί όλων των
δυσµενών µέτρων και εξελίξεων αυτής της διαδικασίας. Έγιναν
αυτά; Υπάρχει κάποιος που να το αµφισβητεί; Κανένας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εγώ, όταν ανέβω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν αµφισβητείτε τον νόµο, τι να
πω;
Αυτή ήταν η κατάσταση και η χρονική αλληλουχία. Σας ξαναλέω και πάλι ότι ο δικός σας νόµος σταµάτησε να ισχύει στις 3112-2014 και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είχατε πάρει κανένα µέτρο
περαιτέρω…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ο νόµος Κατσέλη δεν υπήρχε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, ο νόµος Κατσέλη, κύριε
συνάδελφε. Σας λέω για την ad hoc προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν καταλαβαίνετε ελληνικά; Εµείς εντάξαµε την προστασία της πρώτης κατοικίας στον νόµο Κατσέλη µε την
τροποποίηση Σταθάκη. Αυτά δεν τα καταλαβαίνετε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εξαιρούσαµε χρέη στο δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αθανασίου, σας
παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει.
Σας λέµε, λοιπόν, ποια ήταν η κατάσταση και δεν νοµίζω ότι
κανένας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Λήγει τώρα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι, ούτε λήγει τώρα, κύριε συνάδελφε. Λήγει 31-12-2018, δηλαδή έχουµε µπροστά µας ένα
ολόκληρο έτος. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός κατ’ επανάληψη
ότι η Κυβέρνηση αυτό το ζήτηµα το εξετάζει και το επανεξετάζει
και όταν δει ότι µπορεί να προκύψει πρόβληµα, θα το λύσει νοµοθετικά. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να πω εγώ τίποτα περισσότερο επ’ αυτού.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, είχε νοµοθετήσει την προστασία της
πρώτης κατοικίας για στεγαστικά δάνεια, τα οποία είχαν λάβει
συµπολίτες µας, συνάνθρωποί µας, που ξαφνικά µε την έναρξη
της κρίσης βρέθηκαν να µην µπορούν να τα εξυπηρετήσουν.
Επαναλαµβάνω: Στεγαστικά δάνεια πολιτών, που πήραν από τις
τράπεζες.
Γι’ αυτό και το σύνθηµα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»
επαναλαµβάνω ότι εµείς -πείτε το όσες φορές θέλετε- το αποδεχόµαστε απολύτως. Όποιος θέλει, ας το λέει. Γιατί το λέµε και
τώρα. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, της λαϊκής κατοικίας,
είναι για εµάς πρώτο και κύριο ζητούµενο και γι’ αυτό την προστατεύουµε απολύτως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε πει ποτέ η Κυβέρνηση, ή
είχε προτείνει κάποιος, ότι από τους πλειστηριασµούς πρέπει να
εξαιρεθούν ιδιωτικά χρέη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Δεν µπορεί να γίνει.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ούτως ή άλλως, δεν µπορεί να
γίνει, κύριε Λάππα. Σωστά το λέτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ένας έµπορος έχει ένα χρέος
στον προµηθευτή του, µετά από µία µακρά δικαστική διαδικασία,
διότι αυτό το βγάζουν από τον λογαριασµό, ο οποίος πλέον έχει
στα χέρια του εκτελεστό τίτλο, θα τον υποχρεώσουµε να µην
εκτελέσει την απόφαση και να καταστραφεί και ο ίδιος οικονοµικά; Υπάρχει κάποιο νοµικό πεδίο, στο οποίο να στηρίζεται µία
τέτοια απόφαση;
Ένας εργαζόµενος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο οποίος
έχει απαίτηση έναντι του εργοδότη του ούτε αυτός θα κάνει πλειστηριασµό για να εισπράξει τα δεδουλευµένα; Ούτε αυτός; Θα
προστατευτεί και αυτή η κατάσταση; Ακόµα και αν έχει πρώτη
κατοικία ο εργοδότης. Θα τον προστατεύσει ποιος; Αυτά είναι
παραδείγµατα, που τα ζούµε οι δικηγόροι κάθε ηµέρα.
Μία σύζυγος, η οποία διεκδικεί από τον σύζυγό της διατροφή
των παιδιών ούτε αυτή θα φτάσει στον πλειστηριασµό να εισπράξει τα χρήµατα τα οποία ανάγονται στη διατροφή και τη ζωή των
τέκνων; Τίποτα; Κανένας; Τι ωραία! Αυτή θα είναι η έννοµη τάξη
στη χώρα.
Εποµένως, όσοι µας λένε ότι εµείς αφήνουµε ανοιχτά πεδία,
να σας πω ότι αυτό το πεδίο των ιδιωτικών διαφορών ούτε χρήζει
προστασίας ούτε µπορεί να προστατευτεί.
Να σας πω και κάτι. Το είπα στην αρχή, αλλά ορισµένοι το ξεπέρασαν. Δεν µου λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Έχετε
εσείς υπόψη σας, αυτή την περίοδο, που ορισµένοι έρχονται στα
ειρηνοδικεία και παριστάνουν τους αγανακτισµένους και διαµαρτυρόµενους, εκείνη την ώρα στο ειρηνοδικείο ή στο γραφείο του
συµβολαιογράφου να βγαίνει σε πλειστηριασµό καµµία πρώτη
κατοικία, λαϊκή κατοικία από στεγαστικό δάνειο δανειολήπτη τράπεζας;
Διότι, σας λέµε ότι εµείς έχουµε συστήσει παρατηρητήριο και
παρακολουθούµε έναν προς έναν τους πλειστηριασµούς και δεν
υπάρχει κανένας. Ποιοι πλειστηριασµοί γίνονται; Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν δέκα µέρες εκπλειστηριάστηκε ακίνητο δανείου
–προσέξτε τα νούµερα- 1.450.000 ελβετικών φράγκων, µε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό. Και κάτω από το γραφείο της συµβολαιογράφου υπήρχαν διαµαρτυρόµενοι πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν
να µην διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός αυτός πλειστηριασµός.
Να τους συγχαρούµε; Σας ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι. Εκπλειστηριαζόταν ακίνητο για το οποίο ο δανειολήπτης έλαβε δάνειο
1.450.000 ελβετικά φράγκα, πρώτη κατοικία, -η οποία δεν εµπίπτει στην προστασία του νόµου, διότι ξέρετε ότι η προστασία κλιµακώνεται µέχρι 280.000 ευρώ για οικογένεια µε τρία παιδιά- και
υπήρχαν στο γραφείο της συµβολαιογράφου διαµαρτυρόµενοι,
για να προστατεύσουν τον «φτωχό» αυτό άνθρωπο, ο οποίος είχε
φτιάξει µια ωραία βίλα, µε πισίνα στην Κηφισιά και υποτίθεται ότι
έπρεπε να προστατευτεί και ζητούσαν να µην συνεχιστεί ο πλειστηριασµός.
Πείτε µου: Έχει καµµία σχέση µε το κίνηµα προστασίας της
πρώτης κατοικίας, της λαϊκής κατοικίας, αυτό που σας λέω; Και
πείτε µου, λοιπόν, εσείς που διαµαρτύρεστε σχετικά: Έγινε κανένας πλειστηριασµός -όχι µε ηλεκτρονικό τρόπο- µε φυσικό
τρόπο, στο ειρηνοδικείο, που να αφορά πρώτη κατοικία και λαϊκή
κατοικία και επιδίδεστε σε αυτές τις εκφράσεις;
Εγώ περιµένω να µου πείτε: «Έγινε πλειστηριασµός για τον
τάδε δανειολήπτη για στεγαστικό δάνειο, τότε, εκεί, για πρώτη
κατοικία, λαϊκή κατοικία.» Καµµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
-και το λέω αυτό, για να το ακούσει ο ελληνικός λαός- διαδικασία
δεν υπήρξε ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασµού, γι’ αυτό που
λέµε πρώτη κατοικία και λαϊκή κατοικία.
Κάνετε και κάτι άλλο, το οποίο είναι χειρότερο αυτού που λέω.
Διότι κάποιοι µπορεί να έχουν άγνοια και µπορεί πολλοί από αυτούς που προστρέχουν, δήθεν, να διαµαρτυρηθούν, να µην γνωρίζουν. Ποιοι πλειστηριασµοί διενεργούνται; Δεν αναφέροµαι σε
αυτούς που δεν ξέρουν, τα συγκροτήµατα Τύπου και κυρίως το
συγκρότηµα του κ. Μαρινάκη, ο οποίος έβγαζε κάθε τρεις και
λίγο περιπτώσεις και διαψεύδοντο, µία προς µία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν αφορούσε καµµία την πρώτη κατοικία και
λαϊκή κατοικία. Οι περισσότερες ήταν ιδιωτικά χρέη. Γίνεται κάτι
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άλλο, το οποίο, ξαναλέω, είναι χειρότερο. Επειδή ακριβώς δεν
υπάρχει κανένας πλειστηριασµός, ορισµένοι αναφέρθηκαν σε
κατασχέσεις.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για όσους δεν είναι νοµικοί- άλλο η κατάσχεση και άλλο ο πλειστηριασµός. Και µάλιστα, αναφέρθηκαν σε κατασχέσεις, που διενεργούν δηµόσιοι
λειτουργοί, κατά την έννοια του νόµου και στο πλαίσιο των καθηκόντων. Διότι και εδώ θα σας ρωτήσω: Για πείτε µου εδώ στη
Βουλή, που µας ακούνε όλοι, µας ακούει και ο ελληνικός λαός:
Εκ µέρους του δηµοσίου και ασφαλιστικών ταµείων έφτασε κάποια κατάσχεση σε πλειστηριασµό; Διότι εµείς δεν έχουµε υπόψη
µας. Αν έχετε εσείς, πείτε µας.
Αλλά το να προσπαθείτε να δηµιουργήσετε κλίµα, λέγοντας
ότι γίνονται κατασχέσεις για ένα θέµα, που αφορά πλειστηριασµούς, τότε αυτό είναι λαθροχειρία. Και µάλιστα σκόπιµη, για να
παραπλανηθούν κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά
κατάσχεσης και πλειστηριασµού, ενώ αυτοί που τα λένε, τα ξέρουν πολύ καλά. Η κατάσχεση είναι το πρώτο βήµα της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία καταλήγει στον πλειστηριασµό και
µεσολαβούν δεκάδες άλλες πράξεις, από ανακοπές, µέχρι διορθώσεις κ.λπ. ακόµα και συµβιβασµοί. Και αυτές οι πράξεις µπορεί
να µην οδηγήσουν ποτέ σε πλειστηριασµό.
Εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσε να
διορθωθεί ένα λάθος που έγινε στην αρχή και να παραδεχθούν
κάποιοι ότι δεν το είχαν εκτιµήσει σωστά. Να το πουν µε παρρησία. Δεν είναι κακό. Στον κοινοβουλευτικό διάλογο συµβαίνουν.
Εγώ προηγουµένως είπα ότι θα προβώ σε διόρθωση. Αναφέροµαι στον εισηγητή του ΚΚΕ. Είχε δίκιο γι’ αυτό που είπε. Το
αναγνώρισα. Αναγνωρίστε, όµως, και εσείς. Το αναγνώρισα διότι
ακούσαµε, διασταυρώσαµε στοιχεία και το είπαµε µε παρρησία.
Πείτε, όµως, και εσείς ότι την πάθατε. Να το πείτε. Μην το πείτε
έτσι όπως σας το λέω εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Θα µιλήσουµε, κύριε Κοντονή. Μην προτρέχετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Γκιόκα, σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει θα µιλήσετε.
Εκλάβατε το σύνολο της διάταξης ως τροπολογία και δεν διαπιστώσατε ότι η µόνη προσθήκη αφορά την προστασία των συµβαιολογράφων, οι οποίοι πλέον διενεργούν ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς στο γραφείο τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Υπουργέ, επειδή
έχετε και δευτερολογία, εάν θέλετε να βοηθήσετε ως προς τον
χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τελειώνω µε αυτό.
Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προστατεύονταν από το νόµο για
τη διαδικασία στα ειρηνοδικεία, δεν πρέπει να προστατευθούν
µε τον ίδιο τρόπο, χωρίς να προσθέσουµε κάτι περισσότερο ή λιγότερο ή να αφαιρέσουµε κάτι, και µε την ίδια διαδικασία και µε
την ίδια πρόβλεψη στο γραφείο τους;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν κάνετε αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Γκιόκα, σας λέω ότι κάνουµε αυτό.
Και σας είπα ότι είµαι και στη διάθεση σας και ιδιαιτέρως, να
µου θέσετε κάποια ζητήµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Όχι ιδιαιτέρως, δηµοσίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μην ανοίγετε διάλογο,
παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας είπα ότι µπορώ να σας
ακούσω, ακόµα και εκτός διαδικασίας.
Αυτό το οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση σήµερα είναι η επέκταση της προστασίας των συµβολαιογράφων και µάλιστα, η
προστασία αυτή να γίνεται αυτεπαγγέλτως. Αυτό νοµοθετούµε.
Έτσι ακριβώς είναι η διαδικασία στα ειρηνοδικεία, που ισχύει από
το 1950.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν είναι έτσι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα µου το πείτε και θα σας
ακούσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω κάτι περισσότερο,
γιατί ήδη έχω κάνει κατάχρηση. Είπα ότι θα µιλήσω λιγότερο,
κύριε Πρόεδρε. Ήθελα, όµως, για άλλη µία φορά να ακουστούν
αυτά τα πράγµατα.
Και σε τελευταία ανάλυση, ζήτησα απ’ όσους αντιδράτε να
εµείνετε σε µία κριτική για τη διάταξη αυτή. Δυστυχώς ,από τα
άλλα κόµµατα, εκτός του ΚΚΕ, ακούστηκαν άλλοι ισχυρισµοί.
Ακούστηκε ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και στα πανεπιστήµια και
αλλού. Είναι ένας διάλογος ανοιχτός. Ιδίως σε ορισµένα ζητήµατα πρέπει να ληφθούν µέτρα.
Εκείνο, όµως, που θα ήθελα να πω είναι να µην αναφέρεστε,
ιδίως από τη Νέα Δηµοκρατία, σας παρακαλώ στο θέµα των τροπολογιών κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι, να σας θυµίσω ότι στις
24 Δεκεµβρίου του 2014 είχατε εισάγει ένα νόµο, ο οποίος περιελάµβανε 68 άρθρα. Και ξέρετε σε πόσα κατέληξε; Κατέληξε
σε 128 άρθρα και σε µία νοµιµοποίηση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Γίνεται µία κριτική από τα άλλα κόµµατα της ελάσσονος Αντιπολίτευσης, ότι, µην παίρνετε ως παράδειγµα µία κακή πρακτική,
που γινόταν τα προηγούµενα χρόνια. Εγώ, όµως, σας καλώ να
µου πείτε ποια από τις τροπολογίες, τις οποίες φέρνει η Κυβέρνηση, δεν έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και να το συζητήσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Προς ενηµέρωση του Σώµατος, θέλω να πω ότι έχει κατατεθεί
επίσηµα για ονοµαστική ψηφοφορία το έγγραφο από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ. Οπότε αντίστοιχα, ενηµερώστε και
εσείς τις Κοινοβουλευτικές σας Οµάδες.
Όπως είπα, θα δώσω τον λόγο στους τρεις Υπουργούς να αναπτύξουν αυτή τη στιγµή τις τροπολογίες. Θα πρέπει να ανοίξουµε και τη λίστα των οµιλητών, γιατί περιµένετε όλοι
υποµονετικά.
Μετά από τους τρεις Υπουργούς θα ανοίξουµε τη λίστα των
οµιλητών. Θα µιλάνε δύο οµιλητές και κατόπιν δύο-τρεις Υπουργοί, για να µπορέσουµε να διεξαχθεί οµαλά η διαδικασία. Η λίστα
έχει βγει.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Έχετε τρία λεπτά για να αναπτύξετε την τροπολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες. Η πρώτη είναι µε γενικό αριθµό 1413 και ειδικό 132 και
αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Με τη συγκεκριµένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα ανώνυµων κουπονιών µέχρι 15 ευρώ ονοµαστικής αξίας και σε σύνολο, ως πηγή
τρόπου χρηµατοδότησης, 75.000 ή το 4% της κρατικής χρηµατοδότησης.
Όπως θα γνωρίζετε, το 2014 είχαν απαγορευτεί τα ανώνυµα
κουπόνια. Εµείς ήρθαµε σε συνεννόηση µε την GRECO, η οποία
λειτουργεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και ασχολείται µε τα θέµατα του µαύρου χρήµατος και της διαφθοράς. Η
χώρα µας ήταν υπό επιτήρηση, γνωρίζετε για ποιους λόγους. Το
πολιτικό σύστηµα είχε κακές σχέσεις µε το µαύρο χρήµα. Σήµερα δεν ισχύει αυτή η επιτήρηση. Προσαρµοζόµαστε, λοιπόν,
µε αυτές τις ρυθµίσεις σε ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Προσωπικά, θα σας έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι υποχρέωση
ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος η διασφάλιση της κρατικής
χρηµατοδότησης, είναι στοιχείο δηµοκρατίας. Δεν πιστεύω σε
κόµµατα παραρτήµατα οικονοµικών συµφερόντων.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 1416 και ειδικό
135, που αφορά την Ελευσίνα. Ο Δήµος Ελευσίνας έχε µία µεγάλη πρόκληση µπροστά του να ανταποκριθεί στην πολύ τιµητική
γι’ αυτόν επιλογή που έγινε, να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό σηµαίνει διάφορα πολύ συγκεκριµένα καθήκοντα. Δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα στον
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φορέα, που θα ασχοληθεί µε τα ζητήµατα της οργάνωσης της
πολιτιστικής πρωτεύουσας να προσλάβει κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων είκοσι συµβασιούχους ως µέγιστο αριθµό
και να έχει και τη δυνατότητα αποσπάσεων.
Είναι µια µεγάλη ευκαιρία για τη δυτική Αττική, όχι µόνο για το
τι θα γίνει τη συγκεκριµένη περίοδο, που η πόλη θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά για να γίνουν πράγµατα, τα οποία θα
συνιστούν µεγάλες παρεµβάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν συνολικά το τοπίο σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ)
Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Παπαθεοδώρου,
γιατί είδα το πρωί ότι σχολιάσατε την ευχετήρια κάρτα που
έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Κατ’ αρχήν, θα περίµενα από έναν πανεπιστηµιακό ευρυµαθή
να µην έχει µια τόσο στενή και φορµαλιστική προσέγγιση στα
πράγµατα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είναι πρωτοµαγιάτικη κάρτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Η συγκεκριµένη κάρτα δεν είναι πρωτοµαγιάτικη κάρτα.
Είναι µια ζωγραφιά του Τζουζέπε Πελίτσα, ενός Ιταλού ζωγράφου, που συµβολίζει τη µετάβαση από τον 19ο στον 20ο αιώνα,
δηλαδή, ξεκίνηµα σε µια νέα εποχή. Αυτό νοµίζω ότι είναι τελείως
επίκαιρο µε το ξεκίνηµα µιας νέας χρονιάς. Εµείς θεωρούµε ότι
το 2018, πράγµατι µπορεί να είναι µια αφετηρία νέων εξελίξεων,
για να οδηγηθούµε σε ένα καλύτερο µέλλον γι’ αυτόν τον πολύπαθο τόπο και τον λαό του.
Και του χρόνου, κύριε Παπαθεοδώρου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Και του χρόνου, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εισάγουµε
τροπολογία σχετικά µε µία εκκρεµή διάταξη του ν.4387 για τους
τίτλους κτήσης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποιες εισηγείστε; Τι νούµερο έχουν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Είναι πολλές…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Α, το νούµερο δεν το έχω. Μια έχουµε µόνο από το Υπουργείο. Αφορά την
καταβολή ασφαλιστικών…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Eίναι η τροπολογία µε αριθµό 1403. Με αυτή την τροπολογία
ρυθµίζουµε έναν χώρο απασχόλησης προβληµατικό, που πολλές
φορές υπέκρυπτε εξαρτηµένη εργασία, αλλά εµφανιζόταν ως τίτλος δαπανών για την επιχείρηση, που απασχολούσε τους εργαζόµενους αυτούς.
Σε άλλες περιπτώσεις, βεβαίως, αφορούσε πραγµατική απασχόληση, που δεν υπέκρυπτε εξαρτηµένη εργασία. Τα όρια ήταν
λίγο δυσδιάκριτα. Σχετίζεται µε µια διάταξη για τους τίτλους κτήσης ή αποδείξεις δαπανών κατά άλλη έννοια, που ρύθµιζε εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών και διέφευγε της κοινωνικής
ασφάλισης, αλλά και των πραγµατικών όρων αµοιβής και εργασίας για όσους παρείχαν στην πραγµατικότητα εξαρτηµένη εργασία.
Έχει συµβεί το εξής σε πολλές περιπτώσεις: Μια επιχείρηση
που παρείχε σε στελέχη της µισθό 8.000 ευρώ έλεγε «πάρτε τα
8.000 ευρώ ως µισθό και τα 2.000 ως απόδειξη δαπανών κάθε
µήνα». Τέτοια συνέβαιναν και άλλα πολλά.
Αυτό δεν µπορούµε να το επιτρέπουµε. Συµβαίνει και στις χειρότερες περιπτώσεις. Και το ακόµα πιο δυσµενές για τους απασχολούµενους και έχει τεθεί µάλιστα, σε µια συζήτηση µε
αφορµή επερώτηση, στην οποία απήντησα: Κανονικά µε µισθωτή
εργασία οι απασχολούµενοι εµφανίζονταν σαν να είναι απασχολούµενοι µε τίτλο κτήσης.
Αυτό δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε και γι’ αυτό το λόγο,
µε αυτή τη ρύθµιση, ξεκαθαρίζεται το τοπίο των υποχρεώσεων
στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, βεβαίως, αλλά λειτουργεί και ερµηνευτικά και για θέµατα απασχόλησης ατόµων µε
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εξαρτηµένη εργασία. Είµαι βέβαιος ότι θα διευθετηθεί στην
εφαρµογή της σχετικής διάταξης και το εργασιακό τοπίο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Η Υφυπουργός κ. Παπανάτσιου έχει τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα ήθελα στην αρχή να ξεκινήσω µε τις δυο τροπολογίες, τις
οποίες δεν έχουµε καταθέσει στην επιτροπή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν έχουν κατατεθεί στην επιτροπή;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Στην επιτροπή. Έχουν κατατεθεί εδώ στην Ολοµέλεια. Τις άλλες
δυο τις έχουµε συζητήσει στην επιτροπή, όµως, θα αναφερθώ
και σε εκείνες.
Αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1410 και ειδικό
αριθµό 129. Πρόκειται για την αναστολή του φόρου υπεραξίας
ακινήτων. Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται έως και την
31η Δεκεµβρίου 2018 η αναστολή της εφαρµογής του φόρου
υπεραξίας από τη µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, µε επαχθή
αιτία, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, για λόγους ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων σε µια
κρίσιµη περίοδο για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας,
ενόψει της σκοπούµενης αναπροσαρµογής των αντικειµενικών
αξιών ακινήτων. Ίσχυε µέχρι 31-12-2017 και απλά, την παρατείνουµε για ένα χρόνο.
Το δεύτερο άρθρο της ίδιας τροπολογίας αφορά τις ένσηµες
ταινίες καπνού. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για
την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής ή
φοροαποφυγής η Κυβέρνησή µας προχώρησε στα τέλη του 2016
στην ανάθεση της εκτύπωσης των ένσηµων ταινιών φορολογίας
καπνού στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί ένα διεθνώς πιστοποιηµένο φορέα.
Η Τράπεζα της Ελλάδας, ήδη από την 1-1-2017 και κατ’ αποκλειστικότητα από την 1-2-2017, προχώρησε µε επιτυχία στην
εκτύπωση των νέων ταινιών φορολογίας καπνού, οι οποίες ενσωµατώνουν προηγµένη τεχνολογία και αποτελούν ένα ακόµα σηµαντικό βήµα στον αγώνα κατά του λαθρεµπορίου. Με την
παρούσα διάταξη ρυθµίζεται η διαδικασία εξόφλησης της Τράπεζας της Ελλάδος για την παραγωγή των ένσηµων ταινιών φορολογίας καπνού του έτους 2017.
Η δεύτερη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1321 αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα του ΦΠΑ. Προβλέπεται µε τις
προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 ότι εξακολουθούν
να εφαρµόζονται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο, καθώς
πρόκειται για νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας, που
συνεχίζουν να πλήττονται από την προσφυγική κρίση.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται η
εφαρµογή µειωµένου συντελεστή 13% στην παροχή υπηρεσιών
από οίκους ευγηρίας, εφόσον δεν απαλλάσσονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Πρόκειται δηλαδή, για οίκους ευγηρίας, µονάδες φροντίδας
ηλικιωµένων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής στέγασης και φιλοξενίας υπερηλίκων και ηλικιωµένων. Η
προτεινόµενη διάταξη έχει ως στόχο την ενίσχυση ατόµων, που
ανήκουν σε ευαίσθητη οµάδα πληθυσµού, που χρήζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης και θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε προσοχή
και ευαισθησία στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ τουλάχιστον άλλα τρία λεπτά,
για να αναφερθώ και στο άρθρα 46, αναφορικά µε τις αντικειµενικές αξίες. Έχει ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο. Είναι η τροποποίηση του άρθρου 41 του ν.1249/82, µε το οποίο ορίζεται ο
τρόπος προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.
Καθιερώνεται ένας τρόπος προσδιορισµού των αντικειµενικών
τιµών ακινήτων πιο αµερόληπτος και αντικειµενικός, µε στόχο την
προστασία των δηµοσιονοµικών, αλλά και των κοινωνικών συµφερόντων της χώρας.
Μετά από τριάντα πέντε χρόνια, είναι πλέον απαραίτητο να
αναθεωρηθεί ο τρόπος συγκρότησης των τοπικών επιτροπών,
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λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, που έχουν συµβεί στο ενδιάµεσο στο ζήτηµα της αποτίµησης της αξίας των ακινήτων.
Προβλέπεται νέος τρόπος συγκρότησης των τοπικών επιτροπών, µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των κτηµατικών υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των αρµόδιων υπηρεσιών των
δήµων.
Θεσµοθετείται η συµµετοχή εκπροσώπων των αρµόδιων φορέων της αγοράς, δηλαδή συµβολαιογράφων, εκπροσώπων του
Εθνικού Κτηµατολογίου, εκπροσώπων τραπεζικών ιδρυµάτων,
καθώς και εκτιµητών, που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο µητρώο πιστοποιηµένων εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών,
οι οποίοι θα καταθέτουν την αρχική εισήγηση στις επιτροπές. Με
τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η συνεργασία εκπροσώπων από
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Με την παρούσα ρύθµιση, παρέχεται στις επιτροπές για πρώτη
φορά η δυνατότητα να ζητούν τη συνδροµή άλλων εµπειρογνωµόνων από τους τοµείς της πολεοδοµίας, της τοπογραφίας, των
οικοδοµικών κατασκευών κ.λπ..
Επίσης, προβλέπεται η σύσταση δευτεροβάθµιας τριµελούς
επιτροπής υψηλού επιπέδου, που αποτελείται από έναν Πάρεδρο
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο και τους επικεφαλής των αρµοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων ως µέλη. Η σύσταση αυτής κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική,
προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις, που µπορεί
να προκύψουν.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται µια εξαιρετική διαδικασία
καθορισµού των αντικειµενικών τιµών ακινήτων, η οποία θα
εφαρµοστεί µόνο για µία φορά, µετά τη δηµοσίευση του νόµου.
Ο λόγος της επείγουσας αυτής ρύθµισης είναι, αφενός η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας και αφετέρου οι έντονες αµφισβητήσεις, που έχουν παρατηρηθεί κατά το τελευταίο χρονικό
διάστηµα, σχετικά µε τις παλαιότερες τιµές ζωνών και έχουν ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ασταθούς τοπίου στην αγορά,
αλλά και στη φορολογική αντιµετώπισή της.
Έτσι, το έργο της σύνταξης των απαιτούµενων εισηγήσεων
προς τον Υπουργό Οικονοµικών ανατίθεται στους ειδικούς εκτιµητές, που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων
Εκτιµητών, στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι οποίοι διαθέτουν σηµαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εµπειρίας και αµεροληψίας και δεσµεύονται από τον
σχετικό κώδικα δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι
εκτιµητές που θα αναλάβουν το έργο, θα επιλεχθούν κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης µε αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες.
Αναµένεται η διαδικασία αυτή να έχει άµεσα και έγκυρα αποτελέσµατα.
Θα αναφερθώ τώρα στο άρθρο 49 του παρόντος νοµοσχεδίου,
το οποίο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την προτεινόµενη ρύθµιση,
αποτελεί τµήµα ευρύτερης µεταρρύθµισης στον τοµέα των διοικητικών κυρώσεων και αποσκοπεί αποκλειστικά στην προσαρµογή της νοµοθεσίας µας µε γενικές αρχές δικαίου, όπως αυτές
της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, αλλά και στην
εναρµόνιση µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ρύθµιση αφορά αναδροµική εφαρµογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας –το τονίζω- µόνο για τις περιπτώσεις πρόσθετων φόρων και µε βάση την παλιότερη νοµοθεσία προ του
2017, η οποία ήταν πάρα πολύ υψηλή. Η ρύθµιση, όµως, δεν θίγει
µε κανέναν τρόπο την επιβολή προστίµων που επιβάλλουν για
παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή του Κώδικα Φορολογικής Αποτύπωσης και βεβαίως, δεν έχει καµµία σχέση µε
τις τελωνειακές παραβάσεις.
Η οποιαδήποτε συζήτηση για το ζήτηµα του προστίµου, που
επιδικάστηκε σε εταιρεία καπνικών, είναι εντελώς άσχετη µε τη
ρύθµιση που προτείνουµε και κάθε σύνδεση µε αυτή την υπόθεση είναι εκ του πονηρού. Ο απλός και ξεκάθαρος λόγος είναι
ότι το συγκεκριµένο πρόστιµο αφορά τελωνειακές παραβάσεις
και ως εκ τούτου, δεν συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τα
φορολογικά πρόστιµα και τους πρόσθετους φόρους της προ της
1-1-2014 νοµοθεσίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι συνάδελφοι Βουλευτές έφτασαν πια στα όρια του αστείου,
καθώς ασκώντας την αγαπηµένη τους ασχολία παραπληροφόρησης, δεν δίστασαν να µπερδέψουν επιµελώς τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών µε τον Τελωνειακό Κώδικα, στην
προσπάθειά τους να στήσουν µια ανύπαρκτη ιστορία αφήνοντας
αιχµές για διακριτική µεταχείριση επιχειρήσεων και διαγραφές
προστίµων.
Το ερώτηµα, λοιπόν, προς τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, που έκαναν τη σχετική φασαρία, είναι αν διάβασαν τη
ρύθµιση και δεν κατάλαβαν ή αν κατάλαβαν και ψεύδονται για
λόγους προπαγάνδας και fake news. Γνωρίζουν, όµως, πάρα
πολύ καλά ότι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα, ο φορολογικός
έλεγχος µέσω Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και οι έλεγχοι
Τελωνειακού Κώδικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Υπουργέ µου,
δεν θέλω να σας διακόψω. Αλλά, αν έχετε την καλοσύνη, να ολοκληρώσετε, γιατί έχουµε φτάσει τα οκτώµισι λεπτά και είναι πολλοί συνάδελφοι να µιλήσουν.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είναι πολύ σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει να το αναφέρω,
γιατί έχει γίνει σχετικό πρόβληµα από συγκεκριµένους συναδέλφους και από την επίσηµη ανακοίνωση της Νέας Δηµοκρατίας
εξάλλου.
Είναι κρίµα, γιατί αυτά ακούστηκαν, ακόµη και από συναδέλφους Βουλευτές, που δεν πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν τη διαφορά
µεταξύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του Τελωνειακού Κώδικα, κάτι που οι ίδιοι εφάρµοσαν στην εργασία τους.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν έχετε όρια στη διαστρέβλωση της
πραγµατικότητας, εκτός αν αυτό που συµβαίνει είναι ότι η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια και γι’
αυτό βρίσκουν παντού πονηρές σκοπιµότητες, που βεβαίως, στη
δική µας Κυβέρνηση δεν υπάρχουν, όπως αποδεικνύεται κάθε
φορά. Αλλά στόχος σας δεν είναι η αλήθεια. Στόχος σας είναι η
δηµιουργία κλίµατος και θολούρας, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη
των πολιτών.
Η παρούσα Κυβέρνηση έχει στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Έχουµε αποτελέσµατα και η Αντιπολίτευση υπονοµεύει αυτόν τον αγώνα, δηµιουργεί κλίµα και στηρίζει τη
φοροδιαφυγή. Δεν θα ανεχθούµε να µας κουνάνε το δάχτυλο µε
ψευδή επιχειρήµατα εκείνοι που κατασπατάλησαν τα χρήµατα
του ελληνικού λαού και του ελληνικού δηµοσίου και έπειτα µετέφεραν τα χρήµατά τους σε παραδείσιες νήσους. Κάθε µέρα προστίθεται και µια.
Συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω µε τεχνικές λεπτοµέρειες.Πρέπει, όµως, να εξηγήσω ότι µετά από πολλές αποφάσεις
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών δικαστηρίων και στο πλαίσιο της εφαρµογής των γενικών αρχών του
ενωσιακού δικαίου, µε τη ρύθµιση αυτή εξασφαλίζεται απλώς η
αναδροµική εφαρµογή των ηπιότερων κυρώσεων, προς όφελος
όλων των πολιτών και καµµίας συγκεκριµένης επιχείρησης.
Η παρούσα Κυβέρνηση, µε τον ν.4446 θεσµοθέτησε την εθελοντική αποκάλυψη εισοδηµάτων, που απέδωσε 711 εκατοµµύρια ευρώ. Μετά τη λήξη του προγράµµατος αυτού, οι πρόσθετοι
φόροι για τις υποθέσεις πριν από το 2014 επανέρχονται στην
προηγούµενη ισχύουσα κατάσταση, φτάνοντας µέχρι και το 120
για το φορολογούµενο.
Με τη ρύθµιση, που φέραµε, εφαρµόζονται οι ευνοϊκότερες
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και για τις παλιές
υποθέσεις και έτσι γίνονται πιο δίκαια, πιο ρεαλιστικά και τελικά
είναι πιο πιθανόν να εισπραχθούν.
Ενοχλείται η Αντιπολίτευση, που όχι µόνο κλείσαµε αναίµακτα
την τρίτη αξιολόγηση, αλλά παράλληλα προσπαθούµε από την
υπεραπόδοση των δηµοσίων οικονοµικών να τονώσουµε τους
κοινωνικά αδύναµους. Γι’ αυτό και καταφεύγει στο µόνο όπλο,
που της έχει αποµείνει, τη διαστρέβλωση και τα fake news, ενώ
εµείς µόλις ψηφίσαµε τον τελευταίο µνηµονιακό προϋπολογισµό,
τελειώνοντας µε την επαχθή κληρονοµιά που µας άφησαν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να κάνω µία σύντοµη ερώτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θέλετε να φύγετε και
στις 15:00’, οπότε πρέπει να βοηθήσουµε λίγο τη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν παραµείνει η κ. Παπανάτσιου, θα την ρωτήσω στη διάρκεια της οµιλίας µου. Δεν έχω
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Να τα πείτε στην οµιλία σας, γιατί έχει ένα λεπτό ο κ. Κοντονής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, δεν πρέπει να γίνεται έτσι, µε τις υπουργικές τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Έχετε τον λόγο, αλλά
σας παρακαλώ να µην καθυστερήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καθόλου. Όµως, δεν γίνεται έτσι η διαδικασία, να παρουσιάζονται οι υπουργικές τροπολογίες και να µην µπορούµε να θέσουµε ένα θέµα. Το
καταλαβαίνετε και οι Υπουργοί το καταλαβαίνουν.
Κυρία Υπουργέ, το πρώτο ερώτηµα είναι γιατί δεν καταθέτετε
τις συγκεκριµένες τροπολογίες, µερικές εκ των οποίων είναι
πολύ σωστές, στην Επιτροπή Οικονοµικών, που λειτουργεί τώρα.
Εάν µου πείτε «γιατί πρέπει να έχει λήξει στις 31 Δεκεµβρίου»,
µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ από την ηµεροµηνία κατάθεσης
στην επιτροπή. Συνεπώς, ρωτώ γιατί δεν πάει εκεί που µπορούν
οι άνθρωποι που λειτουργούν στην Επιτροπή Οικονοµικών.
Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό θέµα είναι να µας απαντήσετε
σε δύο-τρία ερωτήµατα, σε σχέση µε αυτά που καταθέσατε. Σχετικά µε το ζήτηµα της εναρµόνισης της οδηγίας, για ποιον λόγο
δεν εναρµονίζουµε ολόκληρη την οδηγία, παρά µόνο συγκεκριµένα άρθρα; Μιλάω για την παράγραφο 3 της τροπολογίας 1410.
Έτσι γίνεται σε όλα τα κράτη-µέλη, αλλά προκαλεί απορία
γιατί η Κυβέρνηση επιδιώκει εδώ τη µερική ενσωµάτωση της οδηγίας. Προτίθεστε να την ενσωµατώσετε ολόκληρη; Δεύτερον,
έχουν ληφθεί υπ’ όψιν αυτά στον προϋπολογισµό του 2018; Το
ρωτάω, γιατί από ότι φαίνεται από την εισηγητική έκθεση, αυτά
θα καλυφθούν από άλλες πηγές εσόδων. Από ποιες πηγές εσόδων θα καλυφθούν, από τη στιγµή που δεν έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό;
Σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1380 και ειδικό
αριθµό 118, που παρουσιάσατε, αφορά ένα πολύ σοβαρό θέµα,
τις αντικειµενικές αξίες. Συστήνετε µία πρωτοβάθµια, ύστερα µία
δευτεροβάθµια και ύστερα, εάν η δευτεροβάθµια το προτείνει,
µία επιστηµονική επιτροπή µε εµπειρογνώµονες. Ο νεωτερισµός,
δηλαδή, είναι ο νέος τρόπος σύστασης των επιτροπών; Γιατί πρέπει να φτάσει κανείς στο τρίτο βήµα, να απευθυνθεί στους εµπειρογνώµονες;
Σας θυµίζω ότι τον Ιούλιο µιλήσατε για µία συντονιστική επιτροπή για αξιοποίηση της βάσης δεδοµένων της Τράπεζας Αξιών
Ακινήτων, για σύσταση εβδοµήντα πέντε επιτροπών σε όλη την
επικράτεια, για πιλοτική εφαρµογή. Τίποτα από αυτά δεν λειτούργησε.
Πώς εγγυάστε, λοιπόν, ότι θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές και αυτός ο δαιδαλώδης τρόπος σύστασης πρωτοβάθµιων
επιτροπών, δευτεροβάθµιων επιτροπών και µετά εµπειρογνωµόνων;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς, για την υπ’ αριθµόν 1410 είναι καταγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό και δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Σχετικά µε το άρθρο 41 για τη σύσταση των επιτροπών, οι επι-
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τροπές θα είναι όπως ήταν στη συντονιστική. Θα ισχύουν ακριβώς τα ίδια σε όλη την επικράτεια και οι επιτροπές θα συστήνονται µε τον ίδιο τρόπο.
Θα είναι οι ειδικοί εκτιµητές, θα είναι εκπρόσωποι του δηµοσίου, εκπρόσωποι όλων των φορέων, που εµπλέκονται και θα εισηγούνται στο Υπουργείο Οικονοµικών τις καινούριες αξίες. Στην
περίπτωση που έχουµε προβλήµατα διαβάθµισης µεταξύ των
µελών της επιτροπής ή από την προηγούµενη µε την καινούρια
αξία, τότε εµπλέκεται η δευτεροβάθµια επιτροπή.
Δεν θα έρθουν όλες οι αντικειµενικές αξίες στη δευτεροβάθµια
επιτροπή. Εκτός αυτού, για τη γνώµη από τους εµπειρογνώµονες, επειδή η δευτεροβάθµια επιτροπή αποτελείται από έναν πάρεδρο του ΝΣΚ και τους δύο εκπροσώπους της ΑΑΔΕ και της
Κτηµατικής, οι εµπειρογνώµονες ίσως θα έπρεπε να θέσουν τις
απόψεις τους γι’ αυτόν τον λόγο και ενδέχεται να ζητηθεί η
γνώµη από την δευτεροβάθµια από τους εµπειρογνώµονες, γιατί
υπήρχε αυτή η διαφορά στις εκτιµήσεις της πρωτοβάθµιας.
Μόνο γι’ αυτόν τον λόγο δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν
από τους εµπειρογνώµονες να εισηγηθούν τη διαφορά που
υπάρχει στην πρωτοβάθµια επιτροπή.
Γιατί τις φέραµε τώρα; Γιατί µας πιέζει ο χρόνος. Τις είχαµε
καταθέσει, γι’ αυτό και µπήκαν σε αυτό το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών δεν θα ψηφιστεί µέχρι 31
Δεκεµβρίου. Πηγαίνει στην επόµενη Επιτροπή 9 Ιανουαρίου. Από
εκεί και µετά, για να ψηφιστεί πηγαίνει πολύ αργότερα.
Και ειδικά για τη συγκεκριµένη τροπολογία, µάς χρειάζεται ο
χρόνος για να προλάβουµε να ολοκληρώσουµε τις αντικειµενικές
αξίες µέχρι τις 31 Μαρτίου, όπου πρέπει να τις έχουµε ολοκληρώσει. Στις 31 Μαρτίου πρέπει να έχουµε ολοκληρώσει τις αντικειµενικές. Γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται τώρα.
Από εκεί και µετά, πρέπει να αρχίσει να υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ
και να δούµε τι τροποποιήσεις θα υπάρχουν πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής. Θα ακολουθήσει ο κ. Θεοχαρόπουλος, γιατί πρέπει να φύγει, µας έχει ενηµερώσει εδώ και ώρα.
Ορίστε, κύριε Κοντονή, έχετε τον λόγο για τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις. Ένα λεπτό αρκεί;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται
παραπάνω.
Καταθέτω τις δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Τη µία την είχα
ήδη προαναγγείλει, σχετικά µε το ποσοστό από 0,8% σε 0,3%.
Επίσης, κάνω µια νέα διατύπωση στο κρίσιµο άρθρο της τροπολογίας που συζητάµε. Είναι συντακτικής φύσεως.
Θέλω να πω ότι επειδή µου τέθηκε από αρκετούς Βουλευτές,
σε σχέση µε την τροποποίηση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα, το αδίκηµα δηλαδή της απειλής, η Κυβέρνηση εξετάζει αν
θα υπάρχει διαφοροποίηση και θα σας απαντήσω στις 18.30’.
Εξετάζουµε, όµως, αυτό το ζήτηµα, διότι κατά τη γνώµη µου,
µπορεί να καλυφθεί µε τη γενική διάταξη του 334 για την οµαλή
διεξαγωγή και διενέργεια των πλειστηριασµών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω και εγώ για τη νοµοτεχνική βελτίωση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ναι, κυρία Υπουργέ,
σύντοµα, αν θέλετε. Ευχαριστώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Καταθέτω µία νοµοτεχνική βελτίωση στην τροποποίηση του άρθρου 72, που αφορά την έναρξη ισχύος από 1-1-2018, λόγω µε-
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σολάβησης των αργιών των εορτών και ανάγκης δηµοσίευσης
της προβλεπόµενης κανονιστικής απόφασης για την εφαρµογή
της διάταξης. Η εφαρµογή της τίθεται από 1-1-2018.
(Στο σηµείο αυτό η Υφυπουργός κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική
βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο. Αν θέλετε, να είστε σύντοµος, για να προλάβουµε, γιατί έχουµε καθυστερήσει. Έπειτα
θα µιλήσει ο κ. Ξανθός και ύστερα ένας άλλος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πιο σύντοµος από τον χρόνο, που µου αναλογεί, πιστεύω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαφέστατα οι guest stars της σηµερινής συζήτησης στην Ολοµέλεια,
όπως νοµίζω ότι υπονόησε και ο κ. Κοντονής, σήµερα είναι οι
τροπολογίες, διότι συζητάµε ολίγον από νόµο και κυρίως από
τροπολογίες.
Σαν σήµερα, λοιπόν, στις 21 Δεκεµβρίου, πριν από τρία χρόνια,
είχε συµβεί το εξής και θα ήθελα να είχα και εκείνο το σώµα των
τροπολογιών που είπατε ότι έχετε, κύριε Κοντονή: Σαν σήµερα,
πριν από τρία χρόνια ακριβώς, στις 21 Δεκεµβρίου, η τότε κυβέρνηση κατέθετε τροπολογίες –πάρα πολλές στον αριθµό- είχε
εξήντα οκτώ άρθρα το νοµοσχέδιο -αυτό εδώ ήταν- και άλλες
εξήντα ήταν οι τροπολογίες, προκαλώντας την έντονη διαµαρτυρία των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κοντονή, δεν θέλω να σας ξαφνιάσω, αλλά πείτε µου τι
προτιµάτε: Προτιµάτε τις εξήντα σελίδες τροπολογιών ή τη µία
τροπολογία της δικής σας Κυβέρνησης, του δικού σας Υπουργείου πριν από έναν µήνα, εκατόν δεκαεπτά σελίδων, που κατατέθηκε την ηµέρα της ψήφισης;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, αλλά ήταν µία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μία, αλλά τι µία, ε; Εκατόν δεκατέσσερις
σελίδες!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι είναι η Αριστερά, κύριε
Αµυρά! Είναι µία και…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ωραία. Εγώ, αγαπητέ κύριε Κοντονή,
σας λέω ότι και αυτό και το άλλο σενάριο δεν περιποιούν τιµή
στον καλό τρόπο της νοµοθέτησης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν λέει κανένας όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Οπότε, σας δίνω, βεβαίως, το πρώτο
σώµα και σας χαρίζω και τις εκατόν δεκατέσσερις σελίδες µίας
µοναδικής τροπολογίας πριν από έναν µήνα, που κατέθεσε την
ηµέρα της ψήφισης το Υπουργείο Ναυτιλίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, αλλά δεν ήταν η τελευταία
µέρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κατατέθηκε την ηµέρα της ψήφισης του
νοµοσχεδίου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και λοιπόν;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τι «και λοιπόν»; Τροπολογία εκατόν δεκατεσσάρων σελίδων, µε επτά άρθρα και χίλια δυο θέµατα σε
µια µέρα; Όχι!
Άρα, θα έλεγα ότι είστε πάτσι οι προηγούµενοι µε τους σηµερινούς. Το θέµα είναι να το ξεπεράσουµε αυτό και να πάµε σε
άλλες διαδικασίες, ώστε και οι Βουλευτές να έχουν τον χρόνο να
εκφραστούν ελεύθερα, αφού µελετήσουν καλά τα θέµατα.
Τότε είχε πει κάτι –και θα συµφωνούσα και συµφωνώ µε αυτόο κ. Δραγασάκης.
Δεν µένω σε αυτά, που είχαν πει πριν τρία χρόνια ο τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίοι µίλαγαν για ευτελισµό, κατάπτωση κ.λπ..
Ποια είναι η δική µου άποψη για τις τροπολογίες; Βεβαίως,
όταν είναι απαραίτητες και χρειάζονται, πρέπει να παίρνουν τη
θέση τους στο Κοινοβούλιο, διότι είναι ένας γρήγορος και ευέλικτος τρόπος να αντιµετωπιστούν πιεστικές ανάγκες. Όταν όµως
αυτό γίνεται «σχοινί–κορδόνι», έχουµε πρόβληµα.
Εγώ, όµως, θα συµφωνήσω µε αυτό που είχε πει ο τότε Αντιπρόεδρος της Βουλής και νυν Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Δραγασάκης: Δεν είναι αντίθεση Βουλευτών και Υπουργείου,
αλλά ζήτηµα σχέσεων µεταξύ της νοµοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Εκεί είναι το ρεζουµέ. Άρα, επί της διαδικασίας
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δυστυχώς τα ίδια και χειρότερα από αυτά που καταγγέλλατε κάνετε.
Πάµε, όµως, στην ουσία, και στην ουσία των τροπολογιών.
Όσον αφορά, λοιπόν, τους πλειστηριασµούς και την επέκταση
του αυτοφώρου του αδικήµατος και στους ιδιωτικούς χώρους
των συµβολαιογράφων, πέρα από τους δηµόσιους χώρους των
ειρηνοδικείων, να δεχθούµε ένα γεγονός; Το 2018 θα γίνουν σαράντα χιλιάδες πλειστηριασµοί ακινήτων. Δεν νοµίζω ότι το αµφισβητεί κανείς αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς πώς το ξέρετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσείς δεν το ξέρετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Για το νούµερο λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Παρακολουθώ τον κ. Φίλη, κύριε Μαντά.
Δεν το είπα εγώ. Ο κ. Φίλης το είπε. Γι’ αυτό µην προτρέχετε, µην
βιάζεστε.
Για ποιον λόγο ο κ. Φίλης ζητάει νοµοθετική παρέµβαση–τροπολογία για την οριζόντια διασφάλιση και προστασία της πρώτης
κατοικίας; Διότι, όπως και εκείνος είχε πει, ανάµεσα σε αυτές τις
χιλιάδες των πλειστηριασµών υπάρχει, πέραν των µπαταχτσήδων
και των στρατηγικών κακοπληρωτών, και πρώτη κατοικία λαϊκών
οικογενειών. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε και να ακούσουµε
την απάντησή σας. Αλλιώς, το σύνθηµα που ο κ. Τσίπρας, όταν
ήταν στην Αντιπολίτευση, είχε προτάξει: «Πλειστηριασµοί εσείς,
Σεισάχθεια εµείς», τώρα µετατρέπεται, µεταλλάσσεται σε: «Πλειστηριασµοί εµείς, αυτόφωρο εσείς», αν ισχύουν αυτά που λέει ο
κ. Φίλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερο θέµα: Το αυτόφωρο
και η προστασία -να το πω έτσι- του τρόπου διενέργειας των
πλειστηριασµών στα ειρηνοδικεία ισχύει από το 1950.
Πείτε µου εσείς, αυτή η διάταξη προστάτευσε τα ειρηνοδικεία,
τους συµβολαιογράφους, τους δικαστές, τους συµµετέχοντες,
ώστε να συµµετάσχουν στη διαδικασία του πλειστηριασµού; Δεν
το πολυβλέπω. Εγώ θα πειστώ για την αποδοτικότητα πραγµατικά και τις ειλικρινείς προθέσεις αυτής της διάταξης και αυτής
της προσπάθειας που κάνετε, αν δω αυτόφωρο την παλιά σας
σύντροφο, την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον παλιό συνάδελφο και Υπουργό. Δεν είναι εκεί πρώτη
σειρά;
Γελάτε, βλέπω. Εάν, λοιπόν, τους περάσετε αυτόφωρο, σε περίπτωση βεβαίως, που οι άνθρωποι παραβιάσουν τον νόµο, τότε
θα πειστώ για την καλή διάθεση και πρόθεση αυτής της νοµοθέτησης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ξέρετε, τις ποινικές διώξεις δεν
τις κάνει η Κυβέρνηση. Οι εισαγγελείς τις κάνουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βεβαίως, και θα πρέπει ο νόµος να
εφαρµόζεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό κάνουµε. Γιατί το λέτε σε
εµάς αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εάν οι εισαγγελείς δεν εφαρµόζουν τον
νόµο, θα πρέπει εσείς να τους ελέγξετε. Έχετε τη δυνατότητα
και την αρµοδιότητα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλετε να παρέµβουµε στη δικαιοσύνη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία για τα
φαρµακεία.
Θέλω να µου πείτε, αγαπητέ κύριε Κοντονή, αλλά και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και αγαπητέ κύριε Ξανθέ, αν έχω
δίκιο, λέγοντας ότι µε πρόσχηµα την άρση των εµποδίων της ανταγωνιστικότητας και ενώ ήδη στη χώρα µας υπάρχει µεγάλος
αριθµός φαρµακείων, εσείς προωθείτε την πλήρη απελευθέρωση
του επαγγέλµατος, θέτοντας σε αµφισβήτηση το ιδιοκτησιακό
τους καθεστώς, επιτρέποντας το άνοιγµα φαρµακείων από µη
φαρµακοποιούς και έτσι κάθε µέρα, που περνάει γίνεστε και πιο
επικίνδυνοι; Συµφωνείτε µε αυτήν τη διαπίστωση, κύριε Ξανθέ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα ακούσετε αµέσως µετά. Μην βιάζεστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ψυλλιάστηκε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το ψυλλιάστηκε βεβαίως, γιατί βλέπει
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ότι το διαβάζω. Εγώ συνήθως δεν διαβάζω. Αυτά τα είπε ο κ. Τσίπρας το 2014 και ήταν επίσης και απόσπασµα ανακοίνωσης του
ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Μαρτίου του 2014.
Εξηγήστε µου τώρα, κύριε Κοντονή, για την απελευθέρωση
του επαγγέλµατος των φαρµακοποιών. Εγώ συµφωνώ. Η δική
µου φιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα
εµπόδιο, σε κανέναν οικονοµικά ενεργό πολίτη, να προχωρήσει
στο επάγγελµα, που πρέπει να ασκήσει, µε κανόνες, βεβαίως,
σεβόµενος τη δεοντολογία του κλάδου, του επαγγέλµατος και
πρέπει να αφεθεί ελεύθερος να αναπτυχθεί οικονοµικά.
Άρα, αυτά λέγατε το 2014 για την απελευθέρωση τότε των
φαρµακείων, που και τότε ήταν πιο ήπια η διάταξη, κύριε Ξανθέ,
από τη σηµερινή, διότι τότε δεν επιτρεπόταν να ανοίξουν φαρµακεία από µη φαρµακοποιούς, ενώ τώρα µε την τροπολογία σας
επιτρέπεται. Έτσι δεν είναι;
Θα το ακούσω, χαίροµαι όµως που συµφωνείτε. Διότι, αν διαφωνούσατε τώρα, κάτω θα γινόταν χαµός, ως συνήθως, δεν θα
µε είχατε αφήσει σε χλωρό κλαρί! Άρα, στη διαπίστωση, εννοώ,
των γεγονότων -αφήστε την ερµηνεία- µάλλον είµαστε στο ίδιο
πλοίο και βλέπουµε το ίδιο αποτέλεσµα.
Όλα αυτά σας τα λέω, γιατί χρειάζεται αυτοκριτική από εσάς,
πρώτα από όλα. Κάνετε ένα καλό, κάνετε ενάµισι στραβό. Κάνετε
ένα καλό και αντί να προτάξετε την ουσία του καλού -παραδείγµατος χάριν, την απελευθέρωση, όπως σας λέω εγώ, του επαγγέλµατος και του κλάδου του φαρµακοποιού- το εµφανίζετε ή
ότι είναι αποτέλεσµα πιέσεων ή το θέλετε και δεν το θέλετε και
έτσι δεν προχωράει σωστά και καλά η δουλειά, διότι η κοινωνία
παίρνει αντιφατικά µηνύµατα.
Τώρα έρχοµαι σε σας, κύριε Κοντονή, γιατί είναι δικό σας το
θέµα αυτό, που θα σας αναφέρω. Στις 13 Δεκεµβρίου, πριν από
λίγες µέρες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκας, διέταξε την απόσπαση δύο αστυνοµικών, του Διοικητή Ασφαλείας
Κοµοτηνής, που τον καθαίρεσε σε Υποδιοικητή ενός αστυνοµικού τµήµατος της Κοµοτηνής και τον Προϊστάµενο του Γραφείου
Κρατικής Ασφαλείας, που τον απέσπασε και τον έβαλε Υποδιοικητή της Τροχαίας εκεί. Γιατί; Τι είχαν κάνει αυτοί οι δύο λειτουργοί; Θα σας δώσω τις απαντήσεις.
Είχαν εκτελέσει παραγγελία -εκεί εισέρχεστε εσείς, θέλω το
σχόλιό σας, Υπουργός Δικαιοσύνης είστε- της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, στα πλαίσια των τυπικών τους καθηκόντων, για το ζήτηµα της χρήσης του όρου του γνωστού θέµατος -σε εισαγωγικά
βάζω τη λέξη- «τουρκική µειονότητα».
Το Υπουργείο Παιδείας δεν επιθυµούσε να αναλάβει το κόστος
για την αναταραχή, που το ίδιο προκάλεσε και έτσι προτίµησαν
να θυσιάσουν δύο αξιωµατικούς µε υποτιµητικό τρόπο και να
τους τιµωρήσουν, γιατί απλώς έκαναν την δουλειά τους, ακολουθώντας την εισαγγελική παραγγελία.
Ο δε Διοικητής Ασφαλείας Κοµοτηνής, ο οποίος καθαιρέθηκε
σε υποδιοικητή ενός αστυνοµικού τµήµατος, πριν από έναν
χρόνο περίπου είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση από οµάδα αντιεξουσιαστών. Τότε είχαν διαµαρτυρηθεί οι αστυνοµικοί της περιοχής για την παθητική στάση, όπως έλεγαν, στην οποία τους
υποχρεώνει το Υπουργείο.
Πείτε µου, λοιπόν, εσείς: Είναι αυτά τα πράγµατα λογικά και
σοβαρά; Είναι ωραίο να βλέπουµε τον «Ρουβίκωνα» να αλωνίζει
από εδώ και από εκεί; Είναι ωραίο να βλέπουµε τα πανεπιστήµια
να έχουν γίνει ένα κέντρο, πραγµατικά, τραµπουκισµού και βίας,
µε το πρόσχηµα του ασύλου; Για ποιο άσυλο µιλάµε το 2017; Οι
ιδέες φεύγουν σαν τη φωτιά και διασπείρονται µέσα από το ίντερνετ, µέσα από τα σύγχρονα µέσα τεχνολογίας και εµείς, το
άσυλο το έχουµε, για να προστατεύουµε τους τραµπούκους και
τους δειλούς; Όχι, το άσυλο πρέπει να υπάρχει, για να προστατεύει τη φοιτητική κοινότητα, χωρίς συµψηφισµούς µε «Ρουβίκωνες», αντιεξουσιαστικές οµάδες και όποιον άλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτά τελειώνω. Ο εισηγητής
µας κ. Δανέλλης, σας έδωσε το στίγµα για το πώς θα τοποθετηθούµε και στο νοµοσχέδιο και στις επιµέρους τροπολογίες και
χαίροµαι, που ο κ. Κοντονής έβαλε στην τσάντα του τις εκατόν
δεκατέσσερις σελίδες της τροπολογίας, της µοναδικής που είχε
ως αντιστάθµισµα για το κακό παρελθόν που, δυστυχώς, διαδεχθήκατε και το επαναλαµβάνετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αµυρά.
Παρακαλώ πολύ την Υπουργό κ. Αντωνοπούλου, η οποία έχει
υποσχεθεί ότι θα είναι και εξαιρετικά σύντοµη, γιατί είναι και περιεκτικός ο λόγος της, να λάβει τον λόγο. Μετά ακολουθεί ο κ.
Ξανθός.
Έχετε τον λόγο, κυρία Υπουργέ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµες και αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, ενώπιόν σας φέρνουµε την από 19 Δεκεµβρίου 2017 τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας µε γενικό αριθµό 1408 και ειδικό 128, µε αντικείµενο
την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν.4445/2016.
Πιο απλά, τι κάνουµε; Δίδεται µια επέκταση της ήδη υφιστάµενης δυνατότητας που έχει το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων να χρηµατοδοτεί ΟΤΑ, µε πόρους οι οποίοι προέρχονται
από τα έσοδά του και πάντα σύµφωνα µε τους καταστατικούς
σκοπούς του ταµείου.
Επιπλέον, µπορεί να δίδεται αυτή η χρηµατοδότηση για την
εκπόνηση µελετών ή και την προµήθεια υλικών για τα έργα, που
εκτελούνται από τους ΟΤΑ για ωφελούµενους των προγραµµάτων κοινωφελούς απασχόλησης.
Τονίζω ότι δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο χρηµατοδότησης των
προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας, που σχεδιάζονται από το
Υπουργείο µας. Όµως, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, δίδεται µια
διέξοδος στους ΟΤΑ, µάλιστα στους φτωχότερους δήµους της
χώρας µας, να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αγορά υλικών που χρειάζονται, όπως
χρώµατα, πλακίδια πεζοδροµίων, εργαλεία, για να εκτελεστούν
από τους ωφελούµενες τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας,
που έχουν ένα κοινωνικό µετρήσιµο αποτύπωµα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό. Κράτησε και την υπόσχεσή της.
Ο κ. Ξανθός έχει τώρα τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουν µιλήσει όλοι οι Υπουργοί ή
έχουµε και άλλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Όχι. Έχουµε τον κ.
Χαρίτση. Έχουµε πολλούς Υπουργούς.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Αγαπητοί, συνάδελφοι, πριν παρουσιάσω τις τρεις τροπολογίες, που έχουµε καταθέσει, επιτρέψτε µου να πω δυο λόγια για
το καθ’αυτό νοµοσχέδιο, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό, προοδευτικό βήµα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δικαιωµατικού και ανθρωπιστικού πυρήνα και του δικαστικού
συστήµατος, αλλά και του δηµόσιου συστήµατος υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Είναι µια ρύθµιση, στην οποία συνέβαλαν τρεις εξαιρετικοί συνάδελφοι, µέλη της ψυχιατρικής κοινότητας της χώρας, ο κ.
Πλουµπλίδης, ο κ. Υφαντής και ο κ. Παπαδόπουλος. Έγινε σε συνεννόηση και σε πολύ στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Υγείας. Υπήρξε αντικείµενο πολύ εκτεταµένης διαβούλευσης, µε όλη την επιστηµονική κοινότητα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, στο οποίο συνηγορούν και συνυπογράφουν και στηρίζουν πολύ σηµαντικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας
και της επιστηµονικής κοινότητας και της χώρας, όπως είναι η
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Ένωση για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου, ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.. Επίσης, είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο συνάδει µε τους χάρτες ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µε τις διεθνείς συµβάσεις, µε την κουλτούρα σεβασµού
των δικαιωµάτων, ειδικά των ψυχικά ασθενών.
Έχει ορισµένες πολύ σηµαντικές αλλαγές. Νοµίζω ότι η πιο
σηµαντική είναι ότι πλέον οι λεγόµενοι «ακαταλόγιστοι ασθενείς»,
οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι έχουν τελέσει ένα σοβαρό αδίκηµα ή και έγκληµα, το οποίο, όµως, είναι απόρροια της ψυχικής
τους νόσου, πλέον δεν αντιµετωπίζονται µόνο µε όρους φύλαξης
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και εγκλεισµού, αλλά µε όρους θεραπείας. Αυτό θεωρώ ότι είναι
µια πάρα πολύ σηµαντική αλλαγή αντίληψης.
Υπάρχουν πλέον συγκεκριµένα µέτρα για τη θεραπεία. Υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπευτικά. Υπάρχει εξατοµικευµένη προσέγγιση. Αυτή η φροντίδα δεν παρέχεται µόνο στα άσυλα, αλλά
µπορεί να παρασχεθεί και στα ψυχιατρικά τµήµατα των γενικών
νοσοκοµείων, ακόµα και σε δοµές εξωνοσοκοµειακές, σε δοµές
κοινοτικής φροντίδας, προφανώς υπό συνεχή παρακολούθηση
και µε ειδικές προϋποθέσεις κ.λπ..
Άρα, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Χρειάζονται δύο πραγµατογνωµοσύνες αντί για µία. Υπάρχει δικαίωµα έφεσης. Υπάρχει πρόβλεψη για νόµιµη άδεια των ανθρώπων αυτών για έξοδο
από το νοσοκοµείο, όπως και για τις φυλακές.
Προφανώς, αυτό το οποίο είπε ο κ. Δανέλλης είναι πάρα πολύ
σωστό, ότι απαιτείται µια λειτουργική υποστήριξη από την
πλευρά του δηµόσιου συστήµατος ψυχικής υγείας γι’ αυτή τη
ρύθµιση. Είµαστε σε αυτή την κατεύθυνση, προφανώς. Χρειάζεται µεγαλύτερη ενδυνάµωση και κυρίως, καλύτερη στελέχωση
των ψυχιατρικών τµηµάτων σε όλη τη χώρα και των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκοµείων, τα οποία είναι σε µια φάση ούτως ή
άλλως µετασχηµατισµού και υπέρβασης της ασυλικής λειτουργίας, στα πλαίσια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Αυτά όσον
αφορά το νοµοσχέδιο
Τώρα, έχουµε τρεις τροπολογίες. Η πρώτη είναι η µε γενικό
αριθµό 1417 και ειδικό 136, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα να
καταβληθούν εφηµερίες, που έχει πραγµατοποιήσει το ιατρικό
προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΚΕΠΥ και κάνει εικοσιτετράωρες
βάρδιες στο ΕΚΕΠΥ, από τον Αύγουστο και µετά.
Με τον νέο οργανισµό του Υπουργείου και µε µία διάταξη στον
ν.4486, το ΕΚΕΠΥ συνιστάται ως αυτοτελής υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας υπαγόµενη στον Υπουργό. Και µε αυτόν τον
τρόπο, σταµατάµε τη διασύνδεση που υπήρχε ανάµεσα στο
ΚΕΕΛΠΝΟ και στο ΕΚΕΠΥ, όπου το ΚΕΕΛΠΝΟ καλούνταν να
πληρώσει εφηµερίες, που πραγµατοποιούνταν στο ΕΚΕΠΥ. Και
κατά την άποψή µου, υπήρχε ένας οµφάλιος λώρος συναλλαγής
και αδιαφανούς διαχείρισης αυτών των κονδυλίων, ακόµα και για
τις εφηµερίες.
Άρα, υπάρχει µία εξυγιαντική, ας πούµε, παρέµβαση και σ’
αυτό το τοπίο. Το ΕΚΕΠΥ χρειάζεται. Είναι πολύ σηµαντικό. Είναι
το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου. Έχει ένα πολύ
σηµαντικό επιχειρησιακό ρόλο. Χρειάζεται να λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και χρειάζεται, οι άνθρωποι που θα εµπλακούν στη λειτουργία της εφηµερίας, να αµείβονται κανονικά. Και
αυτό νοµοθετείται µε αυτόν τον τρόπο.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 1420 και ειδικό
138, η οποία αφορά ουσιαστικά την αύξηση της δαπάνης που
είχε προβλεφθεί για νοσοκοµειακή φαρµακευτική περίθαλψη είτε
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ είτε των ιδιωτικών νοσοκοµείων, µέσω
των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ.
Θυµάστε πριν από λίγο καιρό σε ένα νοµοσχέδιο που είχαµε
τότε για το ωράριο εργασίας των γιατρών, υπήρξε µία ρύθµιση,
την οποία την αποσύραµε και το επαναφέρουµε τώρα, σε συνεννόηση µε τις ενώσεις της φαρµοκοβιοµηχανίας. Ουσιαστικά,
προστίθενται 30 εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό, ο
οποίος είχε προβλεφθεί και ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν πάρα
πολύ ανεπαρκής.
Είµαστε σε µία περίοδο όπου η φαρµακευτική δαπάνη έχει µία
αυξητική τάση, κυρίως λόγω του ότι διευκολύναµε την πρόσβαση
των ανασφάλιστων πολιτών στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και
στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά και λόγω των αναγκών
που προέκυψαν από την αξιοπρεπή και πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των προσφύγων και των µεταναστών στη χώρα.
Είναι µία παρέµβαση, λοιπόν, που έχει συµφωνηθεί.
Υπήρξε µία στρέβλωση, ειδικά στα νοσοκοµειακά φάρµακα
που χορηγούνται µέσω των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ, όπου ουσιαστικά το ποσό του clawback το οποίο ζητούσαµε ήταν µεγαλύτερο από το καταβαλλόµενο ποσό στους προµηθευτές, ήταν
στο 110%. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αντιµετωπίζεται µε αυτόν τον
τρόπο αποτελεσµατικά και αυτή η εκκρεµότητα.
Η τρίτη τροπολογία είναι η µε γενικό αριθµό 1412 και µε ειδικό
131 και αφορά αυτό στο οποίο αναφερθήκατε κάποιοι από εσάς,
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στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρµακείων. Επειδή, λοιπόν,
έχει γίνει µία συζήτηση από χθες για αυτό το θέµα, θέλω να είµαι
πάρα πολύ σαφής και να είµαστε πολύ καθαροί. Δεν πρόκειται
για νέα ρύθµιση. Όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούν τα πράγµατα, ξέρουν ότι αυτό προέκυψε ως µία υποχρέωση παράγωγη
του ν.3918/2011 που ξεκίνησε την ιστορία της απελευθέρωσης
των επαγγελµάτων.
Αυτό πέρασε διάφορα στάδια. Υπήρξαν αλλαγές όσον αφορά
τις αποστάσεις, τα ωράρια, το ένα, το άλλο και φτάσαµε στον
µνηµονιακό νόµο, τον ν.4336/2015, ο οποίος προέβλεπε ότι θα
εκδοθεί µία κοινή υπουργική απόφαση, που θα ρυθµίζει τα θέµατα ιδιοκτησίας των φαρµακείων.
Εµείς αυτήν την υπουργική απόφαση την βγάλαµε τον Οκτώβριο του 2015. Kαι, κατά την άποψή µας, κάναµε µία πάρα πολύ
σοβαρή και τεκµηριωµένη παρέµβαση, που δεν επέτρεψε δύο
χρόνια τώρα που λειτουργεί αυτή η διάταξη, να υπάρξει αυτό το
οποίο περιγράψατε προηγουµένως, δηλαδή ένα κλίµα άλωσης
της αγοράς από µεγάλα συµφέροντα, ολιγοπωλιακή -ας πούµεαναδιάρθρωση του φαρµακευτικού τοµέα, κ.λπ..
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα δύο χρόνια που λειτουργούσε η διάταξη, έχουν γίνει τριάντα δύο αιτήσεις από µη
φαρµακοποιούς ιδιώτες για να πάρουν άδεια φαρµακείου και εγκρίθηκαν έξι. Είχαµε βάλει στην Υπουργική Απόφαση ότι προηγούνται οι αιτήσεις των φαρµακοποιών και έπονται οι αιτήσεις
των ιδιωτών. Είχαµε βάλει πολύ συγκεκριµένες ρήτρες, όπως για
παράδειγµα ότι πρέπει να συσταθεί ΕΠΕ, στην οποία να είναι µέτοχος υποχρεωτικά ο φαρµακοποιός µε 20% και ότι πρέπει να
έχει περιορισµένο αριθµό αδειών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ισχύει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου, γιατί
είναι λίγο λεπτό το θέµα και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αφήστε µε
λίγο και θα σας το ξεκαθαρίσω πλήρως.
Είχαµε βάλει, λοιπόν, ρήτρες που κατά την άποψή µας δεν
επέτρεψαν να συµβεί αυτό το οποίο υπήρχε τότε ως ένας θεωρητικός κίνδυνος. Τριάντα δύο αιτήσεις, λοιπόν, σε αυτά τα δύο
χρόνια, έξι εγκρίθηκαν, δύο ανακλήθηκαν και είναι τέσσερις που
έχουν κατατεθεί και δεν έχουν ακόµα εξεταστεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι αιτήσεις είναι αυτές;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αιτήσεις από µη
φαρµακοποιούς ιδιώτες για απόκτηση αδείας. Δηλαδή, αυτήν τη
στιγµή στη χώρα, µετά από δύο χρόνια που λειτουργούσε αυτή
η ρύθµιση -που όµως κατέπεσε στο Συµβούλιο της Επικρατείας
το καλοκαίρι και γι’ αυτό ερχόµαστε τώρα να επαναρρυθµίσουµε- δηλαδή τα δύο χρόνια της απελευθέρωσης, που όµως
είναι µε συγκεκριµένους όρους, στην ουσία υπάρχουν τέσσερα
φαρµακεία στη χώρα που ο ιδιοκτήτης τους είναι µη φαρµακοποιός, σε σύνολο έντεκα χιλιάδων φαρµακείων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Οι αιτήσεις ήταν από εταιρείες;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όχι, όχι. Ρητά, κύριε
Βορίδη, είχε αποκλειστεί η δυνατότητα να διεκδικήσει ανώνυµη
εταιρεία…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν λέω ανώνυµες, λέω ΕΠΕ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε είχαµε
βάλει φυσικά πρόσωπα ή φαρµακοποιός ή ιδιώτης και νοµικά
πρόσωπα, µόνο συνεταιρισµοί φαρµακοποιών, µέλη της ΟΣΦΕ,
της Οµοσπονδίας των Φαρµακευτικών Συνεταιριστικών Ενώσεων. Νοµίζω ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο αποτρέψαµε τον
κίνδυνο της άκρατης, ας πούµε, απελευθέρωσης.
Τώρα, κάνει προσφυγή ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος και είναι θεµιτό από την πλευρά του. Εγώ δεν µπαίνω τώρα
και στην ουσία του θέµατος, του αν δηλαδή αυτού του τύπου η
απελευθέρωση όντως προάγει τον ανταγωνισµό της αγοράς και
συµβάλει στην ανάπτυξη κ.λπ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ιδεολόγηµα και µια εµµονή κυρίως του ΔΝΤ και της εργαλειοθήκης 1
του ΟΟΣΑ κ.λπ..
Κάνει προσφυγή ο Πανελλήνιος, έρχεται λοιπόν αυτή η Υπουργική Απόφαση η εφαρµοστική του ν.4336 που βγάλαµε εµείς και
καταπίπτει. Προσέξτε, το σκεπτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι ότι δεν µπορούσαµε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση να
ρυθµίσουµε αυτά τα πράγµατα.
Και τώρα καλούµαστε -και αυτό κάνουµε τώρα µε τη ρύθµιση-
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και δίνουµε την εξουσιοδότηση να εκκινήσει η διαδικασία έκδοση
Προεδρικού Διατάγµατος, το οποίο, βεβαίως, έχουµε συµφωνήσει µε τους θεσµούς ότι θα εµπεριέχει αυτές τις βασικές αρχές
που τις περιγράφουν εδώ, δηλαδή βασικά µια αρχή, τη δυνατότητα χορήγησης άδειας υπό προϋποθέσεις και σε µη φαρµακοποιό.
Προσέξτε, όµως, γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιµο. Λέει µέσα η
τροπολογία ότι «µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος,
άδειες χορηγούνται αυτήν την περίοδο µόνο σε φαρµακοποιούς». Στην ουσία, για να το καταλάβετε δηλαδή, έχει παγώσει η
διαδικασία της υποτιθέµενης απελευθέρωσης.
Αυτήν την περίοδο και µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος θα χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου µόνο σε φαρµακοποιούς, το εντελώς αντίθετο δηλαδή από αυτό το οποίο
επικαλείστε ότι συµβαίνει. Χορηγείται µόνο σε φαρµακοποιούς…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί; Δεν θα εκδοθεί προεδρικό διάταγµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε. Θα δούµε
τι θα αποφασίσει το Σ.τ.Ε., κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ως προς το προεδρικό διάταγµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Βεβαίως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφού µας ζητάτε εξουσιοδότηση για
να βγάλετε προεδρικό διάταγµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Προσέξτε! Το προεδρικό διάταγµα θα περάσει από τον προληπτικό έλεγχο του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Δεν µπορεί να βάλει ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας την υπογραφή του αν δεν περάσει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σωστά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ωραία, άρα θα
έχουµε και την άποψη του Συµβουλίου της Επικρατείας, επί της
ουσίας της ρύθµισης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν έχω καταλάβει την άποψη της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα την ακούσουµε
φαντάζοµαι µετά. Ακούστε τώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Σας παρακαλώ. Να
τελειώσει ο Υπουργός γιατί έχουµε καθυστερήσει. Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να πω το εξής. Αυτό που συµβαίνει στην ουσία αυτή τη
στιγµή είναι ότι µε τη ρύθµιση αυτή δεν µπορεί µη φαρµακοποιός
να πάρει, µέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, άδεια λειτουργίας φαρµακείου. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα δούµε πώς θα
πάει το πράγµα και πώς θα εξελιχθεί. Εδώ είµαστε να το αντιµετωπίσουµε.
Επίσης, εγώ αντιλαµβάνοµαι και την αγωνία των φαρµακοποιών οι οποίοι και αυτοί έχουν πληγεί προφανώς από την κρίση,
διότι η φαρµακευτική αγορά συρρικνώθηκε δραµατικά και ενδεχοµένως δικαίως, διότι είχαµε φούσκα την προηγούµενη δεκαετία και το ξέρουν όλοι.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι την αγωνία. Αντιλαµβάνοµαι έναν σκεπτικισµό και µια επιφύλαξη µήπως και κατά πόσον αυτού του τύπου
οι παρεµβάσεις διευκόλυνσης του ανταγωνισµού και της αγοράς
κ.λπ. µπορούν να συµβάλουν σε αυτό που λέµε «ολιγοπωλιακή
αναδιάρθρωση». Όµως αυτό το οποίο οφείλουµε από την άλλη
πλευρά να πούµε είναι ότι µε τις ρήτρες που έχουµε βάλει, αυτός
ο κίνδυνος στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται.
Ακούσαµε την ίδια συζήτηση όταν νοµοθετήθηκε η ιστορία µε
τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι και εκεί βάλαµε ένα πλαίσιο ουσιαστικά µε γνωµοδότηση του
ΕΟΦ. Είπαµε ότι το 87% των ΜΗΣΥΦΑ δεν µπορεί να πωλείται
εκτός φαρµακείου. Αυτά τα φάρµακα παρέµειναν στα φαρµακεία. Βεβαίως, υπάρχει το πρόβληµα ότι από φέτος απελευθερώθηκε η τιµή τους, διότι αυτό προέβλεπε το µνηµόνιο. Εν πάση
περιπτώσει, ο κίνδυνος να πάνε τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα στα σουπερµάρκετ, στην πράξη δεν έχει υλοποιηθεί.
Προβλέψαµε µια ειδική κατηγορία, τα λεγόµενα ΓΕΔΙΦΑ, δηλαδή τα Γενικής Διάθεσης Φάρµακα, τα οποία, όµως, επειδή βάλαµε και εκεί πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τη
συσκευασία τους, για την περιεκτικότητα σε κάψουλες κ.λπ., δεν
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έχει ενδιαφερθεί η βιοµηχανία να αναπτύξει αυτό το πεδίο. Στην
ουσία, δηλαδή, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα ΜΗΣΥΦΑ παραµένουν
στα φαρµακεία.
Επιτρέψτε µου να πω ότι έχουµε κάνει ορισµένες πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις που έχουν ενισχύσει τη λειτουργία, άρα και
τη βιωσιµότητα του φαρµακείου που εµείς αναγνωρίζουµε ότι
επιτελεί ένα σηµαντικό σηµείο επαφής και αναζήτησης του πολίτη µε τη γενική έννοια υγειονοµικών υπηρεσιών. Γι’ αυτό µάλιστα στο νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα είπαµε ότι
το φαρµακείο είναι ένα σηµείο που ενσωµατώνεται στο δίκτυο
των υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Πρώτον, κάναµε, λοιπόν, αυτήν την πρώτη ρύθµιση για τα ΜΗΣΥΦΑ. Δεύτερον, διαπραγµατευόµαστε και πιστεύω ότι θα το
κλείσουµε -είναι σε εκκρεµότητα αυτό ακόµα- µια ρύθµιση στα
πλαίσια του απελευθερωµένου ωραρίου το οποίο είχε δηµιουργηθεί τα προηγούµενα χρόνια και το οποίο οδήγησε σε πάρα
πολλές στρεβλώσεις και κυρίως στην άρνηση ορισµένων µικρών
φαρµακείων να µπουν στο σύστηµα διανυκτέρευσης και διηµέρευσης, διότι τα µεγάλα φαρµακεία διευρυµένου ωραρίου έτρωγαν το µεγαλύτερο κοµµάτι από την πίτα και τη δουλειά της
ευρύτερης περιοχής.
Αµέσως µετά τις γιορτές θα φέρουµε το πολυνοµοσχέδιο της
αξιολόγησης. Έχουµε βάλει και κάποιες ρυθµίσεις. Το µόνο που
δεν έχουµε καταφέρει εκεί είναι να µπει ένα ανώτατο όριο στο
ωράριο λειτουργίας. Δηλαδή, εµείς λέµε να ταυτίζεται το ωράριο
λειτουργίας των φαρµακείων µε το ωράριο λειτουργίας των υπόλοιπων εµπορικών καταστηµάτων. Θεωρούµε ότι είναι απολύτως
λογικό. Διαφωνεί το ΔΝΤ. Θα το επανεξετάσουµε µε µεγαλύτερη
τεκµηρίωση.
Έχουµε, λοιπόν, τα ΜΗΣΥΦΑ. Έχουµε µια παρέµβαση ρύθµισης στο πλαίσιο του ωραρίου. Το πιο σηµαντικό είναι ότι ενισχύσαµε τον τζίρο των φαρµακείων µε τη φαρµακευτική δαπάνη των
ανασφάλιστων πολιτών, ιδιαίτερα των απόρων που µέχρι τώρα
αυτά τα φάρµακα χορηγούνταν από τα νοσοκοµεία. Αυτό έχει
αυξήσει τον κύκλο εργασιών των φαρµακείων. Διευρύναµε τη δυνατότητα µέσω των συµβάσεων που έκανε ο ΕΟΠΥΥ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονοµικό υλικό από 1-1-2017 και
αυτό επίσης έχει ενισχύσει τη λειτουργία των φαρµακείων.
Θεωρώ ότι συνολικά µε όλες αυτές τις παρεµβάσεις η Κυβέρνηση πραγµατικά έχει προστατέψει, σε ένα πολύ νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, στο οποίο ο καθένας µπορεί να έχει την άποψή του
και τη συµφωνία του ή τη διαφωνία του, επαρκώς και τον κοινωνικό ρόλο του φαρµακείου και του φαρµακοποιού και τη δηµόσια
υγεία. Αυτή είναι η άποψή µας.
Πραγµατικά πιστεύω ότι δεν πρόκειται για αιφνιδιασµό. Κανείς
δεν αιφνιδιάζεται. Οι φαρµακοποιοί είναι απολύτως σε γνώση
αυτού του χειρισµού, καθώς και ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός
Σύλλογος. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη συνδικαλιστικής κριτικής, αλλά όσον αφορά αυτό δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση
για αιφνιδιασµό. Είναι σε γνώση -δεν λέω σε συµφωνία, αλλά
είναι σε γνώση- των συνδικαλιστικών οργάνων των φαρµακοποιών.
Ούτε νέες ρυθµίσεις έχουµε, ούτε αιφνιδιασµούς, ούτε ακροβατισµούς, όπως διάβασα σε κάποιου είδους κριτική. Ούτε το
θέµα φυσικά είχε λυθεί από την απόφαση του Σ.τ.Ε., όπως παραπειστικά, κατά την άποψή µας, δηλώνει ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος. Το Σ.τ.Ε. µάς έβαλε µπροστά στην ανάγκη
µιας νέας ρύθµισης και αυτό ακριβώς κάνουµε, αγαπητοί συνάδελφοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαρεµένος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επίσης, προτρέπω
τον Υπουργό Δικαιοσύνης να κάνει αποδεκτή µια τροπολογία...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, ησυχία!
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Μισό λεπτό να συµ-
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πληρώσω κάτι τελευταίο που µου διέφυγε.
Πρόκειται για µια βουλευτική τροπολογία που εξαιρεί το Ευγενίδειο Ίδρυµα -για το οποίο ξέρετε ότι 98% είναι µετοχές του
Πανεπιστηµίου Αθηνών- από την καταβολή του clawback. Νοµίζω
ότι µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η βιωσιµότητά του και η
ανάπτυξή του, σε διασύνδεση µε τα άλλα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία.
Είναι µια βουλευτική τροπολογία την οποία στηρίζουµε και
εµείς και προτρέπω και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να την κάνει
αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ορίστε, κύριε Καµατερέ, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Όσον αφορά τις βουλευτικές τροπολογίες καλό είναι να ξέρουµε την άποψη των αρµόδιων Υπουργών
πριν αποχωρήσουν. Εκτός εάν εξουσιοδοτήσουν τον κ. Κοντονή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Θα µιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαρεµένος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε ότι θα έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία, αλλά δεν διευκρινίσαµε ποια ηµεροµηνία. Την 21η Δεκεµβρίου θα την έχουµε
την ονοµαστική ψηφοφορία, είναι η σηµερινή ηµέρα, εκτός και
αν επειδή είναι η µεγαλύτερη νύχτα του χρόνου απόψε χρειαστεί
να την εκµεταλλευτούµε. Έτσι δεν είναι;
Εκτός των άλλων παίρνω τον λόγο για µια βουλευτική τροπολογία, την οποία δεν ξέρω εάν θα την εντάξετε στον κατακλυσµό
των τροπολογιών, επειδή αφορά πληµµύρες, ούτε αν θα την χαρακτηρίσετε χριστουγεννιάτικη, κύριε Βορίδη…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα την ψηφίσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …
αλλά και να την χαρακτηρίσετε χριστουγεννιάτικη, δεν χάλασε ο
κόσµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Την φέρατε αργά. Τώρα
τη θυµηθήκατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν νοµίζω να επηρεαστεί η διάθεση
αυτών τους οποίους αφορά.
Αναφέροµαι, λοιπόν, στα τελευταία ραγδαία, απρόσµενα, ασυνήθιστα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν ορισµένες περιοχές της
Αιτωλοακαρνανίας και ως αποτέλεσµα αυτών των ασυνήθιστων
καιρικών φαινοµένων είχαµε κάποιες τροµερά δυσάρεστες συνέπειες.
Όποιος ιδίοις όµµασι διαπίστωσε τις συνέπειες αυτές νοµίζω
ότι θα συµφωνήσει, επειδή κάποιοι άνθρωποι είδαν το βιός τους
να το καταπίνει η λάσπη, πως πρέπει αυτές οι περιοχές να ενταχθούν στο καθεστώς αντίστοιχων περιοχών, όπως ήταν η Μάνδρα, η Σαµοθράκη, περιοχών που επλήγησαν από αντίστοιχα
φαινόµενα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είµαστε µε το Αγρίνιο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Υπάρχουν όχι µόνο νοικοκυριά, κύριε Βορίδη, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες στη διάρκεια της κρίσης, όπως ξέρετε όλοι, έχουν
βογκήξει από την ύφεση και έρχονται τώρα σαν το κερασάκι
πάνω σε µια κατάπικρη και δύσπεπτη τούρτα οι θεοµηνίες.
Λέω, λοιπόν, να το κάνουµε αυτό και να µην υιοθετήσουµε για
τα αντίστοιχα φαινόµενα µια άποψη που εξέφρασε εδώ ένας συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, κοντοπατριώτης, ο κ. Κοντογεώργος, ο οποίος στη διάρκεια της οµιλίας του για τον
προϋπολογισµό, αφού χρησιµοποίησε όλα τα κοσµητικά επίθετα
για τον ΣΥΡΙΖΑ που του ήταν εύκαιρα, σε µια πορεία να δικαιώσει
λίγο - πολύ τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τις δέκα πληγές του
Φαραώ, στο τέλος είπε το εξής: «Δεν φτάνουν όλα τα άλλα, είναι
και µαύρες γάτες στον ΣΥΡΙΖΑ και έφεραν τις πληµµύρες»!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μην κάνετε παράσιτα, κύριε Καραγκούνη. Ειδικά εσείς δεν
έχετε λόγο να το κάνετε σήµερα.
Λέω το εξής. Επειδή απογειώθηκε πολύ η πολιτική σκέψη, να
µην της δώσουµε και διεθνείς διαστάσεις, διότι υπάρχει ο εξής
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κίνδυνος. Ξέρετε ποιος κίνδυνος υπάρχει; Για παράδειγµα, να
υιοθετήσει αυτή την άποψη ο κ. Ντόναλντ Τραµπ και να πει ότι
για τις δυστυχίες και τους κατακλυσµούς δεν φταίει η κλιµατική
αλλαγή, αλλά φταίει µία χοντρή µαύρη γάτα από τη Βόρεια
Κορέα, ας πούµε. Καταλάβατε; Λέω, λοιπόν, να µην το πάµε τόσο
µακριά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το πρώτο µισό, αυτό για την κλιµατική αλλαγή, το είπε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
να µιλήσουµε κάπως πιο σοβαρά, ένας νεοπροσήλυτος στο συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι «εάν δεν γίνεται αυτοκριτική, όλα τα υπόλοιπα καταλήγουν να είναι προπαγάνδα».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο Ράµφος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Το
είπε πού; Στο συνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας. Το άκουσε ποιος;
Από τον διάλογο που γίνεται εδώ στη Βουλή έχω µεγάλες αµφιβολίες ότι το άκουσε κάποιος.
Κύριοι συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας, γιατί δεν παίρνω
συχνά τον λόγο, να πω το εξής το οποίο εµείς από την κυβερνητική πλευρά το εισπράττουµε ως ύβρη. Ποιο είναι αυτό; Δεν ξέρω
ποιος ποιητής της επικοινωνίας ή ποια γάτα µε πέταλα, µιας και
αναφερθήκαµε στο συµπαθές τετράποδο, σκέφτηκε να πει το
εξής, ότι «εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ κάνετε όσα κάνετε γιατί σας ενδιαφέρει η εξουσία και η καρέκλα».
Τι εννοεί ο ποιητής αυτός; Ότι εµείς, οι άλλοι δηλαδή, που κουνάµε το δάχτυλο, ψηφίσαµε µνηµόνια, και ένα µνηµόνιο που δεν
είναι δικό µας, και τα ψηφίσαµε για να υπηρετήσουµε το ευρωπαϊκό ιδεώδες και την ιδεολογία µας, που είναι ταυτόσηµα µε τα
µνηµόνια. Αυτά θέλει να πει, σωστά; Νοµίζω ότι αν πράγµατι
θέλει να πει αυτό, δεν βρισκόµαστε σε δρόµο λογικής.
Κλείνοντας, για να µην αφαιρώ χρόνο από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, θα ήθελα να πω ότι στη διάρκεια των µνηµονίων η δηµοκρατία µας έγινε µελαγχολική και επλήγη από την
επιτροπεία και όλα τα συµπαροµαρτούντα. Αυτό είναι αλήθεια.
Θα έλεγα, όµως, σε αυτό το πλαίσιο ότι δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες, µία ζωγραφισµένη µε χαρούµενα χρώµατα και η άλλη µε
τα χειρότερα, τα πιο σκοτεινά χρώµατα. Υπάρχει µία Ελλάδα, η
οποία µέσα από αυτή την επώδυνη διαδικασία σύρθηκε σε χρεοκοπία, επέτρεψε να βρεθεί στη θέση πειραµατόζωου και να χρησιµοποιηθεί ως τέτοιο, αλλά που τώρα προσπαθεί, µαζεύει τα
κοµµάτια της, να σταθεί στα πόδια της, να βγούµε πάση θυσία
από αυτό το τούνελ. Είναι ανάγκη. Αυτό πρέπει να γίνει και θα
γίνει. Είναι θέµα και αποκατάστασης της εθνικής κυριαρχίας και
της εθνικής αξιοπρέπειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω για µία τροπολογία που κάνουµε αποδεκτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Παπανάτσιου,
έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα κάνουµε αποδεκτή, και εγώ και ο κ. Κοντονής, τη βουλευτική
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1404 και ειδικό 125, µε τη συµπλήρωση, µετά από τη φράση «και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας», της φράσης «και Περιφέρειας Πρέβεζας».
Θέλω να συµπεριληφθεί και η Περιφέρεια Πρέβεζας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτσης.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε για την υποµονή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρουσιάζω την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό
137. Η προτεινόµενη τροπολογία αποτελείται από πέντε άρθρα
που αφορούν τη διαχείριση χρηµατοδοτικών µέσων, επίλυση τεχνικών ζητηµάτων σε σχέση µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και κυρίως την εισαγωγή νέων εργαλείων για την
ενίσχυση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πιο συγκεκριµένα, µε το πρώτο άρθρο δίνεται στις περιφέρειες η δυνατότητα να εκχωρούν πόρους, από αυτούς που δια-
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χειρίζονται µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, σε χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία διαχειριζόµαστε κεντρικά, µέσω της διαχειριστικής αρχής του ΕΠΑνΕΚ,
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ, όπως είναι το εργαλείο
του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας για την ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Έτσι γίνεται καλύτερη η διαχείριση και ο συντονισµός των σχετικών δράσεων σε κεντρικό επίπεδο. Ήδη, µε τη δυνατότητα
αυτή στο ΤΕΠΙΧ, το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας δηλαδή, που ενισχύει µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύεται µε επιπλέον εκατόν
είκοσι οκτώ πόρους από το σύνολο σχεδόν των περιφερειών.
Είναι πολύ κρίσιµη η συµµετοχή των περιφερειών σε τέτοια χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Με το δεύτερο και το τρίτο άρθρο της συγκεκριµένης τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και στα νοµικά τους πρόσωπα να χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και το Ταµείων Παρακαταθηκών και Δανείων µε δάνεια τα οποία αποπληρώνονται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. Έρχεται, λοιπόν, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων να συνδράµει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως τους
δήµους, για την εκτέλεση απαραίτητων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκατάστασης ΧΑΔΑ και αντιπληµµυρικής προστασίας.
Είναι, λοιπόν, ένα πολύ σηµαντικό νέο πρόγραµµα, το οποίο
δίνει τη δυνατότητα στους δήµους να υλοποιήσουν αυτά τα σηµαντικά έργα χωρίς, επαναλαµβάνω, να χρειάζεται να αποπληρώσουν οι ίδιοι αυτά τα δάνεια. Αναλαµβάνει στη θέση τους το
κόστος αυτό το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αντιστοίχως, και µε το τέταρτο άρθρο, το οποίο λειτουργεί
συµπληρωµατικά ως προς τα δύο προηγούµενα, θεσπίζεται ένα
ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης των δήµων, επίσης µε χρηµατοδό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για έργα τα
οποία δεν είναι επιλέξιµα ούτε από το ΕΣΠΑ ούτε από το πρόγραµµα των δύο προηγούµενων άρθρων.
Με όλα αυτά τα προγράµµατα των άρθρων 2, 3 και 4 στηρίζουµε έµπρακτα τους δήµους της χώρας µε νέα χρηµατοδοτικά
εργαλεία, τα οποία λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τα ήδη
υφιστάµενα, για την κάλυψη έργων τα οποία δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε άλλον τρόπο, κυρίως έργων τοπικών υποδοµών τα
οποία θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έρχεται η ώρα, µε τα συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία, να υλοποιήσουµε αυτά τα έργα.
Τέλος, µε το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας, το πέµπτο
άρθρο, εισάγεται η δυνατότητα ανακατανοµής πόρων µεταξύ εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, πάντοτε βεβαίως εντός του συνολικού,
ψηφισµένου από τη Βουλή, ετήσιου ορίου του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, έτσι ώστε να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε,
εφόσον παραστεί η ανάγκη, έκτακτες συνθήκες όπως αυτές που
ζήσαµε πρόσφατα στη Μάνδρα της δυτικής Αττικής.
Θα µπορούµε, λοιπόν, να ενισχύουµε τους δήµους που υφίστανται τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, µέσα από την επιπλέον ενίσχυση από το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, εφόσον και όταν αυτό χρειάζεται.
Κύριε Πρόεδρε, στη συγκεκριµένη τροπολογία καταθέτω και
µία νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι απλώς µια λεκτική αναδιατύπωση στην παράγραφο 2. Μετά τη λέξη «Ανάπτυξης» προστίθεται ένα κόµµα και η λέξη «Εσωτερικών», µιας και υπάρχει
συναρµοδιότητα µε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Αλέξανδρος
Χαρίτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Αθανασίου έχει τον λόγο. Μετά θα µιλήσει ο κ. Θεοχαρόπουλος και µετά θα κάνει ο κ. Καµατερός την εισήγησή του στη
βουλευτική του τροπολογία, γιατί είναι και η Υπουργός εδώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία
έχουµε αποδείξει ότι σχέδια νόµου τα οποία αποβλέπουν στην
καλή λειτουργία των θεσµών, αλλά και των υπηρεσιών γενικότερα, τα στηρίζουµε.
Έτσι, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο αυτό πρέπει να πω, εκ προοιµίου, ποιες διατάξεις είναι σωστές και τις στηρίζουµε.
Επιγραµµατικά: Η τροποποίηση του άρθρου 440 του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας για τον διορισµό του συνηγόρου όταν δεν
υπάρχει, ειδικά στα κακουργήµατα, είναι σωστή.
Ορθή είναι η παράταση του πίνακα ειρηνοδικών µέχρι το τέλος
του 2018.
Ορθό είναι να µειωθεί και η δοκιµασία των δικαστικών και εισαγγελικών παρέδρων. Είναι δέκα µήνες τώρα. Πράγµατι υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη δικαιοσύνη και πρέπει να τελειώσει
η εκπαίδευσή τους πιο γρήγορα, πιο εντατικά. Σηµειώστε παρακαλώ, όµως, ότι αν το κάνετε δύο µήνες είναι µικρό το χρονικό
διάστηµα και καλό θα είναι να πάει στους πέντε ή έξι µήνες.
Ορθή βεβαίως είναι και η διάταξη που φέρνετε για το ακαταλόγιστο. Το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα µιλάει για τις πνευµατικές λειτουργίες. Δεν καταλογίζεται στον δράστη η πράξη, αν
υπάρχει διατάραξη της συνείδησής του ή των ικανοτήτων του να
αντιληφθεί το άδικο της πράξης. Είναι σωστό. Όµως πρέπει να
επαναδιατυπωθεί όλο το άρθρο 34 µε την ψυχική και τη νοητική
διαταραχή.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και µε τις
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και όσον αφορά τα µέτρα ασφαλείας. Τα είχαµε πει και στην Επιτροπή του Σωφρονιστικού Κώδικα που είναι παρεµφερή θέµατα. Ειδικά τον Ποινικό Κώδικα και
τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας τον είχαµε παραδώσει έτοιµο.
Είχε ξεκινήσει από τη συγκυβέρνηση -πριν από την επιτροπή η
οποία έκανε την αναθεώρηση διατάξεων- να υπάρχει µία εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, δηλαδή
να µην υπάρχουν αντιφάσεις µεταξύ του Κώδικα Ποινικής και τον
Σωφρονιστικό. Τα παραδώσαµε τον Ιανουάριο του 2015 στον κ.
Παρασκευόπουλο. Έκτοτε µέχρι σήµερα δεν βλέπω να έρχεται
τίποτα.
Το µόνο που έρχεται είναι αποσπασµατικές διατάξεις οι οποίες
λύνουν διάφορα ζητήµατα, όµως αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αντιµετώπισης της αντεγκληµατικής
πολιτικής της πολιτείας.
Ορθή βεβαίως είναι και η πληρεξουσιότητα για τις εργατικές
διαφορές. Είναι ένα αίτηµα το οποίο είχε τεθεί και επί των ηµερών µας. Ήταν σωστό. Έγινε µια βελτίωση. Αυτή η ρύθµιση τώρα
όµως είναι πιο σωστή και λέµε ότι πρέπει να στηριχθεί, αρκεί να
υπάρχει µια εξουσιοδότηση και δεν χρειάζεται πληρεξούσιο.
Τα ποινικά τµήµατα -που καταργούνται- είναι καλό να υπάρχουν και υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ανέπτυξε και ο κ. Καραγκούνης πολύ σωστά. Βέβαια, υπάρχουν δυσλειτουργίες ειδικά στο Εφετείο της Αθήνας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κυρίως και όχι στα άλλα εφετεία. Γιατί
υπάρχουν δίκες, ειδικά στην Αθήνα, µεγάλης διάρκειας όπως
κατά των τροµοκρατών, κατά εγκληµατικών οργανώσεων και εν
πάση περιπτώσει µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και δεν
µπορεί να προχωρήσει και η ποινική διαδικασία, γιατί είναι εγκλωβισµένοι πάρα πολλοί δικαστές και οι αστικές υποθέσεις.
Καλό θα είναι -το είπε εξάλλου ο κ. Καραγκούνης- αντί να τα
καταργήσουµε, να αυξήσουµε τις θέσεις. Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αυξήσει τις θέσεις µόνο των εισαγγελικών
λειτουργών -δεν ξέρω τι είδους παροχή είναι αυτή εν όψει και
των τελευταίων εξελίξεων- και δεν υπάρχει και αύξηση των δικαστικών λειτουργών, που εκεί πονάµε.
Πάντοτε πρέπει να ξέρετε ότι από τότε που υπάρχουν οι κώδικές µας, από το 1952 και µετά υπήρχε µια αναλογία δικαστικών
λειτουργών και εισαγγελικών λειτουργών. Αυτήν τώρα την ανατρέπετε. Με τα τελευταία τρία νοµοθετήµατα δεν βλέπω καµία
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αύξηση στους δικαστικούς λειτουργούς. Εκεί χρειάζεται, για να
µπορούν να τελειώνουν γρηγορότερα οι υποθέσεις. Και τονίζω
ότι ευτυχώς που επί ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπαϊωάννου έκανε και τα µονοµελή εφετεία σε µερικές περιπτώσεις και µπόρεσαν και αποσυµφορήθηκαν λίγο τα πινάκια. Άρα θα µπορούσατε να φέρετε
και το θέµα αυτό.
Να πω λίγο τώρα και για τις διαφωνίες µας για τους πλειστηριασµούς. Βέβαια το θέµα το ανέπτυξε πάρα πολύ καλά και ο εισηγητής µας, ο κ. Καραγκούνης, και ο κ. Βορίδης. Όµως για να
µην υπάρχουν ψευδαισθήσεις, γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτό το
θέµα, πρέπει να πω µερικά πράγµατα πριν µπω στο ποινικό σκέλος. Ας πω για το αστικό µέρος.
Στις προηγούµενες εκδοχές του νόµου Κατσέλη, του
ν.3869/2010, υπήρχε εξαίρεση από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Εξαιρείτο δηλαδή η πρώτη κατοικία ως ένα ποσό,
που ήταν το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας.
Εµείς ανεξαρτήτως του νόµου Κατσέλη -προσέξτε το αυτό- προστατεύαµε την πρώτη κατοικία µέχρι το 2014. Είναι ορθό αυτό
το οποίο είπε ο κ. Κοντονής. Πράγµατι από το 2010 δίνονταν παρατάσεις και προστατευόταν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγα επιπλέον λεπτά, για να
αναφερθώ σε όλα τα θέµατα.
Το 2014 είχαµε πει στο ΚΥΣΔIΧ -υπενθυµίζω ότι το ΚΥΣΔIΧ
είναι το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέουςότι θα συζητούσαµε µε την τρόικα, η οποία απαιτούσε να ρυθµιστούν τα θέµατα αυτά. Κλίναµε προς ένα όπως το λέγαµε τότε,
το ιρλανδικό πετυχηµένο σύστηµα. Τι ήταν το ιρλανδικό σύστηµα; Ότι θα έµπαινε ένα ανώτατο όριο που θα απαγόρευε τους
πλειστηριασµούς στην πρώτη κατοικία, θα είχε ρυθµιστεί ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, δηλαδή υπό ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσε να γίνει ένας πλειστηριασµός και βεβαίως
προϋπόθεση θα ήταν και ο συνεργάσιµος δανειολήπτης. Δεν
πρόλαβε να γίνει. Άλλαξε, έγινε η µεταβολή.
Και τι κάνετε εσείς τώρα; Προσέξτε τι κάνετε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
είναι εδώ ο κ. Κοντονής να το ακούσει και να το αντικρούσει, τον
διέκοψα δύο φορές, ίσως να µην έχει ενηµερωθεί και για την
προϊστορία. Επί ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε δύο φορές προς το χειρότερο η
προστασία της πρώτης κατοικίας και ρυθµίστηκε µέχρι το τέλος
του 2018. Προσέξτε τώρα τι προϋποθέσεις περιοριστικές έβαλαν. Αλλά αθροιστικά τις έβαλαν, όχι διαζευκτικά. Πρώτη προϋπόθεση: η αντικειµενική αξία να είναι µέχρι 180.000 ευρώ.
Δεύτερη, το µηνιαίο εισόδηµα να µην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Είναι εντελώς αόριστο, γιατί είναι υποκειµενικό. Ποιος θα το κρίνει αυτό και πώς θα κριθεί αυτό; Και τρίτη
προϋπόθεση, βεβαίως, παρέµεινε ο συνεργάσιµος δανειολήπτης.
Μάλιστα δε, σας θυµίζω, κύριε Κοντονή, και ανατρέξτε στα
Πρακτικά της Βουλής, τότε που έφερε ο κ. Σταθάκης τη ρύθµιση
αυτή, τι είπε: «Δυστυχώς, πετύχαµε µόνο το 60% αυτών που
υπήρχαν πριν και απ’ αυτά τα οποία ζητούσαµε».
Στον νόµο αυτόν προτείναµε εµείς να εξαιρεθούν από τον πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας τα χρέη προς το δηµόσιο και δεν
έγινε δεκτό, γι’ αυτό υπάρχουν τώρα, αυτήν τη στιγµή. Αυτές
είναι οι διαφορές, για να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, για να
καταλάβουµε ποιοι προστάτευσαν την πρώτη κατοικία και ποιοι
δεν την προστατεύουν σήµερα, παρά τις ρητορείες αυτές.
Μπαίνουµε τώρα στα ποινικά θέµατα. Πράγµατι τα ανέπτυξε
και ο κ. Καραγκούνης και ο κ. Βορίδης, αλλά εγώ έχω δύο απορίες. Η πρώτη είναι γιατί προστατεύετε τους συµβολαιογράφους
µόνο για τους πλειστηριασµούς. Εάν δηλαδή κάποιος στο γραφείο του ασκεί µία άλλη εργασία, η οποία έχει δηµόσιο χαρακτήρα, θέλει να κάνει µία διαθήκη ή ένα συµβόλαιο και πάνε και
του επιτεθούνε οι ενδιαφερόµενοι κληρονόµοι που το έχουν
πάρει είδηση, δεν θα προστατευθεί εκεί; Γιατί καταργείτε την έγκληση και το κάνετε αυτεπάγγελτα; Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Να γιατί ισχύει αυτό που σας είπε ο κ. Βορίδης, ότι ο στόχος σας
είναι να προχωρήσουν οι πλειστηριασµοί για να ικανοποιηθούν
και δεν είναι η προστασία κυρίως των συµβολαιογράφων. Θα
δούµε τι θα γίνει και παρακάτω, τι παροχή δίνετε πάλι µε τα συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ναινετικά διαζύγια.
Το άρθρο 333 είναι κλασική περίπτωση. Όλες οι ποινικές νοµοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών το έχουν κατ’ έγκληση. Γιατί
πρέπει εδώ, ειδικά όταν απειλείται ο συµβολαιογράφος, να είναι
αυτεπάγγελτα; Αυτό δεν µπορώ να το καταλάβω και δείτε την
αντίφαση µε το άρθρο 334, την παραβίαση του ασύλου.
Για την κάνναβη τα είπαν οι συνάδελφοι. Προσέξτε το θέµα
αυτό, θα οδηγηθεί σε νοµιµοποίηση.
Τα συναινετικά διαζύγια είναι ένα θέµα το οποίο θεωρώ πάρα
πολύ σοβαρό, το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό. Τα διαζύγια είναι
απόφαση δικαστηρίου, είναι δηµοσίας τάξεως και πρέπει να
υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, έτσι λέει το Σύνταγµά µας. Στις
ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες κατά διαστήµατα επικαλούµεθα,
αν δει κανείς το συγκριτικό δίκαιο, θα διαπιστώσει ότι το σύστηµα αυτό τού να αποφαίνονται άλλα όργανα, και ειδικά οι συµβολαιογράφοι, δεν υπάρχει ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερµανία,
ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ιταλία. Είναι δηµοσίας τάξεως και το απαγορεύει το Σύνταγµά µας. Θα δηµιουργήσετε πολλά προβλήµατα µε το θέµα αυτό. Πολύ περισσότερο
όταν έχουµε παιδιά, γιατί όπως ξέρετε, δεν έγινε αντιληπτό ότι
µε το συναινετικό διαζύγιο είναι υποχρεωτικό να λυθούν δύο
πράγµατα: Η επιµέλεια της επικοινωνίας των παιδιών και βεβαίως
τα αποκτήµατα. Πώς θα λύνονται τώρα πολύ περισσότερο, όταν
ο ένας από τους συζύγους είναι αλλοδαπός, και ενδεχοµένως να
έχουµε και διαχρονικό δίκαιο υπό προϋποθέσεις -τώρα δεν έχω
χρόνο να το αναπτύξω- κατά κανόνα είναι της τελευταίας κατοικίας, αλλά µπορεί και να µην είναι.
Και δεύτερον, εκτός του να είναι αλλοδαπός ο ένας, υπάρχει
η περίπτωση να έχουµε διαφορετική κατοικία. Είναι τεράστια θέµατα πρακτικά τα οποία θα δηµιουργηθούν και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η παροχή.
Δεν έχουµε τίποτα µε τους συµβολαιογράφους. Εγώ ίσα-ίσα
εκτιµώ και καταλαβαίνω ότι πλήττεται και ο κλάδος αυτός από
την οικονοµική δυσπραγία σήµερα, αλλά δεν είναι αυτή λύση
όσον αφορά το θέµα αυτό.
Για τον ΦΠΑ των νησιών και το νοµοσχέδιο το οποίο φέρατε,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης
ρύθµισε τη ρήτρα της νησιωτικότητας για τον απλούστατο λόγο
ότι διείδε πως τα παραµεθόρια νησιά µας, και ιδιαίτερα αυτά που
είναι κοντά στη γείτονα Τουρκία, πρέπει να τονωθούν οικονοµικά,
για να στηρίζουν τον πληθυσµό ο οποίος πρέπει να υπάρχει εκεί
και να µη φύγει για εθνικούς αλλά και για οικονοµικούς λόγους.
Βεβαίως, τα κόστη παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων
είναι αυξηµένα, ειδικά το µεταφορικό κόστος.
Η τρόικα το 2013 και το 2014 –ειδικά το 2014- επίµονα ζητούσε
να καταργήσουµε τον µειωµένο ΦΠΑ και, βεβαίως, το αρνηθήκαµε. Μη µου πει κανείς ότι είναι δέσµευση µνηµονιακή. Σήµερα
είναι.
Οι δανειστές µας στο µνηµόνιο, το οποίο δεν έχει καµία σχέση
µε τη δανειακή σύµβαση -τα έχουµε πει αυτά στη Βουλή-, ήθελαν
µείωση των δαπανών. Το πώς θα γινόταν η µείωση των δαπανών
είναι θέµα της Κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης της χώρας,
δεν είναι θέµα δικό τους. Εµείς δεχθήκαµε τη φορολογία και τη
µείωση του ΦΠΑ, πράγµα που δεν το δεχθήκατε εσείς, και το καταργήσατε. Βεβαίως, εγώ δεν µπορώ να αποδώσω ευθύνη. Δεν
µπορείτε τώρα να καταργήσετε την κατάργηση αυτή, γιατί είναι
πια δέσµευση µνηµονιακή και πρέπει να συναινέσει και ο αντισυµβαλλόµενος, οι δανειστές. Όµως, η αναστολή µπορούσε να
γίνει για πολλούς λόγους, όπως έγινε και το 2018.
Απορώ πού λέτε στην εισηγητική έκθεση ότι αυτό γίνεται γιατί
διαρκεί το µεταναστευτικό. Δηλαδή, µας εγγυάσθε, κύρια
Υπουργέ, ότι τον Ιούνιο του 2018 θα σταµατήσει το µεταναστευτικό και θα έχουµε αποσυµφόρηση των νησιών; Δεν κατάλαβα;
Τι λογική αυτή;
Δεύτερον, γιατί εξαιρέθηκαν πιο φτωχά νησιά; Για παράδειγµα, η Λέσβος εξαιρείται το 2018. Η Λήµνος γιατί όχι; Ο Άη
Στράτης που έχει εκατόν πενήντα κατοίκους και προσπαθούµε
να κρατήσουµε τον κόσµο εκεί, οι Φούρνοι, η Ικαρία; Τα αναφέρω
ενδεικτικά.
Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγµατα και νοµίζω ότι δηµιουργείται
ένα πρόβληµα χωρίς να υπάρχει. Θα έπρεπε, λοιπόν, η ρύθµιση
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να αφορά τους νοµούς, όπως είπαµε πριν, και βεβαίως, να µη
συνδέεται και µε το µεταναστευτικό, αλλά λόγω της συνταγµατικής επιταγής την οποία σας είπα.
Τέλος, επειδή ειπώθηκαν πράγµατα για το «πόθεν έσχες» των
δικαστών, για να σταµατήσει το παραµύθι αυτό. Οι δικαστές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη µέρα που θα διορισθούν
µέχρι που θα συνταξιοδοτηθούν και τρία χρόνια µετά είναι υποχρεωµένοι -και αυτό κάνουν- να καταθέτουν «πόθεν έσχες».
Μέχρι σήµερα αυτό γινόταν, µέχρι το 2016.
Ποιο είναι το πρόβληµα που δεν θέλουν να το πουν; Τι είπε η
απόφαση της Ολοµέλειας των Δικαστηρίων; Δυο, τρία θέµατα:
Ο ελληνικός λαός πρέπει να τα µάθει και να ακούσει επίσηµα κάποια στιγµή και µην τον παραπληροφορούν, όπως ο Πρωθυπουργός προχθές στον προϋπολογισµό αλλά ούτε και οι Υπουργοί.
Πρέπει να µάθουν µερικά πράγµατα.
Πρώτον, οι δηλώσεις γίνονταν στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου. Ήρθαν οι θεσµοί και είπαν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ουδέτερο θεσµικό όργανο για τις δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών, των
Βουλευτών, των νοµαρχών και των περιφερειαρχών. Πράγµατι,
το 2014 ήµουν Υπουργός Δικαιοσύνης και φέραµε τον νόµο
αυτόν, ο οποίος ίσχυε µέχρι πρόσφατα.
Ποιος ήταν ο νόµος αυτός; Τρεις Βουλευτές, δυο Αντιπρόεδροι της Βουλής µας, ένας από την Κυβέρνηση και ένας από
την Αντιπολίτευση, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας, δυο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ο Εισαγγελέας
Δίωξης για τη Νοµιµοποίηση του Εγκλήµατος και ένας της Τραπέζης της Ελλάδος, Υποδιοικητής, ένα όργανο ουδέτερο. Ο
δικός µου νόµος ήταν ο ν.4281/2014
Έρχεται το 2016 ένας νόµος και τι κάνουν; Παίρνουν τους δικαστές –προσέξτε, µόνο τους δικαστές!- από τη ρύθµιση αυτή
που έπρεπε να βάλουν το «πόθεν έσχες» και τον πάνε σε µια άλλη
Αρχή, που είναι η λεγόµενη Τρίτη Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων, µαζί µε όλους τους άλλους.
Και λένε τώρα οι δικαστές, οι οποίοι είναι διοικητικοί…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να σας θυµίσω ότι βιαζόσασταν,
επειδή θα φύγει το αεροπλάνο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Δεν το προλαβαίνω, πια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεγκέρογλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Να µιλήσουµε κι εµείς όµως.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τελειώνω.
Αν πάµε αναλογικά, τα τρία λεπτά των Υπουργών έγιναν είκοσι
δύο.
Για τα νησιά να πω το εξής, τώρα που σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε: Είδα, πολύ σωστά –διαψεύστε µε, αν δεν είναι έτσι- ότι καταθέσατε µία επίκαιρη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Όχι, επίκαιρη, αλλά
ερώτηση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Απλή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ναι.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Τέλος πάντων.
Κατέθεσε ο κύριος Πρόεδρος, ο κ. Δηµήτρης Καµµένος µια
ερώτηση, που –προσέξτε- εντοπίζει τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν, κυρία Υπουργέ, στις ΔΟΥ µε το να υπάρχει ο µειωµένος ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά και σε όλους τους νοµούς. Θα
δείτε τι τεράστια προβλήµατα και τι αδιέξοδα θα έχετε.
Αναφορικά µε το «πόθεν έσχες», έρχεται το 2016 ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και τους παίρνει και πάει τους
δικαστές εκεί. Αυτόν τον νόµο κήρυξε αντισυνταγµατικό το Συµβούλιο της Επικρατείας. Και είναι µόνο ένας δικαστικός λειτουργός και εισαγγελέας. Όλοι οι άλλοι είναι διοικητικοί υπάλληλοι
οι οποίοι διορίζονται κατά κανόνα από την Κυβέρνηση. Δεν µπορεί, δηλαδή, ο ελεγχόµενος να είναι κριτής αυτών που ελέγχουν.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και δεν µπορούµε να καταλάβουµε
γιατί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Αθανασίου,
σας παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουµε. Μιλάτε δέκα επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Η υπουργική απόφαση για τα τιµαλφή δεν είναι κανένα εφεύρηµα των δικαστών. Το προβλέπει
η κοινοτική οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Το απαγορεύει η κοινοτική οδηγία. Να γίνει αντιληπτό αυτό
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και να µην έρχονται εδώ να λέτε ό,τι θέλουν για τα τιµαλφή.
Σε εφαρµογή, λοιπόν, των διατάξεων αυτών είπαν ότι είναι αντισυνταγµατικές όλες αυτές οι ρυθµίσεις –προσέξτε- όχι ως προς
τους δικαστές µόνο, αλλά ως προς όλους. Και δεν είναι σωστό
να ακούγονται από κυβερνητικά χείλη ότι έγινε µόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής µε αφορµή
ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και λέω µε
αφορµή, διότι το νοµοσχέδιο αυτό συνοδεύεται από ένα τσουνάµι υπουργικών τροπολογιών. Έχουµε δεκάδες τροπολογίες
από διάφορα Υπουργεία για τακτοποίηση ποικίλων υποθέσεων.
Μερικές τροπολογίες είναι επείγουσες, διότι τελειώνει ο χρόνος.
Άλλες πάλι, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν τις συζητούµε
όπως θα έπρεπε. Τρέχει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να κλείσει εκκρεµότητες πριν τελειώσει ο χρόνος. Είναι πάγια αυτή η τακτική της.
Βέβαια, ακόµα και αν δεν υπήρχαν οι τροπολογίες, θα µπορούσαµε µεν να συζητήσουµε την ουσία των διατάξεων του νοµοσχεδίου, όχι όµως µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση
στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της δικαιοσύνης. Διότι αυτό
το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και πάλι µια σειρά αποσπασµατικών
ρυθµίσεων, που δεν συνδέονται µεταξύ τους.
Για ποια ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης µπορούµε να µιλάµε, όταν βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα µπρα-ντε-φερ µεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας; Η οξύτατη
αντιπαράθεση Κυβέρνησης και δικαστών το µόνο που επιτυγχάνει είναι να υποσκάπτει το κύρος των θεσµών και την εµπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Πολλές φορές, κύριοι της Κυβέρνησης, στέκεστε απέναντι
στις δικαστικές αποφάσεις, ενώ οφείλετε να προστατέψετε τη
δικαιοσύνη, ακόµη και από πολιτικές υποθέσεις, ιδίως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Βέβαια, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υιοθετήσουµε ένα σκηνικό
που θέλει τους δικαστές να είναι υπεράνω οποιασδήποτε κριτικής. Οι πολιτικές σκοπιµότητες όµως, απ’ όπου και αν προέρχονται, πρέπει να σπάσουν τα µούτρα τους µπροστά στον τοίχο που
ονοµάζεται κράτος δικαίου.
Είναι, όµως, δυνατόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να
δηλώνει δυσαρέσκεια συνεχώς µε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Είναι δυνατόν να δηλώνει αγανάκτηση ο Πρωθυπουργός της
χώρας, όταν βλέπει, όπως λέει, φαινόµενα, όπου οι δικαστές επιχειρούν ή επιθυµούν να βγάζουν αντισυνταγµατικούς νόµους;
Μα, µε βάση το Σύνταγµα δεν αποφασίζουν οι δικαστές; Ας πει
συγκεκριµένα πού και µε τι διαφωνεί.
Θα θυµίσω ότι στην απόφαση των τηλεοπτικών αδειών, είχε
προτρέξει να πει ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο να αποφασίσει η
δικαιοσύνη το θέµα των αδειών. Δηλαδή προσπαθεί συνεχώς να
προλαµβάνει και να µην αποδέχεται την κριτική. Επιλέγει την µετωπική και άγονη αντιπαράθεση.
Και διαµηνύει µάλιστα ο κ. Τσίπρας στην προχθεσινή οµιλία
του για τον προϋπολογισµό του 2018 ότι δεν είναι η Κυβέρνηση
αυτή που θα κουραστεί πρώτη να επιβάλλει, υποτίθεται, τη δέσµευση ότι όλοι θα είναι ίσοι απέναντι στον νόµο, µε ευθεία αναφορά βέβαια στη διαµάχη µε τους δικαστές για το «πόθεν έσχες»
τους. Αναφέρθηκε και πριν ο προηγούµενος οµιλητής για τη συγκεκριµένη διαµάχη.
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, όµως, µιας που µιλάµε για συνδικαλιστικά, δεν ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό δεσµευόταν για τη
διατήρηση των ειδικών µισθολογίων των δικαστών στη συνάντησή του µε τους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων; Αντιλαµβάνεται ο κ. Τσίπρας τον ρόλο του; Η διάκριση των εξουσιών
και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
των δηµοκρατικών πολιτευµάτων.
Από την άλλη, δεν πρέπει να θεωρήσουµε ότι οποιαδήποτε κριτική στο έργο της δικαιοσύνης υπονοµεύει τη διάκριση των εξουσιών. Η καλοπροαίρετη κριτική δεν διαλύει τις δηµοκρατίες.
Αντιθέτως, είναι συστατικό τους, είναι στοιχείο, είναι το οξυγόνο
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τους. Γιατί κατ’ ουσία δεν είναι οι δηµοκρατίες που µέσα στη µεγαλοθυµία τους επιτρέπουν την κριτική, αλλά είναι η κριτική
σκέψη και στάση που οικοδοµεί τις δηµοκρατίες.
Αν, λοιπόν, η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγµατικά, για παράδειγµα, για την αντιµετώπιση της διαφθοράς, ας προχωρήσει
εδώ σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Ας µας φέρει σχέδια νόµου
και ας µην προχωρεί σε λασποµαχίες και κοκοροµαχίες.
Η αποκλειστική προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διαχείριση
ουσιαστικών πολιτικών ζητηµάτων οδηγεί πιο βαθιά τη χώρα στην
παρακµή. Η δικαιοσύνη αποτελεί ύψιστο θεσµό της δηµοκρατίας,
θεµέλιο λίθο ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού, κοινωνικού και
αξιόπιστου κράτους. Οφείλουµε, λοιπόν, να την προφυλάξουµε,
να αποτρέψουµε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόµευσης της
ανεξαρτησίας της και το κυριότερο να την κρατάµε µακριά από
πολιτικές σκοπιµότητες.
Σε αυτό το κλίµα, λοιπόν, σε σχέση µε τη δικαιοσύνη συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο, παρά τις πολλές θετικές διατάξεις του,
είναι αποσπασµατικό και πάλι, µακράν µιας συνολικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης, ενώ παράλληλα σωρεύει σειρά θεµάτων, άσχετων µεταξύ τους.
Οι ρυθµίσεις του Πρώτου Μέρους σχετικά µε τα µέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής
ή διανοητικής διαταραχής είναι σε θετική κατεύθυνση, δεδοµένου ότι προσαρµόζουν την ελληνική νοµοθεσία στη διεθνή πρακτική. Έχει, όµως, υπολογιστεί ποιες είναι οι ανάγκες σε δοµές
και προσωπικό κι έχει γίνει η αντίστοιχη κοστολόγηση, όταν όλοι
σχεδόν οι σχετικοί φορείς επισηµαίνουν ότι οι δοµές ψυχικής
υγείας καταρρέουν;
Το Δεύτερο Μέρος του νοµοσχεδίου αποτελείται από σειρά
ασύνδετων διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα πολιτικών, ποινικών
και διοικητικών δικαστηρίων.
Θα σταθώ στο άρθρο 22 σχετικά µε τα συναινετικά διαζύγια
µε συµβολαιογραφική πράξη. Για εµάς, αυτό που προέχει είναι
η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου να γίνει απλούστερη –έχει γίνει
απλούστερη το τελευταίο χρονικό διάστηµα- απαλλάσσοντας
του συναινούντες συζύγους από τη γραφειοκρατία, να γίνει όσο
το δυνατόν ταχύτερη µε το λιγότερο δυνατό κόστος και µε τη µέγιστη δυνατή νοµική ασφάλεια. Πετυχαίνετε κάτι τέτοιο µε τη
ρύθµιση που φέρνετε; Δεν είµαι καθόλου βέβαιος. Δεν είµαστε
αντίθετοι µε την επιλογή µιας εξωδικαστικής λύσης του γάµου.
Αυτό έχει και ιδεολογικό πρόσηµο, το οποίο εµείς το θεωρούµε
σωστό.
Εάν, όµως, πραγµατικά επιλέγουµε και θέλουµε να διασφαλίσουµε την εξωδικαστική επίλυση του γάµου, τότε δεν πρέπει να
εστιάσουµε στην παρουσία συµβολαιογράφου ή δικηγόρων,
διότι έτσι όπως το θέτετε το θέµα µοιάζει σαν µεταφορά πελατολογίου από µια επαγγελµατική οµάδα στην άλλη, αλλά ότι
αυτή η διαδικασία κρίνεται σκόπιµο σε κάποιο σηµείο να ελέγχεται από µια δικαστική απόφαση ή διάταξη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σύµφωνο συµβίωσης γίνεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
Σας το έχουν επισηµάνει και οι φορείς. Σας έχουν υπογραµµίσει τον κίνδυνο να µην υπογραµµίζεται αυτόµατα το συναινετικό
διαζύγιο που εκδίδεται από συµβολαιογράφο από άλλες χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διακυβεύονται ζητήµατα που
σχετίζονται µε τη λύση του γάµου, όπως, για παράδειγµα, το
υπέρµετρο συµφέρον των παιδιών. Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε
πολύ προσεκτικοί.
Για να δούµε τι λέει η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής σε αυτό το θέµα. Λέει, λοιπόν, ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι δικονοµικές εγγυήσεις που λειτουργούν ως θετικό
µέσο προστασίας του γάµου και της οικογένειας, και ιδίως της
παιδικής ηλικίας. Προτείνει η προτεινόµενη ρύθµιση της συµβολαιογραφικής λύσης του γάµου να εφαρµοστεί µόνο στην περίπτωση απουσίας τέκνων. Είναι πρόταση που κάνει η έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής στον Υπουργό. Να απαντήσει σε αυτήν. Αν δεν θέλει να απαντήσει σε εµάς σε συγκεκριµένα θέµατα που θέτουµε, πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
Ή για την περίπτωση διασυνοριακού διαζυγίου, του οποίου
εφαρµοστέο δίκαιο δεν είναι το ελληνικό, λέει ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο συµβολαιογράφος να ενηµερώσει σχε-
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τικώς τους συζύγους και να απόσχει από την έκδοση πράξης λύσεως του γάµου.
Όλα αυτά θα απαντηθούν σήµερα ή θα πάµε σε µία νέα διαδικασία προβληµατική από εδώ και στο εξής;
Δεν θέλω να µείνω σε άλλα θέµατα του νοµοσχεδίου, γιατί η
συζήτηση έχει επισκιαστεί από τις τροπολογίες. Έχουµε συζητήσει για πολλά θέµατα, αλλά θέλω να µείνω σε δύο ζητήµατα:
Πρώτον, έγινε µία συζήτηση το πρωί για τους πλειστηριασµούς.
Είπα στον κύριο Υπουργό ορισµένα θέµατα και απάντησε.
Με εντυπωσίασε πραγµατικά που απάντησε ότι δικαίως φωνάξαµε και φωνάζαµε το σύνθηµα: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Περίµενα εδώ µία αυτοκριτική διάθεση για όλα όσα έχουν
πει προεκλογικά. Αντί αυτής της αυτοκριτικής διάθεσης, άκουσα
το ότι δικαίως φωνάζαµε: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και
τώρα στην ουσία κάνουµε το αντίθετο.
Ας µας έλεγε τουλάχιστον «κανένα σπίτι εκτός των µεγαλοοφειλετών, εκτός των πολύ πλουσίων» και δεν το είπαµε αυτό προεκλογικά. Ούτε αυτό!
Ταυτοχρόνως, όσον αφορά στο ζήτηµα της αυτεπάγγελτης
διαδικασίας, δεν έχει απαντηθεί γιατί θέλει σήµερα να δώσει
αυτό το σήµα ουσιαστικά σε όσους είναι απέναντι στους πλειστηριασµούς. Γιατί αυτό το σήµα δεν ερχόµαστε εδώ να το δώσουµε για όσους αυτή τη στιγµή -και πολλές φορές κάνουν
καταδροµικές επιθέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στη
Βουλή των Ελλήνων, στα νοσοκοµεία- δηµιουργούν γκέτο σε
ολόκληρες περιοχές της χώρας. Και αυτό το σήµα της αυτεπάγγελτης δίωξης δεν έχουµε επιλέξει να το δώσουµε σε αυτές τις
περιπτώσεις, στα πανεπιστήµια και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, αλλά επιλέγουµε να το δώσουµε σε όσους έρχονται απέναντι στους πλειστηριασµούς.
Αντί, λοιπόν, να δοθεί το σήµα εκεί και, βέβαια, να υπάρχει µία
συνολική αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, δίνουν το σήµα εδώ!
Αντί να δοθεί το σήµα προστασίας της πρώτης κατοικίας και να
νοµοθετήσουµε επιπρόσθετα, για να καλύψουµε όλα τα κενά που
υπάρχουν, δίνουµε το σήµα της νοµοθέτησης για την αυτεπάγγελτη διαδικασία σε όσους διαµαρτύρονται στους πλειστηριασµούς.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη κατέθεσε πρόταση νόµου, όπως
έχει καταθέσει και για την πρώτη κατοικία. Αντί να απαντήσετε
θετικά, λοιπόν, σε τέτοιες προτάσεις, ουσιαστικές, προοδευτικές, αυτό το οποίο πράττει η Κυβέρνηση είναι να προστατεύει
ουσιαστικά τη διαδικασία των πλειστηριασµών.
Έρχοµαι τώρα σε µία άλλη τροπολογία που αναλύθηκε πριν
από τον κ. Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας. Εδώ πραγµατικά η επιστήµη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θα µου επιτρέψετε να πω ότι δεν
κατάλαβα – και µίλησα µε πολλούς Βουλευτές, που επίσης δεν
κατάλαβαν- εάν ο κ. Ξανθός θέλει να απελευθερώσει το επάγγελµα ή να το κρατήσει µη απελευθερωµένο.
Κοιτάξτε τι έχει συµβεί σε αυτή την περίπτωση: Υπήρχε µία
ρύθµιση. Το 2016 προσπάθησε µε υπουργική απόφαση να αλλάξει το καθεστώς, έτσι ώστε να µπορούν να ανοίξουν φαρµακεία
και οι µη φαρµακοποιοί και να συµµετέχουν στο 20% οι φαρµακοποιοί. Κρίθηκε παράνοµο από το Συµβούλιο της Επικρατείας
το θέµα της υπουργικής απόφασης, δηλαδή το να περνάει από
προεδρικό διάταγµα.
Σήµερα, λοιπόν, το περνάει µε προεδρικό διάταγµα, αλλά δεν
διασφαλίζει το τι θα υπάρχει στην ΚΥΑ. Γιατί µε ΚΥΑ πρέπει να
πάει στο τελικό προεδρικό διάταγµα.
Εκ του πονηρού, λοιπόν, αναφέρεται το εξής: Σήµερα, ενώ θα
ψηφίσουµε αυτό, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι µέχρι το προεδρικό διάταγµα δεν απελευθερώνεται. Δηλαδή, νοµοθετούµε
κάτι, θα ισχύει στο προεδρικό διάταγµα, αλλά µετά θα το έχει
κάνει κάποιος άλλος;
Ταυτοχρόνως, βλέπω στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας ότι αναγράφονται τα εξής, χωρίς αυτά να διασφαλίζονται
στην τροπολογία, και αυτό είναι το χάπι για τους Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ: «Τέτοιου είδους ρύθµιση είναι ενδεικτικά η διασφάλιση
ενός ελάχιστου ποσοστού συµµετοχής του οριζόµενου ως υπεύθυνου φαρµακοποιού στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο περιορισµός
στα πρόσωπα που µπορούν να συµµετέχουν στην εκµετάλλευση
φαρµακείων, ο περιορισµός στον αριθµό των αδειών που µπορεί
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να κατέχει κάποιο φυσικό πρόσωπο».
Έρχεται, λοιπόν, η τροπολογία που λέει ότι απελευθερώνει και
βάζει στην αιτιολογική έκθεση αυτά τα τρία ενδεικτικά, για να
µπορούν να τα χρησιµοποιούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην
οµιλία τους και δεν ξέρει ούτε ο κ. Ξανθός τι έχει κάνει σήµερα,
εάν απελευθερώνει ή όχι το επάγγελµα και ποια είναι η θέση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, συνεχίζετε µε
αυτή την τακτική να κοροϊδεύετε!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µας
εκπλήσσει συνέχεια µε τις πρωτιές και τα µαγικά της: Πρωτιά σε
ανέξοδες υποσχέσεις για προστασία και µεταρρυθµιστικές τοµές
στη δικαιοσύνη, πρωτιά στην αποσπασµατικότητα νοµοθετικών
ρυθµίσεων και στην εξαιρετικά σύντοµη αναθεώρηση αυτών των
ίδιων, πρωτιά στην κατάργηση προηγούµενων ρυθµίσεων, χωρίς
την ποιοτική, αλλά και ποσοτική αξιολόγηση αυτών, πρωτιά στην
υιοθέτηση-επαναφορά προηγούµενων ρυθµίσεων, τις οποίες µάλιστα ιδιοποιείται, πρωτιά στις συγκρούσεις µε τη δικαιοσύνη και
τις ανεξάρτητες αρχές.
Δεν το συζητάµε, µέχρι και στο Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής δεν ανανεώνεται η θητεία του επικεφαλής του, µόλις είδατε την κριτική η οποία είχε γίνει σε σχέση µε τα θέµατα του
προϋπολογισµού.
Πρωτιά έχει η Κυβέρνηση στη µετατροπή αριστερών ιδεών και
αξιών σε άκρως νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες, όµως,
αναγκαζόµαστε να ακολουθήσουµε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις οποίες καλύπτει µε έναν φιλανθρωπικό
«φερεντζέ», γιατί τα επιδόµατα ανακύκλωσης της φτώχειας είναι
ουσιαστικά µια λογική αδιέξοδη για τη χώρα.
Αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι ανάπτυξη και δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.
Πετύχαµε 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω πλεόνασµα
αυτά τα χρόνια. Η Κυβέρνηση στράγγισε τη µεσαία τάξη, υπερφορολόγησε τους πάντες, για να µοιράσει επιδόµατα; Αντί να πέσουν αυτά τα λεφτά στην ανάπτυξη και να δηµιουργηθούν
σταθερές θέσεις εργασίας;
Αυτή η Κυβέρνηση, όµως, πέρα από τις πρωτιές, επιδίδεται και
σε µαγικά, όπως, για παράδειγµα, όσον αφορά την ανεργία, η
οποία καταλήγει σε ευέλικτη και υποαµειβόµενη εργασία και µε
αυτόν τον τρόπο αναφέρετε ότι µειώθηκε η ανεργία. Είναι η διαπραγµάτευση που καταλήγει σε υποχώρηση, όπως πριν είδαµε
σε χαρακτηριστικά θέµατα σε σχέση µε τους πλειστηριασµούς,
σε σχέση µε τα φαρµακεία. Είναι οι φόροι και οι µειώσεις δαπανών που καταλήγουν σε υψηλούς στόχους για ανάπτυξη και τα
δυσθεώρητα πλεονάσµατα, τα οποία θέλουµε να τα µειώσουµε,
αλλά πετυχαίνουµε τα διπλάσια ως χώρα, για να πάµε στη διαπραγµάτευση και να µας πουν «µα, γιατί θέλετε να µειώσετε τα
πρωτογενή πλεονάσµατα, αφού αντί για 3,5% θα πετύχετε 5%;».
Εν κατακλείδι, µια σειρά από κόκκινες γραµµές αλλάζουν ξαφνικά χρώµα. Σε ένα, πάντως, παραµένετε σταθεροί: στο πνεύµα
των ηµερών, αυτό των παραµυθιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Θεοχαρόπουλε.
Ορίστε, κύριε Καµατερέ, έχετε τον λόγο για να στηρίξετε τη
βουλευτική τροπολογία µε γενικό αριθµό 1414 και ειδικό 133.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή προφανώς δεν θα είναι η κυρία Υφυπουργός εδώ πέρα
για πολλή ώρα ακόµα, θα ήθελα µία απάντηση για το αν κάνει
αποδεκτή την τροπολογία, η οποία ζητά κατ’ ουσίαν να γίνει η
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και στα κτίσµατα της Καλύµνου που
επλήγησαν από τον σεισµό της 21ης Ιουλίου που έγινε στην περιοχή της Κω, πράγµα, εξάλλου, που πρέπει να γίνει, γιατί και η
Κάλυµνος συµπεριλαµβάνεται τελικά στη σεισµόπληκτη περιοχή.
Τα κτίσµατα δεν είναι, βέβαια, τόσο πολλά όσα είναι στην Κω,
είναι λίγα, αλλά αποδεδειγµένα έχουν πληγεί, είναι χαρακτηρισµένα µε βεβαιώσεις «κόκκινα» και «κίτρινα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Πραγµατικά, έτσι είναι, όπως τα λέει ο Βουλευτής κ. Καµατερός. Όσον αφορά τα κτίσµατα της Καλύµνου, είχε κριθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η περιοχή της Καλύµνου µετά τον
σεισµό, αλλά αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµικών δεν είχε γίνει
από τον Δήµο Καλύµνου, οπότε δεν συµπεριλήφθηκε στην τροπολογία που είχε κατατεθεί τότε για τον ΕΝΦΙΑ. Οπότε, πραγµατικά το δικαιούνται οι Καλύµνιοι και κάνω αποδεκτή την
τροπολογία.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ σε συγκεκριµένες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Άλλωστε πλείστες στον αριθµό είχαµε και σε αυτό το νοµοσχέδιο. Συνεχίζεται αυτή η µέθοδος που έχει γίνει κανόνας
πλέον. Στο παρελθόν ήταν η εξαίρεση στον κανόνα και µε εύλογες διαµαρτυρίες τότε. Τώρα είναι ο κανόνας και ψάχνουµε κάποιο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του
κανονικού. Αυτή είναι η κατάντια του νοµοθετικού έργου και µε
την ανοχή του Προεδρείου της Βουλής συνολικά.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, αυτό συµβαίνει.
Όµως δεν είναι µόνο τεχνικό το ζήτηµα, είναι και πολιτικό.
Έχουµε τις καταστροφές. Αντί να υπάρξει µια συνολική ρύθµιση
η οποία να αφορά όλες τις περιοχές που ανακηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συµβαίνουν τέτοια φαινόµενα,
έρχεται το Υπουργείο και κάθε φορά φέρνει τροπολογία για κάποια περιοχή που έπαθε ζηµιές.
Όχι, κύριοι! Αυτή δεν είναι κανονική νοµοθετική πράξη. Αυτή
είναι µία πελατειακή νοµοθετική πράξη, η οποία έχει να κάνει µε
τη νοοτροπία σας, που αναπαράγετε όλα τα κακώς κείµενα του
παρελθόντος.
Και θα σας πω άλλες δέκα περιπτώσεις. Τη Σκόπελο την έχετε
εντάξει; Όποια περίπτωση εντάσσεται σε φυσική καταστροφή
και ανακηρύσσεται από τα αρµόδια Υπουργεία, πρέπει να εντάσσεται σε µία ρύθµιση. Αυτή είναι η πάγια ρύθµιση που αφορά την
οικοσκευή, την εφάπαξ καταβολή. Δεν κατάλαβα γιατί αυτές οι
ρυθµίσεις γίνονται µε κατά περίπτωση νοµοθετική πράξη. Για να
µας κάνετε χατίρια; Όχι, δα! Είναι υποχρέωσή σας. Αφήστε τα
κοµπογιαννίτικα και φέρτε µια ολοκληρωµένη νοµοθετική ρύθµιση για το θέµα.
Δεν είναι, όµως, µόνον αυτό. Ερχόµαστε και σε σοβαρότερα
θέµατα. Το γεγονός ότι ο κ. Κοντονής και ο κ. Τόσκας νοµοθετούν και επιχειρούν κατά περίπτωση, όταν παραβιάζονται οι
νόµοι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της Κυβέρνησης.
Αναφέρθηκε ο κ. Θεοχαρόπουλος σε πλείστες περιπτώσεις,
που έχουν να κάνουν µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε τη
Βουλή -θα ήθελα και τη δική σας τοποθέτηση γι’ αυτά, κύριε Καµµένο- µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, µε τα γραφεία µας, µε
διάφορες περιπτώσεις και διάφορους δράστες. Και έρχεται ο κ.
Κοντονής µε ένα ιδιώνυµο, το οποίο πρέπει να φέρει το όνοµά
του τιµητικά, το ιδιώνυµο Κοντονή, να φέρει ρύθµιση, ούτως
ώστε αυτό να ισχύει µόνον για την προστασία των τραπεζών,
µόνον για την προστασία αυτών που θέλουν να πάρουν τα σπίτια,
χωρίς να διαχωρίζει τη λεγόµενη λαϊκή κατοικία, την οποία επικαλούνται τελευταία.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουν αναδειχθεί. Πρόσφατα,
έλαβαν όλα τα κόµµατα µία κατασχετήρια έκθεση, που είναι για
τις 20 Δεκεµβρίου, µε την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασµός
για κατοικία. Και το επιχείρηµα κάποιου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν ότι δεν είχε ενταχθεί στον ν.3869. Καλά, αυτό το ξέρουµε!
Αν είχε ενταχθεί στον ν.3869, θα είχε την προστασία του νόµου
του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ενταχθεί, όπως είναι και χιλιάδες άλλες.
Και αντί, λοιπόν, να αποδεχθεί τη ρύθµισή µας η Κυβέρνηση,
η οποία θέτει και εισοδηµατικό όριο και όριο για το ποια θεωρεί
κατοικία φτωχού νοικοκυριού, έρχεται να νοµοθετήσει υπέρ των
τραπεζών και υπέρ της διαδικασίας επίσπευσης των πλειστηριασµών. Αυτά τα πράγµατα δεν είναι εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε
κάποιος συνάδελφος, είναι κατάπτωση και µετάλλαξη. Είναι
ηθική κατάπτωση των κυβερνώντων που διευκολύνουν να γίνει,
µόνο και µόνο για να υπογράψουν την τρίτη αξιολόγηση –γιατί
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αυτό είναι ζήτηµα της τρίτης αξιολόγησης- µόνο και µόνο για να
συµφωνήσουν µε τους εταίρους και να παραταθεί η παραµονή
τους στην εξουσία αυτό που κατήγγειλαν τα προηγούµενα χρόνια. Το κατήγγειλαν σε κάθε περίπτωση και στους υψηλότατους
τόνους που είχαµε ακούσει όλοι. Και ο κ. Τσίπρας µεταλλάχθηκε,
προφανώς, και τώρα θέλει να «µπουζουριάσει», να κλείσει φυλακή τους πρώην συντρόφους του. Αυτός ο οποίος νουθετούσε
τον κόσµο στο κίνηµα «Δεν πληρώνω», αυτός ο οποίος νουθετούσε τον κόσµο στο να µην προχωρούν τέτοιες διαδικασίες, έρχεται τώρα να τους «µπουζουριάσει».
Εµείς, βεβαίως, λέµε ότι τα ζητήµατα λύνονται συνολικά, µετά
από διάλογο και µε αποδεκτές νοµοθετικές παρεµβάσεις, όχι µε
κατασταλτικούς µηχανισµούς που δηµιουργεί η Κυβέρνηση. Αριστερά, λέει! Κολοκύθια Αριστερά και µάλιστα βραστά! Νερόβραστα!
Έρχοµαι στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αντί να αποδεχθεί τη
δική µας πρόταση νόµου σε εφαρµογή του άρθρου 101 του Συντάγµατος για την παράταση του µειωµένου ΦΠΑ στα τριάντα δύο
νησιά και να συσταθεί και η επιτροπή, την οποία προτείναµε και
να εξετάσουµε µέτρα στήριξης για όλα τα νησιά, φέρνει µία τροπολογία, βάζει ένα µπαλωµατάκι, για να πάει λίγο παραπέρα.
Μειωµένος ΦΠΑ για τα πέντε νησιά λόγω της επιβάρυνσης από
τη µετανάστευση, όχι λόγω νησιωτικότητας, όχι λόγω της επιταγής του Συντάγµατος για έξι µήνες, λες και σε έξι µήνες θα έχει
λύσει τα άλλα ζητήµατα! Σε έξι µήνες θα έχει λυθεί το µεταναστευτικό! Σε έξι µήνες θα υπάρχει αερογέφυρα! Δεν θα υπάρχει
νησιωτικότητα πλέον για να νησιά. Αυτό είναι ένα θαύµα το οποίο
µας προετοιµάζει η Κυβέρνηση.
Και στα είκοσι επτά µικρότερα νησιά, τα κατά τεκµήριο πιο
φτωχά απ’ αυτά τα τριάντα δύο; Όχι µειωµένο ΦΠΑ. Άρα καταρρέει και το επιχείρηµά τους.
Όταν είχαν φέρει πρώτη φορά την κατάργηση του µειωµένου
ΦΠΑ, είχαν κατ’ αρχάς βάλει τους δικούς τους στα µέσα και έκαναν την προπαγάνδα «µα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, εκεί που
είναι οι πλούσιοι θα έχουµε µειωµένο ΦΠΑ;», για να δηµιουργήσουν κοινωνικό αυτοµατισµό µε τους πολίτες της ηπειρωτικής
Ελλάδας ότι δεν πρέπει να έχουν προνόµια οι νησιώτες κ.λπ., λες
και αυτός ο µειωµένος ΦΠΑ αφορά τους επιχειρηµατίες. Αφορά
τον καταναλωτή, αφορά την ανταγωνιστικότητα των νησιών
έναντι της Τουρκίας, αφορά πολλά πράγµατα τα οποία έχουµε
υποχρέωση να κάνουµε.
Εδώ, λοιπόν, έρχεται να καταρρίψει το ίδιο το επιχείρηµα που
µας έλεγαν, γιατί; Γιατί καταργεί τον µειωµένο ΦΠΑ στα φτωχά
νησιά και τον αφήνει στα πέντε λόγω, λέει, µετανάστευσης.
Έρχοµαι στην άλλη ρύθµιση. Την ώρα που γίνονται χίλιες κατασχέσεις περίπου την ηµέρα σε µικροποσά µικροοφειλετών, έρχεται η Κυβέρνηση µε επείγουσα ρύθµιση -δεν µπορούσε να τη
φέρει σε άλλο νοµοσχέδιο- να χαρίσει πρόστιµα και προσαυξήσεις σε µεγαλοσχήµονες και µεγαλοοφειλέτες. Αυτό το δικαίωµα, το να λέµε ότι είναι µεγαλοοφειλέτες, µας το δίνει η
αοριστία της διάταξης, ότι δεν έχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι δεν µας καταθέτει στοιχεία. Παρεµβαίνουν
ακόµη και σε περιπτώσεις εκκρεµοδικίας. Και αυτό έγινε.
Θέλω, όµως, να θυµίσω στην κυρία Υπουργό ότι από 60 δισεκατοµµύρια που ήταν οι οφειλές στο δηµόσιο το 2014 µέχρι το
τέλος του χρόνου θα γίνουν 104 δισεκατοµµύρια, µε τα 14 δισεκατοµµύρια απ’ αυτά να αφορούν µόνο το 2017. Αυτό έχει να
κάνει, βεβαίως, µε τη φοροδοτική αδυναµία πλέον των πολιτών,
την επιβολή στα χαρτιά υψηλών φόρων και αυξήσεων των προστίµων. Και ίσως να χρειάζεται µια διαδικασία -και χρειάζεται µια
διαδικασία- που να αφορά πρώτα και κύρια τους µη έχοντες ανθρώπους, όχι να ξεκινάτε από τους έχοντες και κατέχοντες. Αν
είναι δυνατόν!
Λέω τώρα. Οφείλουν στις ΔΟΥ 4 εκατοµµύρια Έλληνες. Εδώ
και έξι µήνες, από τον Μάιο, έχει ψηφιστεί ο ν.4469/2017. Το
Υπουργείο Οικονοµικών γιατί δεν έχει εκδώσει ακόµη την υπουργική απόφαση, βάσει της οποίας σε αυτά τα τέσσερα εκατοµµύρια Έλληνες -στις πενήντα, στις εκατό, στις διακόσιες, στις
τριακόσιες χιλιάδες, σε όσους θέλουν να ρυθµίσουν- να τους δίνετε τη δυνατότητα ένταξης στις εκατόν είκοσι δόσεις για τις
οφειλές στο δηµόσιο;
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Πρέπει να εκδώσετε µε βάση το άρθρο 15 και την παράγραφο
21 µια υπουργική απόφαση. Έξι µήνες γιατί δεν το κάνετε; Για
να φορτώνονται νέα πρόστιµα, να φορτώνονται επιπλέον προσαυξήσεις, να µη φαίνονται ενήµεροι; Γιατί δεν τους δίνετε τη
δυνατότητα; Κάνετε παράβαση νόµου εσείς, ναι ή όχι; Γιατί δεν
την εκδίδετε; Να µας πείτε γιατί δεν την εκδίδετε.
Ο Υπουργός Εργασίας, που έπρεπε να εκδώσει µια πανοµοιότυπη µε εσάς απόφαση, σήµερα σε επίκαιρη ερώτηση µου
απάντησε ότι θα τη βγάλει σε λίγες µέρες. Περιµένω να κρατήσει
τον λόγο του. Ψιθύρισε, βέβαια και κάτι για διαπραγµάτευση και
τρόικες -ξέχασα, όχι τρόικες, θεσµούς- αλλά εν πάση περιπτώσει, δεσµεύτηκε. Εσείς θα µας πείτε κάτι;
Βέβαια, η δέσµευση του Υπουργού δεν ξέρω κατά πόσο µπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν. Διότι ήρθε σήµερα ο Υπουργός και µας
έφερε ρύθµιση και τροπολογία ότι θα πληρώνουν και οι περιστασιακά εργαζόµενοι ένα µεροκάµατο τον χρόνο, µε τίτλους κτήσης όπως λέγονται ή απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης και θα
πληρώνουν χαράτσι 27% -το έφερε και αυτό- ενώ στις 23 Φεβρουαρίου -θα καταθέσω στα Πρακτικά τα Πρακτικά της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησής µου- είχε δεσµευθεί, λέγοντας:
«Όχι, κύριε Κεγκέρογλου, δεν θα επιβληθούν ασφαλιστικές εισφορές στους τίτλους κτήσης ούτε στις αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης για περιστασιακή εργασία σε καµµία περίπτωση».
Αυτά είναι από τα Πρακτικά και ο κ. Πετρόπουλος πρέπει να
έρθει να µας απαντήσει ποιος τον ανάγκασε να αλλάξει άποψη.
Είναι και αυτό άλλη µια υποχρέωση στα πλαίσια της τρίτης αξιολόγησης; Είναι και αυτό κάτι ανάλογο και παρόµοιο;
Ήρθε και ο κ. Χαρίτσης. Πού είναι; Έφυγε και αυτός; Τα είπε
και έφυγε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι θιασώτες της αποκέντρωσης
φτιάχνουν, λέει, και νόµο για την Αυτοδιοίκηση, θα κάνουν απλή
αναλογική και κάτι τέτοια. Έφερε σήµερα ρύθµιση, όχι να αποκεντρώνονται οι πόροι, για να µπορούν γρηγορότερα, ευκολότερα και σύµφωνα µε τη βούληση των τοπικών φορέων να
υλοποιούνται έργα, αλλά να επανασυγκεντρωθούν στο κέντρο.
Με το ΕΣΠΑ, από το 2014 και µετά προβλεπόταν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των πόρων όλων των ταµείων και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου 20% και του Περιφερειακής Ανάπτυξης να
υλοποιηθεί από τα ΠΕΠ, να υλοποιηθούν µέσα από τις περιφερειακές διαχειριστικές αρχές. Έρχεται µε το άρθρο 1 αυτής της
τροπολογίας και λέει ότι οι περιφέρειες θα εκχωρούν στο κέντρο
τα ποσά, για να γίνεται καλύτερος συντονισµός στο κέντρο. Ε,
ναι, αυτό που έχουµε δει µέχρι τώρα και στα υπόλοιπα θέµατα!
Είναι άλλη µια καινοτοµία και πρωτοτυπία.
Σε αυτή τη ρύθµιση έχει και άλλες διατάξεις που είναι θετικές.
Θα παρακαλούσα το Προεδρείο να φροντίσει, ούτως ώστε τα
τέσσερα άρθρα της συγκεκριµένης τροπολογίας να µπουν χωριστά σε ψηφοφορία, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους
συναδέλφους να ψηφίσουν και να καταψηφίσουν τα συγκεκριµένα άρθρα µε τα οποία συµφωνούν ή διαφωνούν και να µη µπει
στην ψηφοφορία µαζεµένη αυτή η συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω για µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Μάλιστα, κυρία
Υπουργέ.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Βουλευτά, αφού δεν σας βγήκε το αφήγηµα περί προστίµου που επιδικάστηκε σε εταιρεία καπνικών, επαναλαµβάνετε
πάλι το σενάριο των µεγαλοοφειλετών οι οποίοι θα ωφεληθούν
από τη συγκεκριµένη τροπολογία του άρθρου 72 του
ν.4174/2013.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι ο ν.4174/2013 είναι δικό σας
νόµος και στα συγκεκριµένα άρθρα 58, 58Α και 59 καθορίζει τα
πρόστιµα αναλογικά.
Θα ήθελα ξανά και πάλι να πω ότι δεν αλλάζουµε τα πρόστιµα,
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µόνο τον πρόσθετο φόρο. Καµµία τροπολογία για τα πρόστιµα,
τα οποία καταλογίζονται, µόνο ο πρόσθετος φόρος και εναρµονίζονται µε το νόµο σας, τον ν.4174/2013, άρθρο 58, στον οποίο
αναλογικά καταλογίζονται πλέον τα πρόστιµα, ανάλογα µε τον
φόρο. Αν θέλετε, µπορώ να σας το διαβάσω: 10%, αν το εν λόγω
ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση, 25% του ποσού της διαφοράς αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό 20% έως 50%
του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση και
50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει
σε ποσοστό 50% του φόρου που προκύπτει µε βάση τη φορολογική δήλωση.
Άρα δεν µπορεί να µιλάτε για µεγαλοοφειλέτες. Υπάρχει διαβάθµιση, που εσείς οι ίδιοι την ψηφίσατε εδώ και πάρα πολύ
καιρό, το 2013.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω µια
κουβέντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατ’ αρχάς, δεν µας διαφωτίσατε για το θέµα της αδράνειάς σας έξι µήνες τώρα να εκδώσετε
την υπουργική απόφαση, για να µπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων, αυτοί που έχουν
οφειλές στο δηµόσιο παραπάνω από το 85% και δεν εντάσσονται
στον εξωδικαστικό, αυτοί οι οποίοι είναι επιχειρηµατίες και έχουν
έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, επαγγελµατίες και άλλοι και βεβαίως αυτοί
που είναι κάτω από 20.000.
Δεν µας δώσατε απάντηση. Οφείλετε την απάντηση. Νοµίζω,
αν θέλετε, να το αναφέρετε, θα είναι θετικό.
Δεύτερον, η ρύθµιση του 2013 δεν είχε εφαρµογή από το παρελθόν, είχε από την ηµέρα ψήφισης και µετά.
Επειδή, λοιπόν, εσείς ανατρέχετε στο παρελθόν, θα θέλαµε να
µας πείτε ποιοι συγκεκριµένοι οφειλέτες σας είπαν ότι «αυτό
υπάρχει και ρύθµισέ το, ρε παιδί µου»; Ποιος ήρθε; Ήρθε κανένας µικρός και σας το είπε; Δεν πιστεύω για µικρούς να έχετε
κάνει καµµία ρύθµιση; Σας λέω ότι δεν κάνετε αυτή που αφορά
τέσσερα εκατοµµύρια Έλληνες και κάνετε την άλλη. Όνειρο το
είδατε, ρε παιδί µου, ή πέρασε κανείς από το Μαξίµου και σας
το είπε; Αυτό πείτε µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο, για να κλείσουµε το θέµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κατ’ αρχάς, προσέχετε τι λέτε, κύριε Κεγκέρογλου, γιατί δεν νοµίζω ότι σας τιµά όλο αυτό που λέτε. Εµείς δεν δουλεύουµε
όπως δουλεύατε εσείς.
Δεν δεχόµαστε ανθρώπους αυτού του είδους στα γραφεία
µας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πάρτε την πίσω τότε! Nα τη φέρετε στην επιτροπή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Σε καµµία περίπτωση δεν δεχόµαστε τέτοιου είδους ανθρώπους
στα γραφεία µας, για να µας βάλουν αιτήµατα τέτοιου είδους.
Να το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εάν δεν θέλετε να τα ακούτε, να
τη φέρετε στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Κεγκέρογλου,
διευκολύνετε λίγο τη διαδικασία. Σας παρακαλώ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Είπα και στην τοποθέτησή µου: Πρόκειται αποκλειστικά για προσαρµογή της νοµοθεσίας µε τις γενικές αρχές του δικαίου και
εναρµόνιση µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω ότι όχι µόνο δεν δεχόµαστε,
αλλά δεν µπορούµε να ξέρουµε και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ξέρετε
ότι υπάρχει Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και ότι το
Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει καµµία παρέµβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων;
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις 120 δόσεις, για τους επιτηδευµατίες που είτε έχουν
πτωχευτική ικανότητα είτε δεν έχουν, µέχρι 120 δόσεις, το επό-
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µενο διάστηµα θα έχει εκδοθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Γκιόκας.
Κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποδεικνύει καθηµερινά ότι η πολιτική κατρακύλα, ο πολιτικός κατήφορος έχει ξεπεράσει κάθε
όριο. Βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να µην περιµένει κανείς. Εµείς, τουλάχιστον, το περιµέναµε. Όταν εφαρµόζεις µία πολιτική αντιλαϊκή, όταν τσακίζεις τον λαό, όταν παίρνεις
αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα, τότε και µεταµεσονύχτιες τροπολογίες θα φέρεις και λαϊκές κινητοποιήσεις θα προσπαθήσεις να
απαγορεύσεις και το δικαίωµα στην απεργία θα επιχειρήσεις να
χτυπήσεις και άρθρα στην «ΑΥΓΗ» θα γράψεις για την αξία του
δόγµατος νόµος και τάξη και για το ΚΚΕ που διασαλεύει αυτή
την νοµιµότητα, αλλά και προβοκάτσιες θα στήσεις και όλα αυτά
που κάνατε τις προηγούµενες ηµέρες και που κάνετε και τώρα
µε αφορµή το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και µε το µπαράζ των
τροπολογιών που ήρθαν, που καταθέσατε, αλλά και µε τη ρητορική των Υπουργών που ακούµε από το πρωί.
Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της πρακτικής που έχετε εγκαινιάσει;
Πρώτον, να πιάσετε τον λαό και τους εργαζόµενους στον
ύπνο, όπως επιχειρήσατε να κάνετε και µε την τροπολογία για
την απεργία, άσχετα εάν τελικά δεν σας βγήκε και την αποσύρατε, για να την ξαναφέρετε.
Δεύτερος στόχος. Να τροµοκρατήσετε και να εκφοβίσετε τον
λαό, όπως κάνετε µε την τροπολογία για τους πλειστηριασµούς,
που στην ουσία, ποινικοποιεί τη δράση όλων όσων διαµαρτύρονται και αντιστέκονται ενάντια σ’ αυτή την πολιτική.
Επειδή ειπώθηκαν πολλά από το πρωί, ειπώθηκαν πολλά και
από τον κ. Κοντονή, µε τη γνωστή αµετροέπεια που τον διέπει,
ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στο ΚΚΕ και που κυρίως στέκεται στο
τρίτο άρθρο της τροπολογίας που κατέθεσε, να µιλήσουµε συγκεκριµένα και να πάµε σε όλα τα άρθρα της τροπολογίας, για
την οποία µας είπε ότι δεν αλλάζει κάτι. Και εµείς σας λέµε ότι
δεν είναι έτσι ούτε για τα ειρηνοδικεία ούτε συνολικά για τη διαδικασία των πλειστηριασµών.
Παράγραφος 1 της τροπολογίας, µε την οποία εισάγετε νέα
εξαίρεση στο άρθρο 315 του Ποινικού Κώδικα, για να υπάρχει
αυτεπάγγελτη δίωξη στις περιπτώσεις απλής σωµατικής βλάβης.
Σε τι αναφέρεται το άρθρο 315; Σε δηµοσίους υπαλλήλους.
Και εκεί όντως, δεν χρειάζεται έγκληση, µπορεί να γίνει µε αυτεπάγγελτη δίωξη.
Οι συµβολαιογράφοι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι; Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Γι’ αυτό
βάζετε υπαλλήλους πλειστηριασµού, για να συµπεριλάβετε και
τους συµβολαιογράφους, που δεν καλύπτονται. Ξέρετε καλά ότι
κατ’ αναλογία ποινή στο Ποινικό Δίκαιο δεν υπάρχει. Και επειδή
το ξέρετε ακριβώς, φέρνετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Είναι
άλλο πράγµα οι συµβολαιογράφοι που επιτελούν δηµόσια λειτουργία και άλλο ότι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Δεύτερο ζήτηµα. Παράγραφος 2 της τροπολογίας. Για την
απειλή του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα δεν προβλέπεται
αυτεπάγγελτη δίωξη ούτε για τις περιπτώσεις των δηµοσίων
υπαλλήλων, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση έγκληση. Άρα εδώ µιλάµε και για τις περιπτώσεις των ειρηνοδικείων. Η Κυβέρνηση
φέρνει µία προσθήκη, που όντως είναι τύπου ιδιώνυµο, έτσι ώστε
µόνο στις περιπτώσεις των πλειστηριασµών να υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη.
Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που λέτε ότι δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των ειρηνοδικείων, ισχύει µόνο για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς; Οι ρυθµίσεις που φέρνετε ισχύουν για όλα.
Η µόνη περίπτωση, που δεν υπάρχει ριζική αλλαγή, είναι η παράγραφος 3 για τη διατάραξη της οικιακής ειρήνης και όλως τυχαίως είναι η µόνη διάταξη που ο κ. Κοντονής µοίρασε στους
Βουλευτές. Μάλιστα, είπε κιόλας «θα σας µοιράζουµε και τον
Ποινικό Κώδικα για να δείτε». Η µόνη διάταξη, λοιπόν, την οποία
µοίρασε, είναι η διάταξη του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα.
Όµως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστηµα, µε το
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άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη διατάραξη της
οικιακής ειρήνης, έχουν γίνει και κινητοποιήσεις σωµατείων και
διώξεις συνδικαλιστών. Άρα και στις τρεις παραγράφους της
τροπολογίας δίνετε το πολιτικό σήµα, για να υπάρχουν διώξεις
σε βάρος όλων όσοι κινητοποιούνται ενάντια σ’ αυτήν την πολιτική των πλειστηριασµών.
Αφήστε, λοιπόν, τις κορώνες κι όλα αυτά που λέτε για την προστασία δήθεν των υπαλλήλων, για την προστασία των συµβολαιογράφων, ότι θέλετε να κάνετε εξοµοίωση, ότι θέλετε να κάνετε
επικαιροποίηση της νοµοθεσίας κ.ο.κ.. Θεσπίζετε την αυτεπάγγελτη δίωξη και στην ουσία διαµορφώνετε προϋποθέσεις, για να
ενισχυθεί η κρατική αυθαιρεσία, να τυλίγονται σε µια κόλλα χαρτί
άνθρωποι, να σέρνονται στα δικαστήρια, χωρίς καν να υπάρχει
καταγγελία ή έγκληση από θιγόµενο πρόσωπο.
Άρα αυτό έχετε στο µυαλό σας, την τροµοκρατία, τον εκφοβισµό, για να επιτύχετε τι; Αυτό το οποίο πολύ καθαρά λέτε στην
αιτιολογική έκθεση και που φοβάστε να το επαναλάβετε εδώ.
Ποιο, δηλαδή; Ότι οι ανωτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις υπαγορεύονται από λόγους υπέρτερου δηµοσιονοµικού και δηµοσίου
συµφέροντος, που αποσκοπούν στη στήριξη και προστασία της
εθνικής οικονοµίας, µέσω της ακόλουθης διενέργειας των πλειστηριασµών ως µέσων ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και αποφυγή ανάγκης νέας
κεφαλαιοποίησης. Αυτό είναι το άγχος σας. Δεν σας έπιασε ξαφνικά ο πόνος να φέρετε την τροπολογία χριστουγεννιάτικα άρονάρον, για να καλύψετε δήθεν νοµοθετικά κενά που υπάρχουν.
Θέλετε να πετύχετε αυτό. Και αυτό που επιχειρείτε δεν γίνεται
µόνο, όπως λέτε, µε τα σπίτια των πλουσίων, γίνεται και µε τα
σπίτια των φτωχών και µε τις λαϊκές κατοικίες, οι οποίες δεν προστατεύονται µε τις συµφωνίες κυρίων που επικαλείστε µε τις τράπεζες.
Και για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας και για
να µην µπαίνουµε στην διαδικασία της περιπτωσιολογίας, υπάρχουν χώροι, επίσηµες ιστοσελίδες, όπου γίνονται αναρτήσεις των
πλειστηριασµών για το 2018. Μπείτε να δείτε ποιοι επισπεύδουν,
για τι ποσά επισπεύδουν και αν αυτό αφορά πλούσιες κατοικίες
ή κατοικίες λαϊκών οικογενειών, για να τελειώνουµε µε αυτήν την
καραµέλα, άσχετα αν ξεκινάτε, για λόγους τακτικής, µε τις πισίνες και τις βίλες.
Οι πλειστηριασµοί, για τους οποίους έχετε δεσµευτεί, δεν
αφορούν όµως µόνο αυτό. Άρα λοιπόν, συνειδητά ο κ. Κοντονής
παραπλάνησε τη Βουλή σε σχέση µε την τροπολογία, για την
οποία λέµε ότι δεν θα µείνει µόνο εδώ και εδώ θα είµαστε. Αυτή
η τροπολογία, έτσι όπως κατατέθηκε, θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά και ως προποµπός σε βάρος και άλλων µορφών πάλης
του εργατικού λαϊκού κινήµατος. Γι’ αυτόν το λόγο εµείς ζητήσαµε ονοµαστική ψηφοφορία, επιµένουµε κι ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Ο τρίτος στόχος που επιδιώκεται είναι ο πιο σηµαντικός. Σας
το είπαµε στη συζήτηση και για τον προϋπολογισµό και µε
αφορµή την τροπολογία για τις απεργίες κ.λπ.. Δίνετε εξετάσεις.
Δίνετε εξετάσεις στο κεφάλαιο, δίνετε εξετάσεις στους εταίρους
σας και δίνετε εγγυήσεις ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξίσου καλά, πέρα από το καρότο, το οποίο δεν πολυπιάνει πλέον
και το µαστίγιο. Γι’ αυτό έχετε προσχωρήσει στη λογική του δόγµατος νόµος και τάξη και γι’ αυτό κάνετε όλες αυτές τις ενέργειες.
Τελειώνω µε το εξής: Στοιχείο του αυταρχισµού σας είναι και
ο νόµος για τα οικονοµικά των κοµµάτων, που δεν αφορά τον
έλεγχο και τη διαφάνεια, όπως είπε ο κ. Σκουρλέτης. Διότι έλεγχος γίνεται στα κόµµατα. Ειδικά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας είναι ενδελεχής και εξαντλητικός. Στόχος είναι µια νόµιµη
διαπλοκή, κόµµατα τύπου Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
ένα γενικευµένο φακέλωµα µελών, φίλων, όλων όσοι στηρίζουν
οικονοµικά ένα κόµµα και οι οποίοι δεν θέλουν να δηµοσιοποιείται το όνοµά τους ή να δίνονται τα στοιχεία τους σε τράπεζες,
εφορίες κ.ο.κ..
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο υπήρχαν
άνθρωποι οι οποίοι στήθηκαν στο απόσπασµα, στάλθηκαν σε
εξορίες, επειδή έδωσαν από το υστέρηµά τους την ενίσχυση
στον ΚΚΕ. Σας θυµίζουµε τι λέγατε εσείς το 2014. Γιατί ο συγκε-
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κριµένος νόµος είναι νόµος της Νέας Δηµοκρατίας. Εσείς, ως
αντιπολίτευση τότε, η κ. Γεροβασίλη, ο κ. Βούτσης Πρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Κοντονής είχε µιλήσει τότε σε αυτό το νοµοσχέδιο. Εσείς τότε είχατε πει και για αµερικανοποίηση και για διαπλοκή και για απαράδεκτες πρακτικές φακελώµατος. Είχατε
δεσµευτεί ότι θα καταργήσετε τον συγκεκριµένο νόµο. Και όχι
απλά δεν τον καταργείτε, αλλά στην ουσία τον αυστηροποιείτε
ακόµη περισσότερο.
Αυτό, λοιπόν, το κρεσέντο αυταρχισµού αποδεικνύει για µια
ακόµη φορά ότι η πολιτική σας είναι βάρβαρη, ότι δεν ισχύουν
τίποτα από όσα λέτε για δήθεν µεταµνηµονιακές εποχές και δίκαιη ανάπτυξη κ.ο.κ., ότι οι λαϊκές αντιδράσεις θα µεγαλώσουν.
Για αυτόν τον λόγο σπεύδετε άρον-άρον να πάρετε τα µέτρα
σας.
Λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Θα έχετε απέναντί σας καθηµερινά και το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό κίνηµα µέχρι την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής και βάρβαρης πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Λαγός και µετά ακολουθεί η κ. Παπακώστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κάνοντας µια µικρή αναφορά στο νοµοσχέδιο
που κατατίθεται σήµερα και συγκεκριµένα στις διατάξεις και στα
άρθρα που µιλάνε για το ενδεχόµενο κάποιος ο οποίος θα κάνει
κάποιες εγκληµατικές πράξεις, να µπορεί να µην µπει στη φυλακή, να µην έχει κάποιες εις βάρος του συνέπειες, αλλά να µπορεί πιθανόν από το σπίτι του, περνώντας από µια εξέταση
αµφιβόλου ποιότητας, να δηλώσει ότι έχει ψυχολογικά προβλήµατα, ότι έχει το ακαταλόγιστο και ότι δεν υπάρχει καµµία συνέπεια, να επισκέπτεται µόνο µια φορά τον µήνα αν είναι κάποιο
ψυχιατρικό κατάστηµα και να λέει ότι όλα είναι καλά.
Η ερώτηση που έχουµε να απευθύνουµε εµείς προς την Κυβέρνηση είναι ότι τόσο καιρό που είµαστε εδώ, δυόµισι χρόνια,
η Κυβέρνηση της Αριστεράς έχει κάνει και έχει νοµοθετήσει µόνο
για όλες τις µειονότητες, για όλους τους προβληµατικούς τύπους που έχουµε συναντήσει, για κάτι τραβεστί, για κάτι οµοφυλόφιλους, για κάτι προβληµατικούς, για ψυχικά διαταραγµένους.
Ο απλός Έλληνας πολίτης, ο νοµοταγής, δεν έχει δικαιώµατα σήµερα; Δεν δικαιούται τίποτα σε αυτήν την ελληνική κοινωνία;
Ένας άνθρωπος ο οποίος απλά δουλεύει και θέλει να συντηρήσει την οικογένειά του, τι έχει; Τι του παρέχει το ελληνικό κράτος σήµερα; Μήπως έχει δωρεάν υγεία; Μήπως έχει δωρεάν
παιδεία; Μήπως έχει ασφάλεια στο σπίτι του µε την οικογένειά
του; Δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά είναι υποχρεωµένος να ανέχεται και να µην µπορεί να µιλήσει καθόλου για πράγµατα που δεν
του αρέσουν και δεν τον ικανοποιούν. Έχουµε φτάσει, λοιπόν,
σε µια παράνοια την οποία ζούµε.
Να ρωτήσουµε τους υπεύθυνους της Κυβέρνησης και κάτι
ακόµα: Εάν αυτοί οι άνθρωποι που θα διαπράξουν κάποιο έγκληµα και που θα αφεθούν µετά ελεύθεροι, που δεν θα πάνε στη
φυλακή ή δεν θα έχουν κάποιες ποινικές διώξεις άλλες και θα
πηγαίνουν µια βόλτα στο ψυχιατρείο και θα αφήνονται ελεύθεροι, εάν διαπράξουν και άλλα εγκλήµατα, εάν χτυπήσουν και άλλους ανθρώπους, τους οικείους τους ή διάφορους άλλους, θα
αναλάβουν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης τις ευθύνες για αυτό το
πράγµα;
Γιατί πριν από λίγο διάστηµα ζήσαµε και ζούµε καθηµερινά το
φαινόµενο του νόµου Παρασκευόπουλου ο οποίος αποφυλάκισε
τη σάρα και τη µάρα από τις ελληνικές φυλακές. Έβγαλε έξω ειδεχθείς εγκληµατίες οι οποίοι κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγµατα.
Μπαίνουν στα σπίτια αθώων ανθρώπων, στα µαγαζιά, τους σκοτώνουν και τους λεηλατούν. Και τι βλέπουµε από τα δελτία ειδήσεων και από όλους τους δηµοσιογράφους; Ότι κατά 90% αυτοί
είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπράξει ήδη τα ίδια αδικήµατα.
Μπήκαν µέσα, λοιπόν, για δύο και τρία χρόνια, ενώ θα έπρεπε να
σαπίσουν στις φυλακές, αφέθησαν ελεύθεροι, δεν έχουν καµµία
συνέπεια και συνεχίζουν το καταστροφικό τους αυτό έργο.
Τον Έλληνα πολίτη, τον φορολογούµενο, ποιος θα τον προστατέψει για όλα αυτά; Πού θα βρει το δίκιο του αυτός ο άνθρωπος; Πού θα απευθυνθεί, αφού εσείς νοµοθετείτε µόνο για τις
µειονότητες;
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Να δηλώσει, λοιπόν και ο απλός Έλληνας πολίτης ότι είναι µια
µειονότητα στην Ελλάδα µήπως και βρει το δίκιο του κάπου, γιατί
ειδάλλως δεν νοµίζω να κερδίσει τίποτα.
Ας έρθουµε λίγο τώρα στο επίµαχο σηµείο τελικά της σηµερινής συζήτησης στο θέµα των πλειστηριασµών και στο τι συµβαίνει και στην τροπολογία που έφερε για άλλη µια φορά ο κ.
Κοντονής, ο οποίος είναι πραγµατικά θρασύτατος και λέει πράγµατα, τα οποία δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα.
Βλέπουµε, λοιπόν, εδώ ότι όσοι εµποδίζουν τους πλειστηριασµούς, όσοι στέκονται απέναντί τους έχουν το πρόβληµα και τον
κίνδυνο ότι µπορεί να φυλακιστούν κιόλας αυτεπαγγέλτως χωρίς
να υπάρχει καµµία άλλη δίωξη, καµµία µήνυση, µόνο και µόνο
γιατί στέκονται εναντίον των πλειστηριασµών.
Φυσικά, δεν είδαµε την ίδια ευαισθησία όταν τα ιδεολογικά σας
-και όχι µόνο- τέκνα µπαίνουν µέσα στη Βουλή, όταν επιτίθενται
κατά αθώων ανθρώπων, όταν µπαίνουν στα πανεπιστήµια, όταν
βαράνε όποιον έχει αντίθετη άποψη από αυτούς. Εκεί δεν έχουµε
δει να υπάρχει κάποια συνέπεια για όλους αυτούς. Εκεί αυτοί
είναι νεαροί, οι οποίοι αγωνίζονται δήθεν για τα δικαιώµατά τους,
ενώ είναι κάποια τσογλάνια που κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί εσείς
είστε στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Κύριε Λαγέ, σας παρακαλώ! Ας αποφύγουµε λίγο αυτούς τους χαρακτηρισµούς,
σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Καλά παιδιά δεν µπορώ να τα πω.
Βλέπουµε, λοιπόν, να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα. Είδαµε,
λοιπόν, ότι βγήκε ο Υπουργός, ο κ. Κοντονής και είπε ότι ό,τι
ισχύει για το ειρηνοδικείο για τους πλειστηριασµούς -δεν κάναµε,
λέει, και κάτι τροµερό- θα ισχύει πλέον και για τα γραφεία των
συµβολαιογράφων.
Μα, εδώ είναι το όλο θέµα που γίνεται. Σιγά - σιγά εξελίσσονται οι πλειστηριασµοί. Γίνονται, πλέον, ηλεκτρονικοί και έτσι λοιπόν θα γίνονται µέσα από σπίτια, µέσα από γραφεία στα οποία
κανείς δεν θα έχει το δικαίωµα να αντιδράσει πάνω σε αυτά. Κανείς δεν θα έχει δικαίωµα να εκφράσει την αντίθεσή του ή να διαµαρτυρηθεί να κάνει το οτιδήποτε.
Έτσι, λοιπόν, το πάτε για να χαθούν τα σπίτια των Ελλήνων, οι
οποίοι δυστυχώς πτώχευσαν επί των κυβερνήσεων και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και φυσικά τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όποτε θα το κάνουµε στα µουλωχτά, νύχτα σε κάποια
γραφεία µέσα που δεν θα ξέρει κανείς τίποτα, να χάνουν τις πρώτες κατοικίες οι Έλληνες πολίτες.
Είχε το θράσος πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός να πει ότι
δεν υπάρχουν πλειστηριασµοί πρώτων κατοικιών. Πού τα έχετε
δει, λέει, αυτά τα πράγµατα εσείς;
Μα, είναι τόσο θρασύτατοι; Είναι τόσο ψεύτες; Εµείς, λοιπόν,
θα πούµε πού τα έχουµε δει αυτά.
Στις 10-01-2018 η Τράπεζα Πειραιώς βγάζει ακίνητο, αξίας
43.000 ευρώ. Η τράπεζα Πειραιώς στις 30-05-2018 βγάζει πρώτη
κατοικία διαµέρισµα 76 τετραγωνικών, αξίας 50.000 ευρώ. Την
ίδια µέρα άλλη πρώτη κατοικία, 70 τετραγωνικών διαµέρισµα θα
βγει σε πλειστηριασµό για 62.000 ευρώ.
Και αν δεν σας κάνουν αυτά που θα βγουν στην πορεία, γιατί
υπάρχει ένας µακρύς κατάλογος εδώ, θα σας πούµε ότι την Τετάρτη 29-11-2017 έγιναν δώδεκα πλειστηριασµοί, ανάµεσά τους
και πολλών πρώτων κατοικιών, κύριε Κοντονή, που δεν είστε εδώ
τώρα να απαντήσετε σε όλα αυτά. Μάλιστα, στο Μοσχάτο πλειστηριάστηκε πρώτη κατοικία για χρέη µικρότερα των 30.000
ευρώ. Επίσης, πλειστηριάστηκε πρώτη κατοικία στο Χαλάνδρι για
χρέη και για οφειλές 43.000 ευρώ.
Αυτές είναι, κύριε Κοντονή, οι πρώτες κατοικίες που έχουν βγει
σε πλειστηριασµούς. Μάλλον δεν τους ξέρετε εσείς, γιατί δεν
ασχολείστε.
Επίσης, έχουµε να πούµε ότι την Τετάρτη 29 Νοεµβρίου του
2017 ήταν να πλειστηριαστούν -και ευτυχώς δεν έγινε είτε γιατί
κάποιοι συµβολαιογράφοι δεν είχαν πάει γιατί φοβήθηκαν είτε
γιατί υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις- ένα διαµέρισµα πρώτη κατοικία στην Αθήνα, στα Πατήσια, αξίας 62.000 ευρώ και µια
πρώτη κατοικία στο Γαλάτσι, αξίας 92.000 ευρώ από την Alpha
Bank και τα δύο αυτά. Όπως, επίσης, η Alpha Bank έβγαλε για
πλειστηριασµό ένα διαµέρισµα στο Χολαργό, πρώτη κατοικία,
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αξίας 128.000 ευρώ και µε τα ίδια χρήµατα µια πρώτη κατοικία
στη Νέα Σµύρνη.
Αυτά είναι αν σας αρέσουν και αν δεν σας αρέσουν!
Βέβαια, για τον κ. Κοντονή, µπορεί να µην υπάρχουν όλα αυτά.
Αυτές οι πρώτες κατοικίες µπορεί να είναι για παιχνίδια των ανθρώπων και όχι γιατί εκεί έχουν στεγάσει τα όνειρά τους και τις
οικογένειές τους.
Την ίδια ώρα φυσικά το ελληνικό κράτος µε τη συνδροµή διάφορων ΜΚΟ δίνει αφειδώς διαµερίσµατα και σπίτια σε λαθροµετανάστες για να έρθουν, να µπουν µέσα, τους δίνουµε και
επιδόµατα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα εκεί πέρα. Εάν, όµως,
ο Έλληνας έπαιρνε πριν από τα µνηµόνια 1.500 ευρώ και µπορούσε να βάλει κάποια λεφτά για να αγοράσει ένα σπίτι και σήµερα µε τις παρούσες συνθήκες τα χρήµατα αυτά πήγανε κάτω
από το µισό και δεν µπορεί να πληρώσει, αυτός ο άνθρωπος
χάνει τα σπίτια του.
Αυτή είναι, λοιπόν, η Κυβέρνηση των Αριστερών. Και προσπαθεί λοιπόν, εναγωνίως ο κ. Κοντονής να πείσει τις διάφορες πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που κάνει είναι σωστό και προσπαθεί
να τους µαζέψει, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Βέβαια,
αντιδράσεις λεκτικά µόνο, γιατί συνειδησιακά δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Όλοι θα έρθουν στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα
έρθει σε λίγο να ψηφίσουν ότι συµφωνούν µε αυτό που γίνεται.
Διότι η καρέκλα του Βουλευτή είναι πολύ «γλυκιά» και δεν σκέφτονται να την αφήσουν.
Αυτά έχουν να κάνουν, λοιπόν, µε τις πρώτες κατοικίες και
τους πλειστηριασµούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν για την Κυβέρνηση. Δυστυχώς, όµως, για την πραγµατικότητα, για τον ελληνικό
λαό, υπάρχουν.
Θα φτάσω σε ένα άλλο ζήτηµα τώρα και θα µιλήσω για κάποια
άλλα θέµατα της επικαιρότητας. Είδαµε πριν από λίγες ηµέρες
να εµφανίζεται ο Πρόεδρος, ο Ερντογάν, στη Θράκη µας και να
κάνει µία περιοδεία ηγέτη, µε την ανοχή του ελληνικού κράτους.
Βγήκαν να µας πείσουν κάποιοι από την Κυβέρνηση ότι η παρουσία του Ερντογάν δεν ήταν αρνητική. «Δεν έκανε κάτι κακό»,
λέει. Εµφανίστηκε ως ηγέτης σε µία µουσουλµανική µειονότητα
που υπάρχει στη Θράκη µας, προκειµένου να παραστήσει τον
ηγέτη εκεί και κανείς δεν αντέδρασε.
Δεν είναι κακό ότι ο Ερντογάν, σύµφωνα µε µία κάµερα κινητού που κατέγραψε την οµιλία του, πήγε σε ένα σχολείο της µουσουλµανικής µειονότητας και έλεγε στα παιδάκια που ήταν εκεί
πέρα ότι «όλοι είµαστε Τουρκία». Δεν είχε κανένα πρόβληµα η
Κυβέρνηση.
Ο Υπουργός Αµανατίδης, που ήταν δίπλα, δεν µπορούσε να
«µαζέψει» τίποτα. Καθόταν, προσπάθησε κάτι να ψελλίσει, αλλά,
δυστυχώς, για την Ελλάδα τον γράψανε στα παλιά τους τα «παπούτσια» και τον έβαλαν στην άκρη. Δεν είναι πρόβληµα αυτό.
Βλέπουµε µετά τον Υπουργό Γαβρόγλου, πριν καν το αεροπλάνο του Ερντογάν προσγειωθεί στην Τουρκία, να βγαίνει και να
κάνει δεκτό στην ουσία το αίτηµα που έθεσε ο Ερντογάν, λέγοντας
ότι οι µουφτήδες στη Θράκη θα πρέπει να εκλέγονται από τη µουσουλµανική µειονότητα. Και δεν βρέθηκε ένας εκεί όταν τα είπε
αυτά, γιατί τα είπε και στο Προεδρικό Μέγαρο, τα είπε και στον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που να ξέρει ή που να έχει το θάρρος
να του πει ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στην Τουρκία. Στην Τουρκία
οι µουφτήδες δεν εκλέγονται, αλλά διορίζονται από το κράτος.
Ήρθε, όµως, εδώ ο Ερντογάν να µας κάνει µάθηµα ότι εκεί, στη
Θράκη µας, πρέπει να τους ψηφίζει η µουσουλµανική µειονότητα,
για να βάλουν δικούς τους αχυράνθρωπους.
Δεν ήταν τυχαίο, φυσικά, ότι όταν το αυτοκίνητο που µετέφερε
τον Ερντογάν, για όσους παρακολούθησαν και ξέρουν, σταµάτησε έξω από το τζαµί τον περίµεναν οι τρεις ψευτοµουφτήδες,
οι µουφτήδες που αναγνωρίζει το τουρκικό προξενείο, αλλά όχι
το ελληνικό κράτος. Πόσο ξεφτίλα µπορεί να γίνει αυτό το ελληνικό κράτος πια, αυτή η «οπερέτα»; Και βγαίνει ο Γαβρόγλου και
λέει ότι θα το κάνει δεκτό και θα συζητήσουν αυτό το ζήτηµα.
Όχι µόνο αυτό, αλλά συζητήσαµε, χθες µάλιστα, σε κάποιο νοµοσχέδιο, που θα έρθει µετά τις γιορτές, για το θέµα της σαρίας
στη Θράκη. Εδώ, όµως, είναι το οξύµωρο και το αστείο και το
ταυτόχρονα επικίνδυνο εθνικά, ότι σαρία δεν υπάρχει ούτε στην
Τουρκία. Και εκεί όσοι έχουν διαφορές πάνε στα δικαστήριά τους
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τα κανονικά. Όµως, εδώ θέλουν να µας εφαρµόσουν άλλους νόµους, µουσουλµανικούς. Έχουν βρει µία υποτακτική Κυβέρνηση,
η οποία, δυστυχώς, τα αποδέχεται όλα.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι που διάβασα πριν από
λίγο. Είδα ότι όλα τα κόµµατα, που «µάχονται» για τις πρώτες κατοικίες των Ελλήνων, που προσπαθούν να µη βγαίνουν στο
«σφυρί» και σε πλειστηριασµούς οι κατοικίες των ατόµων για
30.000 και για 40.000 και για 50.000, όπως µε στοιχεία είπαµε
εµείς ως Χρυσή Αυγή, δίνουν ένα «δωράκι» χριστουγεννιάτικο
µέσα στην αναστάτωση των ηµερών τέσσερα εκατοµµύρια ευρώ,
που θα µοιραστούν εδώ όλες οι πτέρυγες. Εκατοµµύρια ευρώ!
Δεν βγήκε ένας από όλους αυτούς, από όλα αυτά τα πολιτικά
κόµµατα, να πει ότι εµείς τα χρήµατα αυτά δεν τα θέλουµε και
θέλουµε να επιστραφούν στους Έλληνες φορολογούµενους πολίτες, σε αυτούς που ταλαιπωρούνται τόσα χρόνια.
Πώς, λοιπόν, έχετε την απαίτηση ο ελληνικός λαός να κάνει
θυσίες για εσάς, όταν βλέπει ότι αρπάζετε και από τις δύο τσέπες, και µε το δεξί και µε το αριστερό χέρι, αλλά ζητάτε συνεχώς
να κάνει υποµονή και να πληρώνει «αιµατηρές» φορολογικές θυσίες, που εσείς τους επιβάλλετε;
Επειδή δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα και τα
Υπουργεία µας «κοιµούνται τον ύπνο του δικαίου», όταν ανέβηκε
ο Ερντογάν πάνω στη Θράκη έκανε ένα µεγάλο λάθος για την
Τουρκία. Αναγνώρισε επίσηµα, µε δηλώσεις που έκανε, ότι υπάρχει, φυσικά, ποµακική µειονότητα, ότι υπάρχουν Ποµάκοι στη
Θράκη, κάτι που τόσα χρόνια ο τουρκικός επεκτατισµός τα αρνείται.
Αυτό έπρεπε να είναι το µεγαλύτερο δώρο για την Ελληνική
Κυβέρνηση και θα έπρεπε να το χρησιµοποιήσει και να πει του
Ερντογάν να κλείσει το στόµα του και να µην τολµάει να λέει ότι
υπάρχει δήθεν τουρκική µειονότητα. Διότι υπάρχουν Ποµάκοι και
Ροµά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των µουσουλµάνων
στη Θράκη.
Αυτό, φυσικά, το ελληνικό κράτος δεν το κατάλαβε και βγήκαν
µόνο οι Έλληνες Ποµάκοι, ευτυχώς, και λένε χαρακτηριστικά
εδώ πέρα ότι «οι Ποµάκοι της Θράκης ευχαριστούν τον Ερντογάν», γιατί αναγνώρισε ότι υπάρχουν οι Ποµάκοι στη Θράκη µας.
Θέλω να το καταθέσω στα Πρακτικά, για να υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Λαγός καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής).
Το ελληνικό κράτος δεν το πήρε χαµπάρι. Τους το λέµε εµείς
σήµερα, µήπως θελήσουν να το χρησιµοποιήσουν υπέρ µας, αν
δεν είναι τόσο «γιουσουφάκια» όσο δείχνουν.
Θα κλείσω µε ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί την εξωτερική
µας πολιτική. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα, εδώ και πέντε περίπου
χρόνια, να έχει κλείσει την πρεσβεία µας στη Συρία. Είναι αδιανόητο, επί της ουσίας, να τιµωρούµε το µοναδικό κράτος, τον
µοναδικό ηγέτη, τον Άσαντ, ο οποίος τα έβαλε µε τους τζιχαντιστές, µε αυτούς τους ισλαµοπίθηκους, οι οποίοι ήθελαν να καταστρέψουν τα πάντα και κατάφερε και τους σταµάτησε. Ήταν
το τελευταίο ανάχωµα. Κατάφερε και τους σταµάτησε και η Ελλάδα τον τιµωρεί κλείνοντας την πρεσβεία και ουσιαστικά µη
έχοντας διπλωµατικές σχέσεις µε τη Συρία.
Και για να µαθαίνουν οι νεότεροι και να θυµούνται οι παλιότεροι, όταν το 1987 η Ελλάδα είχε προβλήµατα για άλλη µία φορά
µε τους αισχρούς Τούρκους, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε
ζητήσει τότε βοήθεια από τη συριακή κυβέρνηση, ο πατέρας του
νόµιµα εκλεγµένου σηµερινού ηγέτη, του Άσαντ, είχε παρατάξει
τα συριακά στρατεύµατα στα σύνορα µε την Τουρκία και είχε πει
µε δήλωσή του επίσηµη ότι «αν ένας Τούρκος πατήσει σε ελληνικά εδάφη, αυτό σηµαίνει ότι είναι σαν να πάτησε σε συριακά
εδάφη και θα πολεµήσει την Τουρκία».
Αυτό είναι το ευχαριστώ της Ελλάδας σήµερα, αυτό είναι το
ευχαριστώ των ελληνικών κυβερνήσεων και γι’ αυτό η Ελλάδα
στην εξωτερική πολιτική έχει µείνει µόνη της, χωρίς να την υποστηρίζει, πραγµατικά, κανένας. Γιατί είστε αχάριστοι και σέρνεστε όλοι, είτε δεξιοί είτε αριστεροί, πίσω από το άρµα των
Αµερικάνων. Αυτή είναι η κατάντια σας!
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα έπρεπε η ελληνική Κυ-
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βέρνηση να ζητήσει να γίνει καταγραφή, µε τη συνδροµή του Πατριαρχείου της Αντιόχειας και της UNESCO, των χριστιανικών και
ελληνικών κληροδοτηµάτων που υπάρχουν εκεί και των καταστροφών που έχουν γίνει. Θα έπρεπε η ελληνική Κυβέρνηση να
τα διεκδικήσει αυτά, αν είχε τη στοιχειώδη εθνική ευθιξία. Δεν το
κάνει, όµως. Κοιτάει πώς θα πάρει την πρεσβεία από τη Συρία.
Πρέπει, λοιπόν, να αναδείξουµε εµείς όλα αυτά τα µνηµεία,
την κληρονοµιά της πατρίδος µας, είτε χριστιανικούς ναούς, είτε
παλαιότερα µνηµεία τα οποία υπάρχουν, να καταγραφούν και να
τα αναδείξουµε κι όχι να µην δίνετε σηµασία στη συριακή κυβέρνηση και στον ηγέτη Άσαντ ο οποίος κατάφερε και σταµάτησε,
επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά, τους τζιχαντιστές.
Τέλος, να προσέξετε κάποιες συµπεριφορές που υπάρχουν.
Γιατί µιλάµε µόνο για λαθροµετανάστες και για παιδάκια µουσουλµανάκια που έρχονται στην Ελλάδα, που είναι, δυστυχώς, η
συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχουν, όµως, και κάποια παιδάκια
που έρχονται, τα οποία είναι χριστιανόπουλα, ορθόδοξα. Έχουµε
επίσηµη καταγγελία ότι τρία παιδιά από τη Συρία βρίσκονται
αυτή τη στιγµή σε έναν καταυλισµό στη Λέρο, δέχονται συνεχώς
πιέσεις, ξυλοκοπούνται από µουσουλµάνους που είναι εκεί και η
ελληνική Κυβέρνηση τα έχει παρατηµένα. Αν ήταν µουσουλµάνοι,
θα είχαν βγει όλοι στα κάγκελα για να τους προασπίσουν. Είναι,
όµως, χριστιανοί ορθόδοξοι κι αυτό είναι το τίµηµα που πληρώνουν.
Φροντίστε να είστε λίγο πιο έξυπνοι και φροντίστε να κάνετε
µια πιο σωστή εξωτερική πολιτική.
Κι όσο για τα παραµύθια σας, που έχουν να κάνουν µε το ότι
δεν βγαίνει καµµία πρώτη κατοικία στο σφυρί, αυτά θα τα λέτε
στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τους έχετε κάνει πειθήνια όργανα και πιστεύουν ό,τι λέτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Καµµένος): Τον λόγο έχει η κ. Παπακώστα και θα ακολουθήσει ο κ. Μιχελογιαννάκης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθώ τη συνεδρίαση από την έναρξή της, δηλαδή
από το πρωί, και θέλω να καταθέσω στο Σώµα την άποψή µου.
Επειδή συµβαίνει να είµαι οπαδός του Δηµόκριτου, ο οποίος
λέει «ευ λογίζεσθαι, ευ λέγειν και πράττειν α δει», δηλαδή «να
σκέφτεσαι σωστά, να µιλάς σωστά και να κάνεις αυτά που πρέπει», νοµίζω ότι πάρα πολύ απέχει η σύνθεση της παρούσας Βουλής και ο τρόπος που συζητούµε από αυτή την άποψη του
Δηµόκριτου και κάτι πρέπει να κάνουµε επ’ αυτού.
Επίσης, θέλω να πω ότι υπάρχει και µία άλλη φράση την οποία
η ελληνική κοινωνία την λέει πιο απλά. Εγώ θα την πω στην πρωτότυπη µορφή της: «Ο συ µισείς ετέρω µη ποιήσης», δηλαδή «ό,τι
δεν θέλεις να σου κάνουν να µην κάνεις», κι αναφέροµαι στο
θέµα της περίφηµης συζήτησης που από το πρωί διεξάγεται σε
σχέση µε τις τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι συµφωνώ απολύτως
µε την αποστροφή του λόγου του Υπουργού Δικαιοσύνης ο
οποίος είπε: «Γιατί συζητάτε περί τροπολογιών, γιατί ανοίγετε
ένα τέτοιο ζήτηµα, την ώρα που η δήλωση της Κυβέρνησης είναι
ότι αυτές είναι απολύτως κατεπείγουσες και άρα, συνεπώς και
αναγκαίες, προκειµένου να επιλυθεί µία σειρά ζητηµάτων, τα
οποία είναι ζητήµατα κατεπείγουσας µορφής και δεν πρέπει να
αφεθούν στην τύχη τους».
Συµφωνώ και επαυξάνω. Και αναρωτιέµαι: Το «ο συ µισείς
ετέρω µη ποιήσης» αναφέρεται ακριβώς σε αυτό.
Το ίδιο ακριβώς ζήτηµα είχε και η συγκυβέρνηση µε πυλώνα,
µε κορµό τη Νέα Δηµοκρατία. Το ίδιο πρόβληµα είχαµε και εµείς
ως Υπουργοί για αυτό το οποίο τότε ονοµαζόταν ότι είναι µία παθογένεια, µία ιδιοτελής συµπεριφορά των Υπουργών της Κυβέρνησης και το οποίο στηλιτευόταν. Και εν πάση περιπτώσει
δεχόµασταν σφοδρούς λίβελλους και καταιγισµό πυρών ως
Υπουργοί της τότε κυβέρνησης από την τότε Αξιωµατική Αντιπολίτευση παρά του ότι κάναµε επίκληση της αναγκαιότητος και
του κατεπείγοντος, τα οποία ήταν πραγµατικά και τα δύο.
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι να διαχωρίσουµε τα πράγµατα προκειµένου να πάµε κάτω από την οµπρέλα της ρήσης του
Δηµόκριτου περί του να σκέφτεσαι σωστά, να µιλάς σωστά και
να κάνεις αυτά που πρέπει. Να διαχωρίσουµε την παθογένεια και
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τη στρέβλωση στην κοινοβουλευτική συζήτηση ανάµεσα στην κακονοµία, στην πολυνοµία και στην παθογένεια των τροπολογιών
οι οποίες δεν υπηρετούν την ορθή νοµοθέτηση. Και άλλη συζήτηση είναι εκείνη η οποία επιβάλλει εκ των πραγµάτων από το δίκαιο της ανάγκης ή από την κατεπείγουσα ανάγκη των
πραγµάτων να νοµοθετήσουµε και διά των τροπολογιών για να
συνεννοηθούµε επιτέλους σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Αυτή
είναι µια πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι σε όλα τα νοµοθετήµατα -και
αναφέροµαι τώρα στο θέµα των πλειστηριασµών- εγώ έχω µια
καθαρή θέση, αγαπητοί συνάδελφοι. Είµαι υπέρ της προστασίας
αναφανδόν τη πρώτης κατοικίας όχι γιατί ακούγεται ευχάριστα
σε µια κοινωνική οµάδα πληθυσµού, αλλά επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τους αδυνάµους. Και είναι
υποχρέωση της πολιτείας να θωρακίζει τις κοινωνικές εκείνες
οµάδες οι οποίες αισθάνονται ότι βάλλονται επειδή ακριβώς είναι
αδύναµες και άρα είµαι αναφανδόν υπέρ της προστασίας της
πρώτης κατοικίας. Και είµαι απέναντι σε αυτό που ονοµάζεται
κατά κόρον «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση µου και να την αποσαφηνίσω και για να µιλάµε καθαρά σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο.
Οφείλω, όµως, να προτείνω στην Κυβέρνηση ακριβώς στο
πλαίσιο αυτής θέσης και ούσα συνεπής µε αυτήν µου την άποψη
το εξής. Η επέκταση του αυτεπαγγέλτου θα πρέπει να συνοδευτεί οπωσδήποτε –είναι στοιχείο sine qua non, στοιχείο εκ των ων
ουκ άνευ- µε τη συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι η άτυπη συµφωνία της Κυβέρνησης µε τους τραπεζίτες δεν είναι αρκετή για την προστασία
της πρώτης κατοικίας. Διότι όταν θα τελειώσουν µε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, θα φτάσουν και τις κατοικίες που δεν
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Και θέλω επίσης, να προσθέσω και µία σκέψη την οποία σας
την κάνω και ως πρόταση. Θα πρέπει αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να γίνονται γνωστοί δηµοσίως. Πρέπει να γνωρίζει ο
ελληνικός λαός ο οποίος πληρώνει µε υπέρµετρες θυσίες ποιοι
είναι αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό είναι το δεύτερο
σηµείο της παρατήρησής µου. Άρα, αν δεν συνοδευτεί το αυτεπάγγελτο µε τη συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νοµίζω ότι η άτυπη συµφωνία µε τις τράπεζες δεν θα
λειτουργήσει.
Όσον αφορά τους ψυχικούς πάσχοντες άκουσα µερικά πράγµατα. Ακούστε, είχαµε την ευκαιρία να δουλέψουµε, να εργαστούµε σκληρά επί σχεδόν ένα χρόνο στο Υπουργείο Υγείας µε
άλλους δύο συναδέλφους µου. Είχα στην αρµοδιότητά µου το
θέµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση πρέπει να ολοκληρωθεί. Είχαµε συνεννοηθεί τότε µε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποχής –µεσολάβησαν οι εκλογές
και αυτό δεν δροµολογήθηκε- να κάνουµε αυτό που φέρατε σήµερα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή τη ρύθµιση του άρθρου 22 η οποία
κινείται σε µία κατεύθυνση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Πλην, όµως, θέλω να σας προτείνω και νοµίζω ότι θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί -διότι σηµασία έχει η εφαρµοσµένη πολιτική,
όχι απλώς η ορθή νοµοθέτηση και η πρόθεση και η φιλοσοφία
του νοµοθέτη, αλλά και η εφαρµοσµένη πολιτική- µια διαδικασία,
κύριε Υπουργέ, που να συνδυάζει στοιχεία περί ακουσίας νοσηλείας και τον συνδυασµό των άρθρων 13 και 14 του παρόντος,
έτσι ώστε να πούµε ότι στην εφαρµογή της αυτή η πολιτική θα
επιτύχει και θα φέρει τους αναµενόµενους καρπούς.
(Στη σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Τώρα, όσον αφορά το θέµα του πόθεν έσχες των δικαστών,
που έγινε µία συζήτηση, είναι παρεµπίπτον ζήτηµα το οποίο προέκυψε από τη συζήτηση, δεν είναι θέµα του νοµοσχεδίου, είναι
ένα πολιτικό ζήτηµα, όµως. Θα σας πω τη γνώµη µου θέλοντας
να ισορροπήσω ανάµεσα στην απόφαση των δικαστών, η οποία
άγγιξε το τυπικό µέρος στο τυπικό της και στην ουσία της ορθής
απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά και των αποφάσεων.
Κάνω επίκληση µιας φράσης που λέει ο Αδαµάντιος Κοραής,
διότι έχουµε και µία κοινωνία στην οποία απευθυνόµαστε και οι
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πολιτικοί και οι δικαστές και οι κυβερνήσεις και άπαντες: «Οι δικαστές θα πρέπει να έχουν σαν οδηγό τους τα έθιµα, τα κείµενα
και προπαντός τον ορθό λόγο», λέει ο Αδαµάντιος Κοραής. Αυτό,
λοιπόν, νοµίζω ότι είναι µία φράση η οποία, επικαιροποιηµένη πια
από την ανάγκη των καιρών και από τις αποφάσεις τις οποίες είδαµε, ταιριάζει απολύτως στην περίπτωση αυτή.
Και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να αλέθονται όλα αυτά
στον µύλο της όποιας αντιπολίτευσης, της όποιας επικοινωνιακής ανάγκης να ανέβουν τόνοι για λόγους ψηφοθηρικούς. Θα
πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραµµές στον τρόπο που η πολιτική, αλλά και η δικαιοσύνη, αλλά και η Κυβέρνηση λειτουργούµε
όλοι µαζί σε ένα πλαίσιο σεβασµού των θεσµών χωρίς να επιδιώκουµε σώνει και καλά την επικοινωνιακή επιτυχία είτε προς τη µια
είτε προς την άλλη πλευρά. Διότι αυτό το οποίο τελικά προκύπτει
ως καρπός είναι το να απαξιώνονται οι θεσµοί συνολικά, και εµείς
και οι δικαστές και οι κυβερνώντες και όλοι.
Και βέβαια αναφέροµαι και στη συµπεριφορά µας όταν είµαστε στην κυβέρνηση και στη συµπεριφορά µας όταν είµαστε
στην αντιπολίτευση όπου λειτουργούµε ως εξής: Ρωτήθηκε ο Δεληγιάννης από κάποιον ξένο δηµοσιογράφο την εποχή που
αυτός ήταν στην αντιπολίτευση «Τι θα κάνεις τώρα;» και είπε
στον ξένο δηµοσιογράφο «Μα, φυσικά θα κάνω το αντίθετο από
αυτό που κάνει ο Τρικούπης». Αυτό σε σχέση µε τον τρόπο που
πολιτευόµαστε όταν είµαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης και
στον τρόπο που πολιτευόµαστε όταν είµαστε στα έδρανα της κυβέρνησης. Αποτέλεσµα; Αυτή η εικόνα που υπάρχει, η έλλειψη
συνεννόησης και ο ελληνικός λαός θολωµένος και συγχυσµένος
να θεωρεί ότι όλοι µαζί είµαστε το ίδιο.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να θίξω δύο θέµατα πολύ συνοπτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχουµε καθυστερήσει, όµως, κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Τελειώνω σε
ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για την τροπολογία που φέρατε, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τη ρύθµιση της καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος –δεν
είναι κάποιος εδώ από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να την εξηγήσει- από τους ειδικούς λογαριασµούς αλληλοβοήθειας των
Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας έχω να
προτείνω ότι οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει µέχρι τώρα στο
ζήτηµα αυτό είναι λανθασµένες. Λανθασµένη η επιλογή µε τον
νόµο Κατρούγκαλου η κύρια ασφάλιση των στρατιωτικών να
υπαχθεί στον ΕΦΚΑ. Και η δεύτερη λανθασµένη επιλογή τα µετοχικά ταµεία, ενώ τυπικά υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, στην πραγµατικότητα τέθηκαν, δια του νόµου Κατρούγκαλου, σε περιορισµό µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται από την
πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και όχι από τη φυσική τους
στέγη, που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Προτείνω, λοιπόν, να διορθωθούν τα λάθη του νόµου Κατρούγκαλου καταργώντας την παράγραφο 9 του άρθρου 35 και
του άρθρου 49. Προτείνω να επαναφέρετε την ανεξαρτησία των
µετοχικών ταµείων των Ενόπλων Δυνάµεων και των κλάδων τους.
Αφήστε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες και τη βιωσιµότητα των ταµείων του, να καθορίζει τα
του οίκου του. Δεν είναι επικουρικά ταµεία τα µετοχικά, να το ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δεν δέχονται εισφορά
του δηµοσίου.
Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, και αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση
µε το άρθρο 22, η δυνατότητα δηλαδή του συναινετικού διαζυγίου, πιστεύω ότι η σωστή λύση, κύριε Υπουργέ, είναι η δυνατότητα λύσης του γάµου µε συµβολαιογραφική πράξη να είναι
δυνατή µόνο εφόσον δεν υπάρχουν τέκνα. Αυτή είναι η δική µου
πρόταση. Διότι θα σας πω ότι τα κράτη - µέλη που έχουν ήδη νοµοθετήσει προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν προβλέψει τη θέσπιση προστατευτικών ρυθµίσεων σε περίπτωση που από τον
γάµο έχουν προκύψει παιδιά τα οποία είναι ακόµη ανήλικα. Άρα
σας προτείνω, λοιπόν, τη δυνατότητα λύσης του γάµου µε συµβολαιογραφική πράξη, µάλιστα, αλλά να είναι δυνατή µόνο εφόσον δεν υπάρχουν τέκνα.
Θετικό το άρθρο 29 για τα φιλοζωικά σωµατεία, διότι υπάρχει
και η φράση που λέει «γνώρισα τους ανθρώπους και αγάπησα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τα ζώα» και το βλέπουµε αυτό. Πολύ καλά κάνετε που το νοµοθετείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Παπακώστα,
είστε στα δώδεκα λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Τελείωσα,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω για το θέµα της κάνναβης. Είναι τεχνικό θέµα νοµίζω, αλλά και εδώ θα πρέπει ο καθένας να ξεκαθαρίσει τη θέση
του.
Θα περίµενα µια αποσαφήνιση -είναι, βεβαίως, στις αρµοδιότητές σας, κύριε Υπουργέ- για το είδος της χρήσης. Αν είναι βιοµηχανική, συµφωνώ, αν είναι εθιστική, διαφωνώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι για τη βιοµηχανική. Το λέει
η διάταξη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Το λέει η διάταξη; Εγώ δεν το είδα έτσι, για να είµαι ειλικρινής. Θα το δω. Μακάρι να έχετε δίκιο.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει να νοµοθετήσουµε χωρίς υψηλούς
τόνους πια, θεωρώντας ότι η ορθή νοµοθέτηση είναι προς το
συµφέρον των οµάδων πληθυσµού τις οποίες θέλουµε να εξυπηρετήσουµε.
Εύχοµαι στο Προεδρείο και σε όλους τους συναδέλφους
καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Μιχελογιαννάκης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Να µιλήσουµε πρώτα για το
νοµοσχέδιο. Μέχρι τώρα τα άτοµα µε ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές αντιµετωπίζονταν µε εγκλεισµό για αόριστο χρόνο µε
µοναδικό στόχο την αντιµετώπιση της επικινδυνότητάς τους. Δεν
ασχολούνταν κανένας για τη θεραπεία τους, µια θεραπεία µε φύλαξη, µόνο για ασφάλεια, περισσότερη φύλαξη µε εξοντωτικές
ποινές σε κακές συνθήκες διαβίωσης.
Στη φύλαξη σε δηµόσιο θεραπευτικό κατάστηµα που γινόταν
µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµε θεραπευτικά πλέον µέτρα νοσηλείας σε ειδικό τµήµα ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου και
ψυχιατρική παρακολούθηση σε µονάδα ψυχικής υγείας ή σε εξωτερικά ιατρεία. Επιβολή του µέτρου της ασφάλειας µόνο από το
δικαστήριο µε δικαστικό συµβούλιο, µε δηµόσια διαδικασία, µε
ακροατήριο και µε δυνατότητα να συµµετέχει και το θύµα της
άδικης πράξης. Αυξάνεται η βαρύτητα του πληµµελήµατος σε
έναν χρόνο αντί έξι µηνών όπου ίσχυε µέχρι σήµερα.
Οι προϋποθέσεις επιβολής του µέτρου βεβαιώνονται µε δυο
πραγµατογνωµοσύνες, η µία αµέσως µετά τη σύλληψη και η
άλλη όσο πιο κοντά γίνεται µε τη δικάσιµο. Μέγιστος χρόνος για
πληµµέληµα τα δυο έτη και για τα κακουργήµατα τα πέντε έτη.
Παρίστανται ο θεραπευόµενος και ο συνήγορος του καθώς και
η διεύθυνση της µονάδος. Ο επανέλεγχος κάθε χρόνο, αντί κάθε
τρία χρόνια. Καθιερώνεται ο θεσµός εισαγγελέα-επόπτη των µέτρων θεραπείας. Δυνατότητα εξόδων ή διαµονής σε εποπτευοµένους χώρους.
Τώρα, όσον αφορά το συναινετικό διαζύγιο. Εξωδικαστικά
πλέον µε τη συµµετοχή των δυο συζύγων, δυο πληρεξούσιων δικηγόρων και ενός συµβολαιογράφου και για τον θρησκευτικό
γάµο πνευµατική λύση. Αναβάθµιση, έτσι, του ρόλου του δικηγόρου και διαζύγιο σε λίγες µέρες. Σαφώς θετικό το µέτρο.
Δυνατότητα άσκησης προφορικά στη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων. Η δικονοµία, που αφορά τις ακυρωτικές υποθέσεις
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, καθώς απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στο δικαστήριο και ευθυγραµµίζεται µε εκείνη που εφαρµόζεται στις διαφορές ουσίας στα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και η δικονοµία των διαφορών ουσίας σε όλα τα δικαστήρια.
Δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωµατεία. Πολύ θετικό και αυτό. Δυνατότητα µετάθεσης του γραµµατίου προείσπραξης και µετά της συζήτησης της υπόθεσης
πριν την έκδοση της απόφασης µε ειδοποίηση του πληρεξούσιου
δικηγόρου, ώστε να µην απορρίπτεται µόνο και µόνο για αυτό
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τον λόγο το ένδικο µέσο ή βοήθηµα που έχει συζητηθεί.
Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των εισαγγελικών λειτουργών.
Πολύ θετικό. Αναπροσαρµογή ανώτατου επιτρεπτού ορίου περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη, εφόσον κριθεί επιστηµονικά ενδεδειγµένο. Έτσι, προστατεύονται οι εγκεκριµένοι
καλλιεργητές βιοµηχανικής κάνναβης από το ενδεχόµενο ποινικής δίωξης, όταν το ποσοστό περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη υπερβεί το νόµιµο εξαιτίας διαφόρων παραγόντων και
περιβαλλοντικών συνθηκών που δεν µπορούν και οι ίδιοι να προβλέψουν.
Άρα, βελτιώνουµε τις συνθήκες κράτησης, εκσυγχρονίζουµε
υποδοµές, αντιµετωπίζουµε νεανική παραβατικότητα, δηµιουργούµε υπηρεσίες υγείας στις φυλακές. Επιταχύνουµε την απονοµή της δικαιοσύνης και προστατεύουµε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη
σε αυτούς που ασκούν βία, δεν το συζητάει κανείς. Όσον αφορά,
όµως, την αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη µε ποινή φυλάκισης έξι ή
τρεις µήνες, κατά περίπτωση, σε όποιον εισέρχεται και παραµένει σε χώρους διεξαγωγής πλειστηριασµών κατά της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης, διακόπτοντας ή διαταράσσοντας την
οµαλή διεξαγωγή αυτών, σας θερµοπαρακαλώ να το πάρουµε
πίσω, πρώτον, γιατί ο πλειστηριασµός - καταλαβαίνει κανείςθέλει νοµοθεσία όσον αφορά το θέµα της προστασίας και σε
καµµία περίπτωση το ιστορικό, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ, ο κινηµατικός του χαρακτήρας δεν αφήνει περιθώρια για ποινικοποίηση
λαϊκών κινητοποιήσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, φοβάµαι ότι δεν
έχω να συµπληρώσω πολλά πράγµατα για τον πυρήνα του νοµοσχεδίου σήµερα. Άλλωστε, τοποθετήθηκε αναλυτικά ο εισηγητής
µας κ. Καραγκούνης και για τα ελλείµµατα του νόµους, αλλά και
για τον τρόπο νοµοθέτησης της σηµερινής Κυβέρνησης.
Έχουµε, όµως, σήµερα την ευκαιρία να αναφερθούµε στο
µέγα κοινωνικό ζήτηµα των πλειστηριασµών. Φέρνετε µια τροπολογία που επεκτείνει την προστασία των πλειστηριασµών. Θα
µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς εάν είναι κακό αυτό.
Με βάση το νοµικό µας σύστηµα και τον νοµικό µας πολιτισµό,
κανείς δεν έχει το δικαίωµα να παρεµποδίζει τους δηµόσιους λειτουργούς στην άσκηση των καθηκόντων τους, πολύ περισσότερο να βιαιοπραγεί εναντίον τους και να τους εκφοβίζει. Γι’ αυτό
άλλωστε και ο νοµοθέτης προβλέπει ως αυτεπάγγελτα διωκόµενα τα αδικήµατα της κατάληψης δικαστικών µεγάρων, ειρηνοδικείων, όπως άλλωστε και για όλα τα σοβαρά ζητήµατα που
στρέφονται εναντίον της διατάραξης τέτοιων διαδικασιών και των
λειτουργών της.
Επεκτείνετε, λοιπόν, αυτήν την προστασία και µετατρέπετε και
ορισµένα αδικήµατα, τα οποία ήταν κατ’ έγκληση διωκόµενα σήµερα στους δηµόσιους χώρους, όπως η απειλή εναντίον των
συµβολαιογράφων, των δηµοσίων λειτουργών, σε αυτεπαγγέλτως διωκόµενα αδικήµατα. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι
λογικό, διότι αν κάποιος απειλεί ή βιαιοπραγεί εντός δικαστηρίου, τότε εκτός δικαστηρίου τι θα κάνει; Θα πυροβολήσει;
Από εκεί και πέρα, όµως, κύριε Υπουργέ, υποστηρίζετε ότι η
τροπολογία που έρχεται κυρίως καλύπτει και µετατρέπει αυτά
τα αδικήµατα από κατ’ έγκληση διωκόµενα αδικήµατα σε αυτεπαγγέλτως διωκόµενα στους ιδιωτικούς χώρους και υποστηρίζετε ότι θέλετε να προστατεύσετε τα συµβολαιογραφικά
γραφεία απ’ όπου διεξάγονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί.
Βεβαίως, αυτό είναι –αν θέλετε- κάπως έωλο, διότι φέρνετε
µια τροπολογία συµβατικού περιεχοµένου για να προστατεύσετε
µια διαδικασία ηλεκτρονική. Γνωρίζουµε όλοι ότι µε µια σύγχρονη πλατφόρµα πλειστηριασµών και µε έναν κωδικό πρόσβασης των συµβολαιογράφων αυτές οι διαδικασίες δεν
δροµολογούνται κατ’ ανάγκη από τα συµβολαιογραφικά γραφεία, αλλά µπορούν να δροµολογηθούν από οποιοδήποτε σηµείο. Κατά συνέπεια, κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτήν την
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ιστορία.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, εάν οι πρώην σύντροφοί σας,
εναντίον των οποίων στρέφεται αυτή η τροπολογία, αρχίζουν να
πετούν πέτρες στα σπίτια των συµβολαιογράφων, αρχίζουν να
τους εκφοβίζουν στον δρόµο, είστε διατεθειµένοι να αλλάξετε
όλον τον ποινικό κώδικα για να µετατρέψετε όλα αυτά τα αδικήµατα σε αυτεπαγγέλτως διωκόµενα, προκειµένου να υλοποιήσετε τις δεσµεύσεις σας περί πλειστηριασµών; Τα ερωτήµατα
είναι υποθετικά. Δεν ξέρουµε, όµως, πού ακριβώς θα καταλήξει
αυτή η ιστορία.
Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπω ότι συµφωνείτε ότι
είναι υποθετικά αυτά τα ερωτήµατα σε αυτό το σηµείο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν συµφωνώ καθόλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όµως, ξέρετε τι τρέµουν οι συνάδελφοί σας της Πλειοψηφίας σήµερα; Την αντιµετώπιση που θα
έχουν από τους πρώην συντρόφους τους, γιατί τους γνωρίζουν
καλά.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, εφόσον ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόµενα αυτά τα αδικήµατα τόσο καιρό, που έγιναν τα
όσα έγιναν στα ειρηνοδικεία της χώρας, πόσους συλλάβατε;
Πόσες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν; Υπήρχαν κάποιες συλλήψεις
και απελευθέρωση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η Κυβέρνηση τα κάνει αυτά;
Ασκεί και ποινικές διώξεις η Κυβέρνηση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι, βεβαίως, αλλά η Αστυνοµία
όταν συλλαµβάνει και απολύει χωρίς να ακολουθήσουν οι διαδικασίες, ακουµπάει αυτή η ευθύνη και στο Υπουργείο Δηµοσίας
Τάξεως και µην µου πείτε όχι.
Άρα, κανέναν. Άρα, πράγµατι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από
αυτή την τροπολογία.
Ένα σύγχρονο κράτος δεν φτιάχνει τόξα -σας το είπα και προηγουµένως- για να πολεµήσει διαστηµόπλοια. Μιλάµε για µια
ηλεκτρονική διαδικασία και λέτε ότι µε την απειλή του αυτεπάγγελτου θα εµποδίσετε αυτές τις διαδικασίες και θα προστατεύσετε την ηλεκτρονική διαδικασία.
Στο ερώτηµα αν πρέπει να προστατευτούν οι συµβολαιογράφοι εµείς λέµε σαφώς ναι, όπως και ο κάθε δηµόσιος λειτουργός.
Η απάντηση, όµως, στο ερώτηµα αν προστατεύονται από αυτή
την τροπολογία οι συµβολαιογράφοι, είναι ακόµα σαφέστερη και
είναι σαφώς όχι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Γιατί; Αφού οι συµβολαιογράφοι το ζητάνε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας εξήγησα προηγουµένως µε παραδείγµατα τα οποία εσείς τα χαρακτηρίζεται υποθετικά, αλλά
δεν είναι καθόλου υποθετικό αυτό που συνέβη µέχρι σήµερα,
κύριε Υπουργέ.
Υπήρχε το νοµικό πλαίσιο και ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόµενα
τα περισσότερα από αυτά τα αδικήµατα και σας ρωτώ πόσοι συνελήφθησαν και µου λέτε κανένας, αλλά µου λέτε τώρα ότι θα
προστατευθούν οι συµβολαιογράφοι. Δεν ισχύει.
Τι κάνετε, λοιπόν; Απλά υλοποιείτε τις δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού έναντι των δανειστών και έναντι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών µετά την πρόσφατη συνάντησή τους. Κυρίως,
όµως, επιχειρείτε να εκπέµψετε ένα µήνυµα αριστερής κατεύθυνσης προς τους πρώην συντρόφους σας, αυτούς µε τους
οποίους περπατήσατε πλάι πλάι στην πορεία εξαπάτησης του ελληνικού λαού –και είναι ήπιος ο όρος ο οποίος χρησιµοποιώ- για
την κατάκτηση της εξουσίας. Τους γνωρίζετε πολύ καλά. Πορευθήκατε µαζί. Μαζί κατακτήσατε την εξουσία.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, αν δεν είχατε κάνει τα όσα κάνατε στο
Σύνταγµα, στα διόδια, στα ειρηνοδικεία, στο λιµάνι του Πειραιά,
στους χώρους εργασίας, στις τράπεζες, αν δεν είχατε τάξει σεισάχθεια, αν δεν είχατε εργαλειοποιήσει πολιτικά ακόµα και τις
αυτοκτονίες των άτυχων συµπολιτών µας, δεν θα βλέπατε εξουσία όχι µε το κιάλι, αλλά ούτε µε το µακαρόνι.
Ρίχνετε τώρα µια τροπολογία, ένα τροχιοδεικτικό βλήµα αριστερής στόχευσης και απειλείτε τους πρώην συντρόφους σας,
ίσως και το ΚΚΕ, ότι θα τους βοµβαρδίσετε και θα τους τσακί-
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σετε. Γιατί τώρα είστε δοβλέτι, εξουσία την οποία θα διατηρήσετε παντοιοτρόπως, µε κάθε τρόπο και µε κάθε κόστος.
Ταυτόχρονα, αναζητάτε συνενόχους και ανάµεσα σε εµάς, συνενόχους στην εξαπάτηση και στην κυνική πολιτική σας µετάλλαξη. Ανάµεσά µας δεν θα βρείτε, κύριε Υπουργέ, συνενόχους.
Στο τέλος - τέλος, κύριοι της Κυβέρνησης, αφού δεν κατορθώσατε να προστατεύσετε καµµιά εκατοστή ειρηνοδικεία της
χώρας, πώς θα κατορθώσετε να προστατεύσετε τα εκατοντάδες
συµβολαιογραφικά γραφεία;
Όσο για τους ισχυρισµούς σας περί πρώτης κατοικίας και ότι
δεν ισχύουν, θα σας εξιστορήσω ένα µικρό γεγονός για ένα
λεπτό, κύριε Υπουργέ, που συνέβη χθες στην πόλη µου στο
Βόλο.
Τις προσφυγικές κατοικίες ελπίζω ότι τις ξέρετε. Είναι αυτές
που έχτισε η ελληνική πολιτεία, καµαρούλες µια σταλιά, για να
αποκαταστήσει τους πρόσφυγες το 1922, µετά τη Μικρασιατική
καταστροφή. Ένας κληρονόµος, λοιπόν, δύο τέτοιων κατοικιών
που γειτνίαζαν…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κληρονόµος είναι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κληρονόµος είναι. Από το 1922 ως
σήµερα τι θα είναι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και είναι πρώτη κατοικία αυτή;
Αφού είναι κληρονόµος, πώς είναι πρώτη κατοικία;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Είναι πρώτη και µοναδική µάλιστα
του κατοικία.
Είχε την ατυχή έµπνευση το 2004, κύριε Υπουργέ, τότε που
δέναµε τα σκυλιά µε τα λουκάνικα, να πάρει ένα δάνειο 110.000
ευρώ, να συνενώσει τις δύο µικρές κατοικίες και να τις µετατρέψει σε πρώτη κατοικία για την πενταµελή οικογένειά του.
Μέχρι το 2010 πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του. Μετά έµεινε
άνεργος. Αυτή η οικογένεια στεγάζει δύο άνεργους και τρία παιδιά. Χθες, λοιπόν, αναρτήθηκε ο πλειστηριασµός και ακυρώθηκε
το τελευταίο λεπτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν έγινε, λοιπόν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Το αναφέρουν δύο ιστορικές εφηµερίδες του Βόλου, ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και η «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»! Ακυρώθηκε λόγω του ξεσηκωµού της τοπικής κοινωνίας και των
δηµοσιευµάτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Τι λέτε, κύριε;
Είναι παραπληροφόρηση!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Γιατί έπρεπε να τροµοκρατηθεί,
κυρία µου, µία πενταµελής οικογένεια;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είχε µπει στον νόµο Κατσέλη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν ξέρω εάν µπήκε στον νόµο Κατσέλη.
Καταθέτω τις δύο εφηµερίδες στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες εφηµερίδες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι εφηµερίδες, φυλλάδες της σειράς. Είναι υπεραιωνόβιες και οι δύο εφηµερίδες. Είναι σοβαρές εφηµερίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Όλοι
οι οµιλητές ξεπέρασαν τα δέκα λεπτά. Και ήταν άλλος στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Αυτό δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να το κάνουµε µέχρι το τέλος αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για να µην λέµε, λοιπόν, ότι δεν συµβαίνουν αυτά ή συµβαίνουν σε κάποια άλλη χώρα.
Όσο για τους φαρµακοποιούς, που δεν είναι του αντικειµένου
σας, κύριε Υπουργέ, θυµίζω ότι είχαν µετατρέψει τα φαρµακεία
τους σε εκλογικά κέντρα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας µια
ανεύθυνη συνδικαλιστική ηγεσία.
Το 2015 βγάλατε µία υπουργική απόφαση, για να τους ικανοποιήσετε εν µέρει. Εάν είχατε νοµοθετήσει τότε, κύριε Υπουργέ,
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δεν θα µπορούσε να έρθει εκ των υστέρων το Συµβούλιο της Επικρατείας και να κρίνει άκυρη εκείνη την υπουργική απόφαση για
τυπικούς λόγους, απαιτώντας νοµοθεσία για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Εάν είχατε δει σοβαρά ως Κυβέρνηση το θέµα, θα είχε
φύγει αυτό το ζήτηµα από τον ορίζοντα των προαπαιτούµενων.
Άρα, η ευθύνη είναι δική σας και για τους φαρµακοποιούς. Και
στο κάτω-κάτω, κύριε Υπουργέ, κυβερνάτε τρία χρόνια. Λέτε ότι
πήρατε τη δεύτερη εκλογή. Όποιος ισχυρίζεται ότι το µνηµόνιο
του Δεκαπενταύγουστου του 2015 το ήξερε και το ενέκρινε ο ελληνικός λαός, ψευδώς ισχυρίζεται.
Εάν πραγµατικά συµπεριφέρεστε έντιµα στον ελληνικό λαό,
κάντε εκλογές τέλη Ιανουαρίου, στα τρία χρόνια, τώρα που ο ελληνικός λαός γνωρίζει και εµάς και εσάς και ας αποφασίσει εκείνος!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τελικά δεν έχετε αφήσει
µέρα που να µην επιβεβαιώνετε ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
τα κόµµατα και του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ αποτελούν στις σηµερινές συνθήκες το καλύτερο πολιτικό υπαλληλικό προσωπικό του
µεγάλου κεφαλαίου και της αστικής τάξης στη χώρα µας. Και
πραγµατικά οφείλουµε να το οµολογήσουµε ότι έχετε βάλει τα
γυαλιά, τόσο στη Νέα Δηµοκρατία, όσο και στο ΠΑΣΟΚ.
Και δεν χρειάζεται πολύ µεγάλη προσπάθεια για να αποδειχθεί
η πραγµατικότητα, µόνο και µόνο αυτές οι τροπολογίες, οι
οποίες µπορεί να φαίνονται σκόρπιες, αλλά έχουν µία κόκκινη
γραµµή που τις ενώνει και τις ενοποιεί.
Για παράδειγµα, η απελευθέρωση του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα και σε µη φαρµακοποιούς να ανοίγουν φαρµακεία. Είναι ένα έργο που το ξεκίνησε
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που άρχισαν να ξηλώνουν το
πουλόβερ στο όνοµα του ανοίγµατος των λεγόµενων «κλειστών
επαγγελµάτων» κι εσείς το ολοκληρώνετε αυτό το έγκληµα.
Μην λέτε ότι δεν το ξέρατε ή δεν το θέλετε. Άλλωστε, εσείς
ως Κυβέρνηση λέτε επανειληµµένα ότι πρέπει να εφαρµοστεί και
η πρώτη και δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Και η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αυτό ακριβώς προέβλεπε: την απελευθέρωση
και του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού, δηλαδή να µπορούν
να ανοίγουν φαρµακεία και µη φαρµακοποιοί.
Και πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση; Είναι φανερό ότι θα
οδηγήσει στη συγκέντρωση. Γιατί µην µου πείτε τώρα ότι δίνετε
ατοµικά το δικαίωµα και δεν δίνετε δικαίωµα σε ανώνυµες εταιρείες να δηµιουργούν φαρµακεία ή να έχουν τη µορφή των ανωνύµων εταιρειών. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που
ήθελαν οι φαρµακοβιοµηχανίες είναι να µπουν στη λιανική και να
µπορούν να ανοίγουν τέτοια µαγαζιά στο όνοµα του καθενός,
αρκεί να έχουν τη στάµπα.
Άλλωστε, το franchise είναι ατοµική επιχείρηση και όχι ανώνυµη εταιρεία. Θα µπορούσε κάλλιστα να µεταφερθεί και να µετατραπεί ακριβώς σε αυτό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν,
συγκεντροποιείτε και δίνετε το δικαίωµα στις µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες να επεκταθούν στον χώρο της λιανικής πώλησης
των φαρµάκων.
Και ταυτόχρονα, τι διαµορφώνετε; Διαµορφώνετε και κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, γιατί ακριβώς και υπερσυνταγογράφηση θα υπάρξει και υπερκατανάλωση των φαρµάκων. Αυτό
είναι που κάνετε. Δεν είναι δώρο αυτό προς το µεγάλο κεφάλαιο;
Προς ποιον είναι;
Δεύτερο στοιχείο, δεύτερο δώρο στο µεγάλο κεφάλαιο είναι
ακριβώς η φορολογική τροπολογία. Τι δωράκι κάνετε στους επιχειρηµατικούς οµίλους; Διαγράφετε τους πρόσθετους φόρους.
Γιατί; Έχουν ανάγκη; Πόσα είναι αυτά τα ποσά; Είναι απροσδιόριστα, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απροσδιόριστο
ποσό, δώρο προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους, την ίδια στιγµή
που σκέφτεστε τρόπους για το πώς θα φορολογήσετε επιπλέον
τα λαϊκά εισοδήµατα και τι άλλης µορφής φορολογική επιβάρυνση θα βρείτε για τον λαό. Την ίδια στιγµή κάνετε φορολογικά
δωράκια. Και δεν µιλάµε για την επίσηµη δέσµευσή σας ότι θα
µειώσετε περαιτέρω τον φορολογικό συντελεστή στα νοµικά
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πρόσωπα από 29% έως το 26%.
Τρίτο στοιχείο: Καταργείτε τον µειωµένο ΦΠΑ στα νησιά του
Αιγαίου. Αυτό δεν αποτελεί επίθεση στο βιοτικό επίπεδο των λαϊκών οικογενειών των νησιωτικών περιοχών; Και είναι πρόσθετη
επίθεση, γιατί έχουν να κουβαλήσουν όλα τα προηγούµενα βάρη
που τους έχετε φορτώσει και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και όσον αφορά το φορολογικό και όσον αφορά τις µειώσεις στους µισθούς, στις συντάξεις, τις µειώσεις στις
κοινωνικές δαπάνες.
Και έρχεστε προκλητικά και τι λέτε; «Θα δώσουµε αντιστάθµισµα ένα επίδοµα», λέτε. Είναι η επιδοµατική λογική, δηλαδή τους
καταδικάζουµε στη φτώχεια και την εξαθλίωση και από την άλλη
µεριά, «ας δώσουµε και κάτι». Και το θεωρείτε και ισοδύναµο. Αν
ήταν ισοδύναµο, γιατί να καταργήσετε τον µειωµένο ΦΠΑ, αφού
έχει την ίδια επίπτωση στα δηµοσιονοµικά µεγέθη; Άρα, δεν πρόκειται περί ισοδυνάµου.
Και βεβαίως, αποτελεί και πρόκληση το ότι το συνδέετε µε το
προσφυγικό - µεταναστευτικό, τη διατήρηση για έξι µήνες. Δηλαδή, τι είναι; Είναι η λογική του «τεµαχίζω το σαλάµι», για να περάσει πολύ πιο εύκολα, «ξηλώνοντας το πουλόβερ», η οριστική
κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά.
Εµείς ως ΚΚΕ τι λέµε; Λέµε ότι βεβαίως πρέπει να καταργηθεί
η έµµεση φορολογία και ο ΦΠΑ που πληρώνει ο λαός. Και από
αυτή την άποψη, αυτό το οποίο σας καλούµε να κάνετε είναι
ποιο, σε αυτή τη φάση; Να φέρετε τροπολογία για την αναστολή
επ’ αόριστον της κατάργησης του µειωµένου ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές. Αυτό σας καλούµε να κάνετε. Δεν κάνετε, όµως,
αυτό.
Τέταρτο στοιχείο: Επίθεση στους εργαζόµενους. Ήρθε προκλητικά εδώ ο Υφυπουργός Εργασίας να πει τα εξής: «Καλύπτουµε και προσπαθούµε να βάλουµε τάξη στην αγορά
εργασίας». Και τι κάνετε; Επιβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές σε
αυτές τις άτυπες µορφές εργασίας, στους εργαζόµενους δηλαδή που πληρώνονται µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης.
Με αυτόν τον τρόπο τι κάνετε; Νοµιµοποιείτε αυτή την άτυπη
µορφή εξαρτηµένης εργασίας. Και µάλιστα, όχι µόνο τη νοµιµοποιείτε, αλλά µειώνετε και τις αποδοχές τους κατά 26,9%. Αυτή
θα είναι η ασφαλιστική δαπάνη που πρέπει να καταβάλλουν αυτοί
οι εργαζόµενοι µε τις άτυπες µορφές εργασίας.
Άρα, δηλαδή, τους µειώνετε τον µισθό κατά 26,9% και ταυτόχρονα, τι λέτε; Επιβραβεύετε τον εργοδότη, γιατί ακριβώς δεν
θα έχει ο ίδιος καµµία συµµετοχή στην ασφαλιστική κάλυψη.
Μπράβο, καταπληκτικό αυτό που κάνετε! Επί της ουσίας τι λέτε
όχι µόνο στην ΕΛΣΤΑΤ, που χρησιµοποιεί τέτοιες µορφές, αλλά
και στους ιδιώτες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις; Αυτό είναι το
µήνυµα που στέλνετε µε αυτή τη διάταξη: «Δεν χρειάζεται να
έχετε εξαρτηµένης µορφής εργασία, πάρτε εργαζόµενους µε
αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης και θα βγείτε ωφεληµένοι,
γιατί δεν θα έχετε εργοδοτική εισφορά στα ασφαλιστικά ταµεία».
Πάτε και νοµιµοποιείτε επί της ουσίας την εργασιακή ζούγκλα
και θέλετε µπράβο; Ή ντροπή; Αίσχος είναι αυτή η πράξη την
οποία κάνετε.
Πέµπτο στοιχείο: Ποινικοποιείτε –και αυτή είναι η ουσία του
ζητήµατος, όσο και αν προσπαθείτε µέσα από δικολαβικά τερτίπια να το κρύψετε- τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασµούς. Αυτεπάγγελτη δίωξη, κρατική αυθαιρεσία. Το είπε και ο
εισηγητής µας, ο Γιάννης Γκιόκας.
Ποιο είναι το επίδικο; Όχι να προστατεύσετε τη λαϊκή κατοικία.
Το λέτε καθαρά στην εισηγητική έκθεση: «Υπέρτατο συµφέρον
δηµόσιο και δηµοσιονοµικό επιβάλλει αυτό το µέτρο».
Και ποιο είναι αυτό το υπέρτατο δηµόσιο και δηµοσιονοµικό
συµφέρον; Είναι τα µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και η αποφυγή της ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης. Αυτό είναι το υπέρτατο συµφέρον το
οποίο υπερασπίζεστε, η σωτηρία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και όχι η σωτηρία των αναγκών των λαϊκών στρωµάτων.
Θυσιάζετε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για να προστατέψετε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξηλώνεται, βεβαίως, από τον νόµο Σταθάκη. Στην εισηγητική έκθεση έλεγε ότι θα προστατεύσει το 60% των πρώτων κατοικιών.
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Οι υπόλοιπες;
Δεύτερο στοιχείο για πώς άρχισε «να ξηλώνεται το πουλόβερ»
για να µπούµε στους πλειστηριασµούς και πρώτης κατοικίας:
Από την 1η Γενάρη 2018 µπορούν τα στεγαστικά δάνεια –όχι
µόνο τα κόκκινα, οποιοδήποτε στεγαστικό δάνειο- να πωληθούν
σε funds, στα «κοράκια», όπως τα αποκαλούσατε πριν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Καταναλωτικά δάνεια…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στην υπόθεση των πλειστηριασµών δεν εντάσσονται µόνον τα δάνεια προς τις τράπεζες,
αλλά και τα χρέη προς τις εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία. Μέσα
από εκεί γίνονται οι πλειστηριασµοί και πρώτης κατοικίας.
Τι θέλετε να κάνετε; Να τροµοκρατήσετε τον κόσµο, ώστε να
καταφύγει στις τράπεζες, να συµβιβαστεί µε τις επιδιώξεις των
τραπεζών, προσπαθώντας ακριβώς να σώσει το σπίτι του, ξεπουλώντας ό,τι άλλο µπορεί να έχει.
Το τελευταίο στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο του αυταρχισµού,
που τον επιδεικνύετε και µε περισσό θράσος, αφορά το ζήτηµα
της χρηµατοδότησης των Κοµµάτων. Ποιον, αλήθεια, κοροϊδεύετε ότι θέλετε να επιβάλετε τη διαφάνεια; Εφαρµόζετε τις κατευθύνσεις της GRECO.
Τι είναι, αλήθεια, η GRECO; Ποιος την έχει νοµιµοποιήσει
αυτήν την GRECO και την φέρνετε εδώ; Είναι ένας αντιδραστικός
οργανισµός, που στο όνοµα της αντιµετώπισης του µαύρου πολιτικού χρήµατος θέλει να το κάνει «λευκό» το πολιτικό χρήµα.
Αυτό θέλει να κάνει µε τις προτάσεις της. Θέλει να επισηµοποιήσει τη διαπλοκή ανάµεσα στα Κόµµατα και στις επιχειρήσεις,
ανάµεσα στα κόµµατα και στα διάφορα οικονοµικά λόµπι, να µετατρέψει επίσηµα πλέον τα κόµµατα σε θυγατρικές των επιχειρήσεων.
Και µην µου πείτε τώρα ότι το µαύρο πολιτικό χρήµα διακινείται µε τα κουπόνια των 5, 10 ή 15 ευρώ. Τα εκατοµµύρια δεν δίνονται µε τα κουπόνια. Μην τρελαθούµε τώρα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ποιον πάτε να στοχοποιήσετε; Αυτό το Κόµµα το οποίο έχει ιστορικούς δεσµούς
µε τον λαό, χρηµατοδοτείται και στηρίζεται από τον λαό µε τα
κουπόνια. Εµείς, ως ΚΚΕ δεν έχουµε ανεχθεί βεβαίως κανέναν
έλεγχο.
Κοιτάξτε, όµως, είναι τόσο ισχυροί οι δεσµοί µε τον λαό, που
ούτε οι διώξεις ούτε οι φυλακίσεις απέτρεψαν την κυκλοφορία
κουπονιών στις περιόδους που το Κόµµα βρισκόταν στην παρανοµία. Προσέξτε να δείτε: Το ΚΚΕ µισό αιώνα ήταν στην παρανοµία από τα εκατό χρόνια ζωής του και δεν υπέγραψε δήλωση
µετανοίας ούτε τώρα θα υπογράψει δήλωση µετανοίας στη
GRECO και στον κάθε ιµπεριαλιστικό οργανισµό και στις κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συµφέροντά του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεωτικά η σηµερινή συζήτηση έχει περιστραφεί γύρω από το ζήτηµα των πλειστηριασµών,
µε βάση την τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί και µε βάση τις
αιτίες, τις αφορµές, τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην αναγκαιότητα µιας τέτοιας ρύθµισης.
Για να τελειώνουµε µε κάποιες ανακρίβειες -να µην πω ψέµατα- που ακούγονται εδώ, µε στοιχεία θα δώσω τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας διαχρονικά και παρακαλώ τον Υπουργό αν
µπορεί, στη συνέχεια, να διαψεύσει αυτά τα οποία θα πω.
Να θυµίσουµε πρώτον κάτι: Όταν ξέσπασε η κρίση, η πρώτη
διάταξη η οποία ήρθε για να προστατεύσει τα ασθενέστερα νοικοκυριά ήταν ο ν.3869/2010, ο γνωστός ως νόµος Κατσέλη. Η
Νέα Δηµοκρατία ήταν τότε στην Αντιπολίτευση. Τον νόµο αυτόν
τον ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε. Είναι καλό να το θυµόµαστε, ότι τον ν.3869/2010, που τον επικαλείται µέρα - νύχτα ο Πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, δεν τον ψήφισαν το
2010.
Ο νόµος, λοιπόν, αυτός είχε συγκεκριµένη προστασία και δυ-
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νατότητα για την πρώτη κατοικία ακριβώς στο άρθρο 9, στο
οποίο λέει ότι «ο οφειλέτης µπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο
πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση
βεβαρυµµένο ή µη µε εµπράγµατη ασφάλεια ακίνητο που χρησιµεύει ως κύρια κατοικία του» και είχε ελαχιστότατες προϋποθέσεις.
Έρχεστε εσείς, κύριε Υπουργέ, µε τον περίφηµο νόµο Σταθάκη, ο οποίος δήθεν προστάτευσε περισσότερο την πρώτη κατοικία από ό,τι ήδη ήταν, τροποποιείτε τον ν.3869 και στο άρθρο
14 του ν.4346/2015 λέτε τι πρέπει να συµβεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2018 για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία. Έχει πολλές σωρευτικές προϋποθέσεις και µάλιστα, µία εξ αυτών θεωρώ
ότι ισχύει σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Το πρώτο, το συγκεκριµένο ακίνητο να είναι η κύρια κατοικία,
βάζει προϋποθέσεις το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας, βάζει
την προϋπόθεση της αντικειµενικής αξίας και το τέταρτο, λέει, ο
οφειλέτης πρέπει να είναι συνεργάσιµος δανειολήπτης, σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών.
Έχει διαβάσει κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, για να δείτε τι θα πει συνεργάσιµος δανειολήπτης και ότι είµαστε πραγµατικά στα χέρια των
τραπεζών;
Συµφωνείτε, κύριε Καρρά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Απόλυτα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ο συγκεκριµένος κώδικας έχει συγκεκριµένες, πολύ στενές προϋποθέσεις για το πώς πρέπει να ανταποκρίνεται ο δανειολήπτης στην πρόσκληση του τραπεζίτη. Αν
δεν υπήρχαν αυτές οι στενές προϋποθέσεις από τον κώδικα και
αν δεν ήταν αυτή η συγκεκριµένη προϋπόθεση απαραίτητη σωρευτικά µε τις άλλες τρεις, δεν θα παρακαλούσε ο Πρωθυπουργός προχθές τους τραπεζίτες. Αν υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο,
γιατί να πάει ο Πρωθυπουργός και να βρεθεί µε τους τραπεζίτες;
Να τους πει τι; Αν το νοµοθετικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και προστατεύεται η πρώτη κατοικία, γιατί ο Πρωθυπουργός να «ξεπέσει» και να ζητάει από τους τραπεζίτες την προστασία της
πρώτης κατοικίας;
Όµως, έξω από την προστασία της πρώτης κατοικίας, µε βάση
τον νόµο Κατσέλη, υπήρχε και µια άλλη οριζόντια προστασία από
τη Νέα Δηµοκρατία, µια οριζόντια προστασία η οποία πήγαινε µε
διαρκείς ετήσιες αναστολές κάθε έτος. Τώρα ακούµε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µας λένε «µε αυτές τις αναστολές µεγιστοποιήσατε το πρόβληµα». Δεν έχει ακουστεί, κύριε Βορίδη
αυτό;
Μεγιστοποιήσαµε εµείς το πρόβληµα, που προστατεύαµε οριζόντια και είχαµε αναστολή πλειστηριασµών κύριας κατοικίας για
ποσό αντικειµενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Διαβάζω, βεβαίως,
τη συγκεκριµένη διάταξη. Είναι ο ν.4224/2013 άρθρο 2: «Από 11-2014 µέχρι 31-12-2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία και η
αντικειµενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ». Πλήρης, οριζόντια προστασία. Πού είναι αυτή σήµερα;
Αν θέλετε να µας πείτε ότι έχουµε τρελαθεί όλοι και δεν µπορούµε να κατανοήσουµε την Κυβέρνηση και εσάς που λέτε ότι η
πρώτη κατοικία προστατεύεται, οι πρώην σύντροφοί σας γιατί
πηγαίνουν έξω από τα ειρηνοδικεία; Για να προστατεύσουν εφοπλιστές ή κακοπληρωτές;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το είπα προηγουµένως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Έχουν παρανοήσει, έχουν παραπλανηθεί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ήταν 1.450.000 ελβετικά
φράγκα οι πλειστηριασµοί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Άρα, πηγαίνουν γι’ αυτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν ξέρω. Ρωτήστε τους εσείς
που τα αθροίζετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Πείτε µου: Αν το πλαίσιο είναι υποχρεωτικό, ο Πρωθυπουργός γιατί καλεί τους τραπεζίτες; Να τους
πει τι; Να εφαρµοστεί το υποχρεωτικό πλαίσιο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εσείς πού το ξέρετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ξέρουµε πολύ καλά ότι έχει δεσµευθεί. Αυτό ανακοινώθηκε. Να κάνετε προτεραιοποίηση, τους
είπε, ιεράρχηση. Γιατί να κάνουν ιεράρχηση; Υπάρχει ανάγκη,
όταν είναι ξεκάθαρο το νοµοθετικό πλαίσιο, να κάνουµε ιεράρχηση;
Ξέρουµε πολύ καλά ότι έχετε δεσµευθεί οι τράπεζες να εκκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνειά τους. Πώς θα εκκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνειά τους;
Είναι, λοιπόν, µια αποσπασµατική ρύθµιση που έρχεται, η
οποία έχει δηµιουργηθεί µε βάση το ασαφές πλαίσιο το οποίο
υπάρχει σε σχέση µε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Βεβαίως, να χειροκροτήσουµε τον υπέρµετρο ζήλο της Κυβερνήσεως να προστατεύσει κάποιους δηµοσίους λειτουργούς κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά πολύ θα θέλαµε να
δούµε να επεκτείνεται αυτή η προστασία και σε άλλους δηµόσιους λειτουργούς που κατά την ώρα της εργασίας τους ευτελίζονται, απειλούνται, δέχονται βιαιοπραγίες µέσα σε δηµόσιες
υπηρεσίες. Εκεί δεν είδαµε καµµιά αντίδραση της Κυβέρνησης
για µια αυτεπάγγελτη δίωξη όλων αυτών, για µια προστασία
αυτών των δηµοσίων λειτουργών που το καθήκον τους κάνουν
και αυτοί.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν το λέει ο νόµος γι’ αυτούς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Βγάλατε καµµιά ανακοίνωση γι’ αυτούς; Δείξατε κάποιο ενδιαφέρον;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τώρα λέτε για ανακοίνωση…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Καλέσατε τις εισαγγελικές αρχές
να παρέµβουν αυτεπάγγελτα; Είδα καµµιά παραγγελία σας; Είδα
κανέναν ενδιαφέρον σας; Δεν έχω δει τίποτα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν θα συνεννοηθούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχει τρελαθεί
όλος ο κόσµος και πιστεύει ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, ενώ προστατεύεται. Εγώ που θα πάω στο Κιλκίς σήµερα
θα τους πω «Μην ανησυχείτε, όλες οι πρώτες κατοικίες- γιατί δεν
έχουµε καµµία πάνω από 300.000 ευρώ εµείς στο Κιλκίς- προστατεύονται». Και θα µε πιστέψουν όλοι επειδή το είπε η Κυβέρνηση.
Έχω και δύο τροπολογίες στις οποίες πρέπει να κάνω µια αναφορά. Λείπει η αρµόδια Υπουργός για την τροποποίηση, σε
σχέση µε το άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Μας µάλωσε κιόλας η Υπουργός γιατί δεν µπορούµε να το κατανοήσουµε, δεν µπορούµε να το καταλάβουµε.
Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω; Έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να
παρακολουθήσουµε την εξέλιξη αυτής της τροπολογίας. Εγώ να
δεχθώ ότι µε την αρχή της αναδροµικότητας, σε σχέση µε τον
ηπιότερο νόµο, µπορούσε να υπάρχει µια παρέµβαση σχετική
από την Κυβέρνηση. Δεν µπορώ να κατανοήσω, όµως, γιατί αυτό
να ισχύει και σε αµετάκλητες αποφάσεις και µάλιστα όχι όλες τις
αµετάκλητες. Λέει ότι απαγορεύονται, εξαιρούνται οι αµετάκλητες. Δεν εξαιρούνται κάποιες αµετάκλητες. Ξέρετε ποιες δεν
εξαιρούνται; Αυτές για τις οποίες ενώ έχει εκδοθεί η απόφαση
δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο.
Δηλαδή ακούστε τώρα. Βγαίνει µια αµετάκλητη απόφαση που
απορρίπτει τα αιτήµατα του φορολογούµενου. Δεν κάνει την
εφαρµογή της αρχής του ηπιότερου νόµου. Σήµερα βγαίνουν
δύο αποφάσεις. Τη µία την τρέχει ο υπάλληλος και την άλλη
µέρα την επιδίδει. Αυτός δεν µπορεί να µπει στον ευνοϊκό αυτό
νόµο και να πληρώσει υποπολλαπλάσια πρόστιµα. Ο άλλος που
θα κρατηθεί ίσως η απόφαση αυτή και θα επιδοθεί στον φορολογούµενο αργότερα, θα ωφεληθεί.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούµε πόσες αµετάκλητες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σήµερα, δηµοσίευση του νόµου, είναι
αυτές που δεν έχουν επιδοθεί και ποιοι επιχειρηµατίες θα ωφεληθούν αύριο.
Εγώ δεν µπορώ ως νοµικός να δεχθώ ότι για αµετάκλητη απόφαση στην οποία το δικαστήριο έχει αξιολογήσει τα πάντα, ερχόµαστε εµείς τώρα εδώ µε τροπολογία, µε νοµοθετική
πρωτοβουλία, µε νοµοθετική ενέργεια και παρεµβαίνουµε σε
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αυτή την αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Ποιος το θέλει αυτό;
Στις εκκρεµείς να το δεχθώ. Στις αµετάκλητες; Βέβαια λέτε: Εξαιρούνται οι αµετάκλητες, εκτός από τις αµετάκλητες που δεν επιδόθηκαν. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούµε. Θα το
παρακολουθήσουµε.
Να πω και κάτι άλλο που είναι του αντικειµένου µου. Θα σας
πω για µια άλλη τροπολογία που έφερε η κ. Γεροβασίλη. Την ανέπτυξε στην επιτροπή. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έφερε µια
τροπολογία µε την οποία ουσιαστικά διευρύνει το πλαίσιο αυτών
που θα έχουν δυνατότητα να κάνουν αίτηση για τις γνωστές θέσεις που αναµένονται των διοικητικών και των τοµεακών γραµµατέων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Έχει φέρει νοµοθετική βελτίωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Εκεί, λοιπόν, µετά από παρεµβάσεις µας, πλην των δηµοσίων υπαλλήλων υπήρχε σε τροποποίηση δυνατότητα να εγγραφούν και αυτοί του ιδιωτικού τοµέα.
Φέρνει µια τροπολογία η κ. Γεροβασίλη και λέει: Όχι µόνο το µόνιµο πολιτικό προσωπικό δικαιούται να κάνει αίτηση, αλλά και
αυτό που δεν έχει µόνιµη σχέση µε το δηµόσιο.
Ξέρετε ποιους αφορά αυτό; Αφορά τους ήδη υπηρετούντες
γενικούς γραµµατείς, τους µετακλητούς υπαλλήλους των Υπουργών, τους µετακλητούς υπάλληλους των Βουλευτών που δεν
έχουν µόνιµη εργασιακή σχέση. Τώρα όλοι αυτοί θα κάνουν την
αίτηση για να γίνουν διοικητικοί και τοµεακοί γραµµατείς -και οι
υπηρετούντες γενικοί γραµµατείς έχουν το δικαίωµα- και µετά
θα µιλήσουµε εµείς για την αποκοµµατικοποίηση του δηµοσίου
ως ανέκδοτο φαντάζοµαι.
Ο γενικός γραµµατέας δηλαδή που υπηρετεί τώρα, µε αυτή
την τροπολογία έχει δικαίωµα να καταθέσει αίτηση αύριο. Θα
γίνει και θα πάει ο Υπουργός να επιλέξει ανάµεσα στους τρεις
τελικούς, ποιον από τους τρεις θα πάρει. Θα πάρει τον πρώην
γενικό γραµµατέα, τον πρώην µετακλητό υπάλληλο ή κάποιον
άλλον;
Μάλιστα, στην προσµονή της και στην ανησυχία της να µπορέσει να περάσει αυτή την τροπολογία, αφαίρεσε από το κείµενο
του νόµου την προηγούµενη διάταξη περί δυνατότητας και
αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Ευτυχώς µετά από
παρέµβαση, η οποία έγινε από εµένα στη Βουλή, έφερε τροποιητική και το συµπεριέλαβε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Άρα, τι παράπονο έχετε; Σας
άκουσε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ναι, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο
που έχει τίτλο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα κάνει έτσι, κακώς. Τα κάνει
αλλιώς, πάλι κακώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Καταλάβατε, κύριε Υπουργέ; Δεν
µου λέτε, είναι δίκαιο και ηθικό ο µετακλητός του Υπουργείου
σας να γίνει αύριο διοικητικός γραµµατέας; Αυτή είναι η αποκοµµατικοποίηση του δηµοσίου;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο µετακλητός του γραφείου
σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Θα το απαγορεύσουµε. Είναι πολιτικά πρόσωπα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το ίδιο ισχύει για όλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Μα, ο τίτλος του νοµοσχεδίου σας
είναι «αποκοµµατικοποίηση στο δηµόσιο». Και δίνουµε τη δυνατότητα -µε έναν τίτλο «αποκοµµατικοποίηση στο δηµόσιο», που
τον διαφηµίζετε και συνέχεια το στηρίζετε και λέτε ότι κάτι κάνατε- ο γενικός γραµµατέας που υπηρετεί τώρα ή ο µετακλητός
του Υπουργείου, να µπορεί να καταλάβει τη θέση του διοικητικού
γραµµατέα, µε επιλογή του Υπουργού και µιλάµε για αποκοµµατικοποίηση του δηµοσίου;
Θα δούµε ποιοι θα καταλάβουν τις θέσεις των διοικητικών
γραµµατέων. Γύρω στα είκοσι άτοµα, που υπηρετούν αυτή τη
στιγµή σε θέσεις ευθύνης, µαθαίνω ότι ετοιµάζουν αιτήσεις και
έχουν εγγραφεί ήδη στο µητρώο.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εδώ είµαστε και θα το δούµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Γιατί, δεν έχουν δικαίωµα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Η αποκοµµατικοποίηση σαφέστατα
είναι ένα επίτευγµά σας και αυτό όπως και πολλά άλλα και βεβαίως, πάνω απ’ όλα η πρώτη κατοικία, η προστασία της πρώτης
κατοικίας.
Εγώ, επειδή ό,τι είπα θέλω να γίνει κτήµα και των συναδέλφων,
που δεν µπορούν να το παρακολουθήσουν, σε σχέση µε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καταθέτω και τον νόµο Κατσέλη
και τον νόµο Σταθάκη και τη διάταξη του 2014, µε την οποία προστατεύαµε οριζόντια την πρώτη κατοικία.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο για δύο-τρία λεπτά; Πόσο χρόνο θέλετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Εν πρώτοις, µου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όταν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επισηµαίνει κάτι και γίνεται δεκτό από την
Κυβέρνηση, µετά έρχεται πάλι και κατηγορεί την Κυβέρνηση,
επειδή το έκανε δεκτό. Δηλαδή, είναι τροµερά αυτά τα πράγµατα
που ακούµε εδώ! Τι να σας πω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Σας πιάσαµε και το διορθώσατε!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, µας πιάσατε. Και επειδή
µας πιάσατε, κάναµε δεκτό αυτό που είπατε.
Υπάρχουν και αβλεψίες. Δηλαδή, όταν εµείς κάναµε παρατηρήσεις και τις δεχόταν ο κ. Αθανασίου στην προηγούµενη Βουλή,
ερχόµασταν µετά και σας κατακρίναµε; Ίσα-ίσα, σας επαινούσαµε. Εσείς εδώ έρχεσθε και µας κατακρίνετε.
Δεύτερον, δεν είναι τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Είναι της κ. Παπανάτσιου. Και αναφερθήκατε για τις εκκρεµείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Παράγραφος 2.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Έτσι. Λέει λοιπόν η διάταξη:
«Ως εκκρεµείς νοούνται επίσης οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου». Συµφωνείτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Συνεχίστε. Μέχρι εδώ, ναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μπράβο.
Προσέξτε τώρα τι λέει παρακάτω: «ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση». Και εδώ έρχεσθε και διαβάζετε ότι ακόµα και
αν έχει εκδοθεί αµετάκλητη, η οποία δεν έχει επιδοθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Συνεχίστε παρακάτω, διαβάστε το
όλο, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Η διάταξη, κύριε συνάδελφε …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Διαβάστε το όλο, κύριε Υπουργέ.
Παρακάτω!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, αυτό σας λέω. Τι παρακάτω, κύριε;
Εδώ ήλθατε και µας είπατε ότι φέρνει η Υπουργός διάταξη που
λέει ότι στις εκκρεµείς συµπεριλαµβάνονται –αυτό είπατε προηγουµένως- και αµετάκλητες, οι οποίες δεν έχουν επιδοθεί. Και
λέει η διάταξη: «µη αµετάκλητες, που δεν έχουν επιδοθεί». Τι
είναι αυτά που λέτε; Διαβάζετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Φυσικά τα έχω διαβάσει.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι.
Και σας διαβάζω εγώ τη διάταξη και λέει «µη αµετάκλητη». Και
λέγατε εδώ επί πέντε λεπτά: «αµετάκλητη που δεν επιδόθηκε».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Αυτό είναι! Μα το λέει!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι να σας πω, δηλαδή; Δεν καταλαβαίνετε και τι σας λέω; Ή δεν καταλαβαίνετε τι είπατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όλα τα καταλαβαίνω. Και ο κόσµος
τα καταλαβαίνει!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας λέω λοιπόν ότι εδώ βρισκόµαστε σε έναν παραλογισµό.
Η διάταξη, κύριε συνάδελφε, δεν αναφέρεται σε «αµετάκλητες
που δεν επιδόθηκαν». Στην οµιλία σας αυτό είπατε. Η διάταξη
αναφέρεται σε «µη αµετάκλητες που δεν επιδόθηκαν». Μα, επιτέλους δηλαδή! Γιατί µου έκανε και εµένα εντύπωση. Λέω «αµετάκλητη απόφαση»; Περί «µη αµετάκλητης», λέει ρητά η διάταξη.
Σοβαρευτείτε, επιτέλους λίγο. Μη νοµίζετε ότι ανακαλύπτετε την
Αµερική!
Δεύτερον, ήθελα κάτι να ρωτήσω, αλλά δεν είναι εδώ ο κ. Καραθανασόπουλος. Όµως, είναι εδώ ο κ. Τάσσος.
Κύριε συνάδελφε, µου µεταφέρθηκε -γιατί δεν ήµουν εδώ,
προσπάθησα να έλθω, αλλά το έχασα για πολύ λίγο- ότι ανέφερε
ο κ. Γκιόκας -εάν µου έχει µεταφερθεί σωστά κατά πρώτον, κρατάω µια επιφύλαξη, γι’ αυτό το θέτω ως ερώτηµα- την τροπολογία αυτή περί της ευθύνης τρίτων, έναντι των συµβολαιογράφων,
οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και είπα ότι εµείς δεν
έχουµε διαφωνία µόνο στο άρθρο 334, αλλά και στις δύο προηγούµενες παραγράφους.
Όσον αφορά το 333 είπα ότι η Κυβέρνηση το εξετάζει και θα
σας ανακοινώσω την απόφαση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι εξετάζει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εξετάζει εάν θα παραµείνει η
παράγραφος 2 του πρώτου άρθρου.
Όµως, στο άρθρο της σωµατικής βλάβης, εµείς δεν κάνουµε
κάποια τροποποίηση. Η σωµατική βλάβη κατά δηµοσίων λειτουργών είναι αδίκηµα, το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως.
Το λέω αυτό για ποιο λόγο; Και το λέω σε όλους τους Βουλευτές, απλώς σε σας το απευθύνω, κύριε Βορίδη. Εάν περιορίζεται
η διαφωνία µας στο άρθρο 333, είναι πολύ εύκολο να το λύσουµε. Η Κυβέρνηση ήδη το εξετάζει. Όµως εάν η διαφωνία είναι
δοµική, τότε προσεγγίζουµε αλλιώς το θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορεί να είναι και τα δύο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Προφανώς η διαφωνία είναι νοµική.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι. Είπα δοµική.
Αν δηλαδή µπορούµε να συνεννοηθούµε, να πούµε και να αποδεχτείτε κι εσείς αυτό που λέει η Κυβέρνηση, ότι ναι µεν στην
παράγραφο 2 της συγκεκριµένης διάταξης υπάρχει µια βελτίωση
όσον αφορά το αυτεπάγγελτο, το είπα και το πρωί στον κ. Παφίλη, ότι πράγµατι εκεί έχουµε πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω,
όχι στην ποινή, στο αυτεπάγγελτο…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συγγνώµη, στο 315 δεν υπάρχει επιπρόσθετο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ένα λεπτό. Στην παράγραφο,
όµως, 1 και 3 δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Μόνο το ότι βάζουµε και τους συµβολαιογράφους να µην υφίστανται αυτήν την
κατάσταση. Αν συµφωνούµε σε αυτά τα δύο, τότε καλό είναι να
το πούµε ρητά και να καταλήξουµε και σε µια ευρύτερη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει
να πω ότι σήµερα είχα µια πρωτόγνωρη εµπειρία µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα. Αισθάνθηκα να συµµετέχω σε ένα µικρό Υπουργικό
Συµβούλιο, το οποίο το παρακολούθησα µπορώ να πω µε ενδιαφέρον. Ο αριθµός των τροπολογιών ήταν τέτοιος, η πλειονότητα
των Υπουργών που παρήλασε, τους έδωσε την ευκαιρία µάλιστα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε ορισµένους εξ αυτών αντί να αναπτύξουν τροπολογίες, να κάνουν την αποτίµηση της χρονιάς. Ιδιαίτερα στον τοµέα της
υγείας, µε µια οµιλία µισής ώρας. Εγώ δεν µπόρεσα να παρακολουθήσω, πράγµατι, ποιες είναι οι τροπολογίες, διότι άκουγα πεπραγµένα, µη πεπραγµένα και προθέσεις.
Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο νοµοσχέδιο αυτό, για το οποίο
συζητάµε. Βέβαια, κατ’ ανάγκην θα αναφερθώ σε ψήγµατα του
νοµοσχεδίου, λόγω του µεγάλου αριθµού των αντικειµένων τα
οποία πραγµατεύεται. Όµως ας δώσω ένα - δυο παραδείγµατα.
Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 26 ειδικά και να απευθυνθώ
στους εξ ηµών νοµικούς. Για ποιο λόγο; Λέει ότι στο Συµβούλιο
της Επικρατείας µπορεί οι διάδικοι δικηγόροι να δηλώνουν µε
δήλωση ότι δεν επιθυµούν να παραστούν και να προχωρεί η συζήτηση απολιποµένων αυτών. Αυτό έχει συµβεί στα άλλα δικαστήρια, έχει συµβεί σε κατώτερα δικαστήρια. Δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι προάγει, βελτιώνει τη δυνατότητα των δικηγόρων
να παρίστανται σε πολλές ταυτόχρονα συνεδριάσεις την ίδια
µέρα. Εγώ δεν ξέρω. Ο κ. Παρασκευόπουλος ή εγώ είµαστε οι
παλαιότεροι νοµικοί µέσα στην Αίθουσα. Δεν θα πούµε τις ηλικίες
τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Γεννήθηκα το 1949.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εσείς προηγείστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Όχι, ακριβώς. Είµαι µαζί
µε τον καθηγητή. Δεν το κρύβω.
Τι θέλω να πω; Εφόσον τα ανώτατα δικαστήρια και ιδιαίτερα
οι ολοµέλειες έχουν την ευθύνη, όταν παραπέµπεται από κατώτερο σχηµατισµό, να κρίνουν τη συνταγµατικότητα ή µη διατάξεως νόµου, εγώ δεν θέλω να µένει η συζήτηση έγγραφη, τυπική
«δεν παρίσταµαι», αλλά θέλω να γίνεται προφορική συζήτηση
και, αν θέλετε κύριε Υπουργέ, και υποχρεωτικά. Μπορεί να µην
ακούγεται καλό σε συναδέλφους µας, µε την έννοια ότι θα πρέπει να παραµένουν στο ακροατήριο, αλλά είναι ένα ζήτηµα απονοµής δικαιοσύνης και, αν θέλετε, ορθής απονοµής δικαιοσύνης
το σηµείο αυτό, µε την έννοια ότι ο διάλογος βοηθάει και τους
δικαστές.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με κοινή δήλωση. Να συµφωνούν και οι δύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν είναι αυτό. Ήδη στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, όπως ξέρουµε, µπορούµε να παραλείπουµε την προφορική συζήτηση, να λέµε δεν επιθυµούµε ανάπτυξη.
Θα επιµείνω όµως ειδικά στην ολοµέλεια όπου µε το άρθρο
100 του Συντάγµατος κρίνονται τα θέµατα συνταγµατικότητας ή
µη. Θα επιµείνω σε αυτό το σηµείο και θα πω ότι πρέπει να γίνεται προφορική συζήτηση. Και θέλετε να προχωρήσω και σε κάτι
ακόµα που ίσως είναι δευτερεύον αλλά έχει αξία! Εγώ διδάχθηκα
ως νέος δικηγόρος µέσα στα ακροατήρια των ανωτάτων δικαστηρίων και συνέστησα στους συνεργάτες µου, σε νεότερους
συναδέλφους σαν εκπαιδευτικό στάδιο να παρακολουθούν
αυτές τις συνεδριάσεις. Νοµίζω, λοιπόν, ότι προσέφεραν. Αυτό
το σηµείο µην το αδυνατίσουµε.
Δεν έχω ακούσει την άποψη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας, γιατί δεν εκλήθησαν στην
επεξεργασία του νοµοσχεδίου, δεν είχα τη δυνατότητα να
ακούσω την άποψή τους. Παίρνω την πρωτοβουλία να το θέσω νοµίζω ότι είναι εύλογο-, γιατί θα συµπληρώσουµε τις γνώσεις
των νεότερων συναδέλφων τουλάχιστον εµπειρικά, τις οποίες
δεν πρέπει να τους τις στερήσουµε.
Πηγαίνω σε άλλα θέµατα του νοµοσχεδίου. Για τις φιλοζωικές
οργανώσεις πρέπει να πω ότι έχω µια συµπάθεια. Συµφωνώ µε
τη διάταξη της παροχής πολιτικής αγωγής, έστω µόνο για την
υποστήριξη της κατηγορίας. Θέλω να σηµειώσω µόνο σε αυτό
το σηµείο το εξής: Μπορεί πολλές φορές να έχουµε σύγκρουση
µε την έννοια ότι δεν προσδιορίζεται ακριβώς το έννοµο συµφέρον της τοπικής οργάνωσης και της οργάνωσης εθνικού επιπέδου. Παρέχεται το δικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής σε
τοπικού ή εθνικού επιπέδου φιλοζωική οργάνωση. Δεν ξέρω εάν
θα φέρει σύγκρουση στην πράξη. Το σηµειώνω σαν ένα θέµα
που ενδεχοµένως µπορεί, χωρίς να οφείλεται σε πρόθεση, να
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µειώσει την προστασία την οποία θέλουµε να παράσχουµε. Νοµίζω ότι η Αίθουσα σε αυτό το σηµείο δεν έχει καµµία αντίρρηση
στην παροχή της προστασίας.
Ένα άλλο θέµα, το οποίο φαντάζοµαι µπορεί να τελειώσει σε
λίγο ή να ανοίξει σε λίγο, είναι το θέµα των πλειστηριασµών. Εγώ
δεν είµαι υπέρ της βίας. Οφείλω να πω ότι έχω προβληµατιστεί
µε πολλές συµπεριφορές του τελευταίου διαστήµατος. Όµως τη
συγκεκριµένη διάταξη που έρχεται σήµερα -κατά τη δική µου αντίληψη- τη θεωρώ πρόωρη. Οφείλω να εξηγήσω γιατί το λέω
αυτό. Διότι δεν έχουµε κλείσει ακόµα το πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας. Και φέρνω άµεσα και εν συντοµία παραδείγµατα. Δεν µιλώ για εκείνους που εντάχθηκαν στον νόµο Κατσέλη.
Μιλώ ακόµα για τους αµελείς ή για εκείνους που δεν έχουν τη
δυνατότητα να ζητήσουν την προστασία…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μέχρι το 2018 µπορούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αφήστε µε να τελειώσω.
Θα µε ακούσετε, εάν έχετε την καλοσύνη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Επειδή σας ακούω το λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν µιλώ για αυτούς που
εντάσσονται. Μιλώ για αυτούς που δεν εντάσσονται ή δεν έχουν
τη δυνατότητα να ενταχθούν. Και βάζω µια σηµείωση, αφού θέλετε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Προστατεύεται αυτεπαγγέλτως, αυτοδυνάµως ο εγγυητής του νόµου Κατσέλη, µε το άρθρο
12; Λέει «όχι» το άρθρο 12 του ν.3869. Ο εγγυητής δεν ακολουθεί
την τύχη εάν εκδοθεί απόφαση προστασίας και ευθύνεται για το
σύνολο της αρχικής οφειλής. Ο εγγυητής συνήθως είναι ο συγγενής, ο φίλος που περνούσε απ’ έξω -το έχω ξαναπεί-, που τον
φωνάξαµε µέσα στην τράπεζα να βάλει µια υπογραφή.
Όσον αφορά τον εξωδικαστικό µηχανισµό, ξέρετε τι προβλήµατα θα δηµιουργήσει; Ακόµα δεν έχουµε δει στην εµπειρία την
εφαρµογή του, αλλά έχει ένα ζήτηµα: Όσοι ενταχθούν και οι
πρωτοφειλέτες και οι εγγυητές θα πρέπει να διαθέσουν τη ρευστοποιητέα περιουσία τους για την κάλυψη των υποχρεώσεων.
Τους αφήνω κατά µέρος. Έµποροι ίσως είναι αυτοί. Οι εγγυητές
δεν είναι πάντα έµποροι. Είπα ότι είναι φίλοι, είναι γείτονες, είναι
συγγενείς. Έχουµε, όµως, ένα άλλο πρόβληµα. Στην περίπτωση
εκείνη που δεν έχουµε µια οικονοµική χρήση εντός της τελευταίας τριετίας κερδοφόρο, αυτοί αποκλείονται εκ προοιµίου
βάσει της πλατφόρµας του εξωδικαστικού µηχανισµού.
Εδώ, λοιπόν, τώρα ανοίγει το ζήτηµα. Είναι έµποροι. Έχουν
πτωχευτική ικανότητα και εποµένως η περιουσία τους και η ατοµική τους, η πρώτη κατοικία, είναι υπέγγυος για τα χρέη τα οποία
δεν έχουν νοµική οδό να τα αµφισβητήσουν. Δεν µπορούν να
πάνε στον νόµο Κατσέλη αφού έχουν πτωχευτική ικανότητα. Το
ίδιο ισχύει και για τα µέλη των προσωπικών εταιρειών. Το ίδιο
ισχύει και για τους εγγυητές και γενικά για όσους απορριφθούν
από τον εξωδικαστικό µηχανισµό.
Διότι, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν πάει µόνος του ο οφειλέτης. Πάνε πακέτο. Πάει ο συνοφειλέτης, πάει ο εγγυητής, πάνε
όλοι µαζί µια ωραία παρέα να παραδώσουν την περιουσία τους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σ’ αυτά τα σηµεία είναι η αναγκαία λύση που
θα πρέπει να δοθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας και
τα υπόλοιπα ας τα δούµε αργότερα.
Τελειώνοντας κάνω µια πρόταση την οποία έχω ξανακάνει.
Υπάρχει η πλατφόρµα που αντιµετώπισε το ζήτηµα του κοινωνικού µερίσµατος. Ας βρούµε, λοιπόν, µια λύση. Μπορούµε να
αποφύγουµε τα δικαστήρια σε πρώτο βαθµό, να βρούµε µια
λύση προδικασίας, προκρίµατος, ούτως ώστε να µπορεί µε
αυτήν την πλατφόρµα όταν καθένας θέλει µε πρωτοβουλία του δεν λέω ότι θα το καταστήσουµε υποχρεωτικό- να δώσει τα οικονοµικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά του στοιχεία και αν
βγαίνει µε έναν µαθηµατικό τύπο ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί
στην υποχρέωσή του, αυτός να απαλλάσσεται και χωρίς να ζηµιώνονται οι τράπεζες. Εδώ πρέπει να θυµίσω ότι έχει ψηφίσει η
Αίθουσα για είκοσι χρόνια την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των τραπεζών. Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση των
τραπεζών είναι το αντιστάθµισµα και αποζηµιώσεις για τις διαγραφές που θα κάνουν οι τράπεζες από δάνεια τα οποία δεν θα
επιτύχουν την είσπραξη ή θα πετύχουν µέσω δικαστηρίων τη δια-

3651

γραφή.
Θέλω, λοιπόν, να καταλήξω και να πω τελειώνοντας -και ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε- ότι αν δεν λάβουµε αυτά
τα προηγούµενα µέτρα δεν έχει σηµασία εάν η Βουλή ψηφίσει
την προστασία των συµβολαιογράφων, αν η Βουλή ψηφίσει και
κακουργηµατικές πράξεις ακόµα. Δεν έχουµε παράσχει καµµία
προστασία στην κατοικία. Και θα επιµείνω στο σηµείο αυτό, ότι
πρέπει να προστατευθεί, διότι είναι κοινωνική µας υποχρέωση.
Εµείς που συζητάµε σήµερα καλά τα λέµε, µπορούµε να προσφέρουµε όµως αυτή την προστασία;
Καλώ, λοιπόν, όλες τις πτέρυγες της Αίθουσα να το συζητήσουν, να πάρουν αποφάσεις. Και προς διευκόλυνση µάλιστα,
επειδή δεν είχα την τιµή να λάβω απαντήσεις, καταθέτω σειρά
ερωτήσεων που έχω υποβάλει σχετικά µε αυτό το ζήτηµα που
ανέφερα, όπου περιγράφω τη νοµική και ουσιαστική διατύπωση
και τις λεπτοµέρειες που νοµίζω ότι είναι αναγκαίες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες ερωτήσεις,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ και εγώ.
Σειρά τώρα έχει ο κ. Καµατερός. Θα ήθελα, όµως, προηγουµένως να δώσω τον λόγο στον κ. Θηβαίο, για να κάνει παρέµβαση αναφορικά µε την τροπολογία για την ΕΑΒ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1405 και ειδικό
126, που αφορά την παράταση χορήγησης φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, την ΕΑΒ.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.4244/2014 η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία εξαιρέθηκε από την υποχρέωση
προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας του άρθρου 12 του
ν.4174/2013 για τις πράξεις ή τις συναλλαγές, όπως ορίζονται.
Η απαλλαγή από την προσκόµιση ενηµερότητας επαναλήφθηκε και για το έτος 2015, 2016 και 2017. Με βάση τα εδάφια
γ’ και δ’ της αρχικής περίπτωσης 2 προτείνεται η απαλλαγή µέχρι
31/12/2018, µιας και εκτιµάται ότι για λόγους απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης πρέπει να παραταθεί µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Καµατερέ, εδώ µε ενηµερώνουν ότι έχετε µιλήσει.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Είχα µιλήσει ένα λεπτό για να παρουσιάσω την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ωραία, ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μισό λεπτό, κύριε Καµατερέ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Να διευκρινίσω ότι οι βουλευτικές τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τον αρµόδιο Υπουργό. Είναι αυτονόητο. Νοµίζω ότι
το ξέρετε όλοι αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Καλό είναι να τηρούµε
πάντως και το χρόνο και τη σειρά, κύριε Καµατερέ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Σε εµένα το λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Και σε εσάς, γιατί η
προηγούµενη φορά δεν ήταν η τροπολογία...
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, κατέθεσα
µια τροπολογία. Μου ζητήθηκε, γιατί έτσι προβλέπει η διαδικασία, να τη στηρίξω για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Την υπουργική τροπολογία;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Βουλευτική τροπολογία, εγώ την κατέ-
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θεσα. Και µου ζητήθηκε για ένα λεπτό να τη στηρίξω, ούτε καν
τη στήριξα. Απλά ρώτησα την κυρία Υπουργό, που ήταν εδώ, εάν
θα την κάνει αποδεκτή ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εν πάση περιπτώσει,
θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουµε λίγο τον χρόνο. Στη Διάσκεψη των Προέδρων έγινε ολόκληρη συζήτηση για το τι ώρα θα
πάµε σήµερα, πόσο θα κρατήσει η διαδικασία.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ωραία, να διακόπτατε τον κ. Αθανασίου
που µίλησε δεκαεπτά λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με συγχωρείτε,
επειδή έχουµε και ονοµαστική ψηφοφορία...
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ας διακόπτατε τον κ. Αθανασίου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Καλά είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το «καλά είµαστε»
είναι σχετικό. Το λέτε εσείς, κύριε Βορίδη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ο κ. Αθανασίου µίλησε δεκαεπτά λεπτά
αντί για επτά και κάνετε παρέµβαση σε εµένα; Θα είµαι µέσα
στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δηλαδή, κύριε Καµατερέ, να µην την κάνω την παρέµβαση; Να πάτε στα είκοσι ένα
λεπτά τότε, αν πάµε έτσι.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Πριν µιλήσω; Μίλησα, κύριε Πρόεδρε;
Ξεκίνησα να µιλάω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εγώ µέσα σε ένα καλό
κλίµα προσπαθώ να διαχειριστώ τον χρόνο και εσείς µου λέτε ότι
«ο άλλος µίλησε δεκαεπτά λεπτά, άρα δικαιούµαι να πάω στα είκοσι»; Τι µου λέτε τώρα;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Μπορώ να ξεκινήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Όχι µε τους καλύτερους οιωνούς. Εν
πάση περιπτώσει.
Κατ’ αρχάς, οφείλω να ευχαριστήσω και Υπουργό κ. Κοντονή
και την κ. Παπανάτσιου, που αποδέχθηκαν την τροπολογία η
οποία αποκαθιστά µια αδικία για τα κτίσµατα στην Κάλυµνο, τα
οποία επλήγησαν από τον σεισµό αποδεδειγµένα και για τα
οποία έγινε αυτοψία και χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» ή «κίτρινα».
Δεν είχαν συµπεριληφθεί στην απόφαση που απαλλάσσει τα
κτίσµατα από τον ΕΝΦΙΑ για τον σεισµό που έγινε στην περιοχή
της Κω στις 21 Ιουλίου για τα έτη 2017 και 2018 και µε την απλή
αυτή τροπολογία συµπεριλαµβάνονται, όσο λίγα και αν είναι,
γιατί δεν συγκρίνονται µε τις ζηµιές που υπέστη η Κως. Όµως, η
Κάλυµνος είναι µέσα στην οριοθετηµένη ζώνη σαν σεισµόπληκτη
περιοχή.
Πρέπει να λύσουµε και µία παρεξήγηση, γιατί κάποια sites,
όπως µε πληροφορούν, δηµοσιεύουν ότι η Κάλυµνος συµπεριλαµβάνεται µέσα στα πέντε νησιά στα οποία διατηρείται ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ µέχρι τέλη Ιουνίου. Έγινε
παρεξήγηση, προφανώς, απ’ αυτήν εδώ την τροπολογία, την
οποία καταθέσαµε και έγινε αποδεκτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συζητάγαµε στην Ολοµέλεια για τον προϋπολογισµό προσπάθησα να καταδείξω την υποκρισία της Αντιπολίτευσης και κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας για
µiα σειρά ζητηµάτων, πολύ περισσότερο για τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, τάχα µου, για το ενδιαφέρον τους γι’
αυτόν.
Σήµερα, µετά και την τοποθέτηση του κ. Αθανασίου και τις
ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί και από τη Νέα Δηµοκρατία
και από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας των νησιών, θέλω να
καταγγείλω όχι πια την υποκρισία, αλλά την αναλγησία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και συνολικά τις θέσεις που έχει
το κόµµα πάνω σε αυτό το θέµα. Έχουν µάθει να µας καταγγέλλουν για ψευτιές, µας λένε ψεύτες, καταθέτοντας όµως ψέµατα.
Ο κ. Αθανασίου προσπάθησε να µας πει ότι την κατάργηση του
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ δεν µας την επέβαλαν οι δανειστές,
αλλά την επιβάλαµε εµείς, ότι απλά είχαµε ένα γενικό πλαίσιο
εξοικονόµησης πόρων και εµείς διαλέξαµε να καταργήσουµε τον
µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ.
Λυπάµαι, κύριε Αθανασίου. Και λυπάµαι που έφυγε και που δεν
θα ψηφίσει κιόλας τη διάταξη. Όµως, είµαι σίγουρος ότι όσο
ήταν δικαστής ήταν πιο αντικειµενικός και είχε καλύτερη, φυσικά,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προσέγγιση µε την αντικειµενικότητα. Γιατί µε ποια στοιχεία µάς
λέει εδώ ότι εµείς καταργήσαµε τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ;
Αντίθετα, υπάρχουν στοιχεία και τα καταθέτουµε -το ξέρουν
άλλωστε και ο κ. Αθανασίου και οι δήµαρχοι των νησιών-, ότι σε
ερώτηση που έκαναν στον κ. Γιούνκερ τούς απάντησε λέγοντας
την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, που επί λέξει είναι η εξής: «Η καθιέρωση διαφορετικών
συντελεστών στα νησιά δηµιουργεί στρεβλώσεις και αφήνει περιθώρια για φοροδιαφυγή». Αυτή είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον ΦΠΑ. Καταθέτουµε στοιχεία.
Φαίνεται, όµως, ο κ. Αθανασίου, φεύγοντας από δικαστικός,
περιεβλήθη τη «στολή» του πολιτικού και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας, που δεν έχει άλλον σκοπό από το να κάνει µικροπολιτική στις πλάτες, όµως, των νησιωτών.
Έχουν το θράσος αυτή τη στιγµή, που άλλοι παλεύουν για τη
νησιωτικότητα, να «θρηνούν» υποτίθεται για την κατάργηση του
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ και για την κατάσταση των νησιών,
αναφέροντας και τις ανάγκες των νησιών και λοιπά.
Ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ καθιερώθηκε το 1986, εφαρµόστηκε το 1987, ως το µοναδικό µέτρο νησιωτικής πολιτικής
από τότε. Καλά έγινε τότε. Καλά κράτησε. Μακάρι να κρατούσε
και µακάρι να κρατήσει. Τι έκαναν, όµως, για τα νησιά; Αυτή ήταν
η υποχρέωσή τους για νησιωτικότητα; Δηλαδή, µε αυτόν τον µειωµένο συντελεστή λύθηκαν τα προβλήµατα των νησιών ως τα
τώρα;
Και εγκαλούν εµάς αυτοί που κυβέρνησαν τόσες δεκαετίες;
Για ποιο πράγµα; Μας εγκαλούν για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που έχουν κάνει µονοπώλιο και δεν µπορεί κάποιος εύκολα
να παρέµβει; Μας εγκαλούν για τις αεροπορικές συγκοινωνίες
που τις έχουν κάνει µονοπώλιο; Μας εγκαλούν για την υγεία, που
ήταν εγκαταλειµµένα τα νοσοκοµεία, ιδιαίτερα των µικρών νησιών, επί τόσες δεκαετίες; Μας εγκαλούν για την παιδεία, που τα
παιδιά δεν είχαν να πάνε στο σχολείο ή τα σχολεία είναι εγκαταλελειµµένα σε µικρά νησιά και δεν µπορούν να συνεχίσουν και
γιατί δεν έχουν παρθεί µέτρα, οποιαδήποτε µέτρα µπορούν να
παρθούν; Μας εγκαλούν για τις υπηρεσίες, που έκλεισαν εφορίες, για παράδειγµα, σε νησιά ή που έµειναν υπηρεσίες αστελέχωτες και δη χωρίς υπαλλήλους; Αυτοί τώρα έρχονται να
εγκαλέσουν εµάς για τα προβλήµατα των νησιών;
Εµείς, αντίθετα, εδώ και καιρό επεξεργαζόµαστε και εφαρµόζουµε σταδιακά τη νησιωτική πολιτική. Ο πρωθυπουργός από τη
Νίσυρο εξήγγειλε µέτρα νησιωτικότητας πέρυσι.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δούµε και τον µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ. Ναι, θα θέλαµε να διατηρηθεί. Με την εφαρµογή, όµως, ενός ευρύτερου πλαισίου µέτρων νησιωτικότητας,
στα οποία «ναυαρχίδα» είναι το µεταφορικό ισοδύναµο, είµαστε
σίγουροι ότι µπορούµε να καταφέρουµε, έστω και µε την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ, όχι µόνο να µη ζηµιωθούν
τα νησιά, αλλά να βρεθούν σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήταν
και µε τον µειωµένο συντελεστή.
Γιατί το µεταφορικό ισοδύναµο χτυπάει την καρδιά του προβλήµατος, της αποµόνωσης των νησιών, της απόστασης από το κέντρο και του αυξηµένου κόστους των µεταφορικών. Γιατί, για
όσους δεν ξέρετε το επαναλαµβάνω, οι µεταφορές σήµερα, που
έχουµε υποτίθεται µειωµένο συντελεστή, δεν είναι 30% φθηνότερες. Είναι στο 24% οι µεταφορές. Και υποτίθεται ότι ο µειωµένος
συντελεστής ΦΠΑ έγινε για να καλύψει το κόστος µεταφορών.
Εµείς, µε την εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου, που
υπολογίζεται ότι είναι περίπου 40% αυξηµένο το κόστος στις µεταφορές και προσώπων και εµπορευµάτων, θα καταφέρουµε ακριβώς να καλύψουµε αυτό εδώ το πρόβληµα που ως τώρα όχι µόνο
δεν κάλυπτε τις µεταφορές, αλλά δηµιουργούσε και διάφορα προβλήµατα. Έτσι, λοιπόν, µέσα από µια συνολική νησιωτική πολιτική,
που εµείς σταδιακά εφαρµόζουµε και επαναλαµβάνω, µε αιχµή
του δόρατος, µε «ναυαρχίδα» το µεταφορικό ισοδύναµο, θα φτάσουµε στο αποτέλεσµα που θέλουµε.
Ως τότε, επειδή αυτό ευελπιστούµε κι έχουµε ως στόχο και
υποχρέωση και δέσµευση να το κάνουµε στα µέσα του 2018,
παίρνουµε κάποια µέτρα ανακούφισης στα νησιά της τελευταίας
οµάδας -τα υπόλοιπα από τα τριάντα δύο, τα είκοσι επτά νησιάστα οποία από 1/1/2018 καταργείται ο µειωµένος συντελεστής.
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Και πάλι θα είναι πιο ωφεληµένα και θα το δείτε. Γιατί το κοινωνικό µέρισµα, το οποίο δίνεται σαν µια εφάπαξ αποζηµίωση µέχρι
να εφαρµοστεί το µεταφορικό ισοδύναµο σε έξι µήνες, η αποζηµίωση αυτή δεν είναι απλά το κοινωνικό µέρισµα που πήραν ως
τα τώρα, αλλά είναι πολύ διευρυµένο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
η ίδια πλατφόρµα, αλλά συµπεριλαµβάνει εισοδήµατα πολύ µεγαλύτερα, συµπεριλαµβάνει και καταθέσεις πολύ µεγαλύτερες
µέχρι 50 χιλιάδες και καλύπτει ένα ποσοστό 70%-75% των κατοίκων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό, προκειµένου να πω ποιες βουλευτικές τροπολογίες κάνουµε δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω γιατί µόλις επικοινώνησα και µε τον κ. Τσακαλώτο για την τροπολογία του κ. Θηβαίου- ότι γίνονται δεκτές οι βουλευτικές
τροπολογίες 1404/125, η 1405/126, 1407/127 και η 1414/133.
Αυτές γίνονται δεκτές. Έχουν την έγκριση των αρµοδίων Υπουργών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πάντως για να είµαστε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, απολύτως συνεννοηµένοι, δεν χρειάζεται να
σκιαµαχούµε επάνω σε ζητήµατα τα οποία είναι αυταπόδεικτα
από τα κείµενα που φέρνει η Κυβέρνηση. Το λέω αυτό, γιατί
άκουσα µια µακρά επιχειρηµατολογία για το θέµα των πλειστηριασµών. Και άµα µπείτε στον κόπο να διαβάσετε µόνο την αιτιολογική έκθεση της συγκεκριµένης τροπολογίας, θα δείτε ποια
σκοπιµότητα υπηρετεί.
Διαβάζω: «Οι ανωτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις υπαγορεύονται
από λόγους υπερτέρου δηµοσιονοµικού και δηµοσίου συµφέροντος» -τονίζω το «δηµοσιονοµικού»- «που αποσκοπούν αφ’
ενός στη στήριξη και στην προστασία της εθνικής οικονοµίας
µέσω της ακώλυτης διενέργειας των πλειστηριασµών ως µέσων
ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.»!. Δεν λέει τίποτα για ιδιώτες. Για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λέει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Συνεχίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: «Και αποφυγής ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Και παρακάτω.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: «Αφ’ ετέρου στην εξασφάλιση της
έννοµης προστασίας των συµβολαιογράφων που διενεργούν
πλειστηριασµούς ως υπάλληλοι αυτών».
Δηλαδή, οι υπάλληλοι των πλειστηριασµών που τους διενεργούν και η ανάγκη προστασίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δηλαδή των τραπεζών, για να αποφύγουµε την ανακεφαλαιοποίησή τους. Τι δεν καταλαβαίνετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ποιος είπε ότι δεν καταλαβαίνουµε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δύο λεπτά. Μην µας τα λέτε και έτσι
και γιουβέτσι. Με συγχωρείτε πολύ. Πριν µας είπατε: «Κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Μας είπατε ότι αφορούν ιδιωτικές
απαιτήσεις. Τι σχέση έχουν οι ιδιωτικές απαιτήσεις; Και µας είπατε τα παραδείγµατα της κυρίας που κάνει πλειστηριασµό για
τη διατροφή και το παράδειγµα των εργαζοµένων…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι µόνο, κύριε Βορίδη. Και
άλλα είπα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Με αφήνετε τώρα; Γιατί διακόπτετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Παρακαλώ, κύριε Βορίδη,
έχουµε αντιπαράθεση οριζόντια και κάθετη.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Προφανώς.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι διαδικασία είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Γεωργιάδη, µερικές φορές η συζήτηση αποκαλύπτει και αποδεικνύει και πράγµατα. Τι να κάνουµε, δηλαδή; Δεν σας ενδιαφέρει ο διάλογος
αυτός;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Λέω, όµως, κύριε Βορίδη ότι
ούτε εγώ ούτε εσείς βάλαµε στο στόµα του άλλου πράγµατα που
δεν ειπώθηκαν.
Εγώ, κύριε Βορίδη, είπα όχι µόνο για ιδιωτικές διαφορές αλλά
ακόµα και για πρώτες κατοικίες οι οποίες υπερβαίνουν ένα ποσό
και ο άλλος αποδεδειγµένα µπορεί να πληρώσει. Αυτό είπα. Και
αυτό λέει ο νόµος Σταθάκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Φέρατε µε εναργέστατο και ζωηρότατο τρόπο παραδείγµατα. Είπατε και αυτό το συγκεκριµένο παράδειγµα. Είναι αληθές. Μας είπατε, όµως, για την καηµένη τη
µάνα που δεν παίρνει τη διατροφή. Μας είπατε για τους φτωχούς
τους εργαζόµενους που πρέπει να πληρωθούν. Και διαβάζω εγώ
εδώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Για να αποφασίσουµε. Ή κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, και
άρα δεν υπάρχει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ή αυτό γίνεται
γι’ αυτόν τον λόγο.
Και πάµε τώρα και στο εάν κάνετε κάτι πρόσθετο ή δεν κάνετε.
Εγώ απορώ, δηλαδή, γιατί παιδευόµαστε για τα αυτονόητα. Μα
προφανώς κάνετε κάτι πρόσθετο. Προφανώς εισάγετε κάτι στη
νοµοθεσία, ακριβώς για να επιτύχετε τους στόχους της αιτιολογικής έκθεσης. Τι είναι αυτό που κάνετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην κουράζω. Η απειλή –όπως
γνωρίζουµε, όσοι το γνωρίζουµε- διώκεται µόνο κατ’ έγκληση, δηλαδή, µε δυο λόγια, µόνο άµα το ζητήσει ο απειλούµενος. Τι έρχεται και λέει εδώ η διάταξη; Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού
που απειλείται θα διώκεται αυτεπαγγέλτως. Με δύο λόγια, είπε κάποιος µια απειλή στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, το άκουσε
το όργανο της τάξης και τον συλλαµβάνει. Αυτό γίνεται. Είναι αυτεπάγγελτη δίωξη.
Είναι πρόσθετο ή δεν είναι πρόσθετο;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σας είπα ότι το επανεξετάζουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου. Όταν αλλάξετε τη
διάταξη, θα δούµε τι θα αλλάξετε.
Αυτό αφορά τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών
ή κάθε πλειστηριασµού;
Δεύτερον είπατε στο άρθρο 315 -είναι η διάταξη που προξενεί
τις σωµατικές βλάβες- ότι αυτός ο οποίος υφίσταται τις σωµατικές βλάβες, όταν είναι δηµόσιος υπάλληλος, τότε διώκεται και
αυτεπαγγέλτως. Μάλιστα!
Δηµόσιος λειτουργός είναι ο υπάλληλος του πλειστηριασµού,
αλλά δηµόσιος υπάλληλος δεν είναι. Άρα, λοιπόν, τι προστίθεται
εδώ; Προστίθεται ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση, ενώ πριν
έπρεπε να τη ζητήσει τη δίωξη ο ίδιος, τώρα κινείται αυτεπαγγέλτως.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σωστό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι, λοιπόν, αυτά πρόσθετα σ’
αυτήν τη διαδικασία, που καθιστούν ουσιαστικά και θωρακίζουν
τη διενέργεια των πλειστηριασµών από τους πρώην συντρόφους
σας, που πάνε και τη διαταράσσουν; Τώρα µην κοροϊδευόµαστε,
αυτός είναι ο στόχος, οι πρώην σύντροφοί σας. Δεν θα συλληφθώ εγώ µ’ αυτήν τη διάταξη. Η κ. Κωνσταντοπούλου θα συλληφθεί, ο κ. Λαφαζάνης θα συλληφθεί, οι άνθρωποι του ΚΚΕ θα
συλληφθούν, αυτοί πρόκειται να συλληφθούν. Εγώ θα συλληφθώ; Άρα, λοιπόν, να είµαστε συνεννοηµένοι. Αυτό κάνει αυτή η
διάταξη. Και απορώ τώρα για ποιο πράγµα συζητάµε.
Σε ό,τι δε αφορά το εάν προστατεύεται ή εάν δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία, µε συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτή είναι µια
συζήτηση που είχε εξηγηθεί τότε, όταν ήρθε ο νόµος Σταθάκη,
ο οποίος εξηγήθηκε τότε ότι αφήνει κενά. Δεν θα την ξανακάνουµε τώρα. Προφανώς, δεν προστατεύεται πλήρως η πρώτη κα-
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τοικία, όπως προστατευόταν µέχρι 31-12-2014.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτοί που µπορούν να πληρώσουν, θα πληρώσουν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει.
Ακούστε, είναι µεγάλη ηδονή για εµένα να σας ακούω µε
πάθος να υπερασπίζεστε τους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το αντίθετο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, εγώ
είµαι πολύ χαρούµενος που το ακούω αυτό, διότι πρέπει να σκεφθεί κάποιος, εάν ποτέ κάποιος από εµάς έθετε το ζήτηµα της
ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε σχέση µε
τους πλειστηριασµούς, τι άκουγε από εσάς, που είστε τώρα σιωπηλοί, δεν αρθρώνετε κουβέντα και έτοιµοι να ψηφίσετε. Αυτό
δεν µπορεί να µην το επισηµάνει κάποιος.
Έρχοµαι σε κάτι ακόµα, αφιερωµένο στο συνδικαλιστικό κίνηµα των φαρµακοποιών, στον συµµαχητή τον πρόεδρο και
όλους τους υπόλοιπους. Θυµάστε τις απεργίες επί ΣΥΡΙΖΑ; Θυµάστε επί Γεωργιάδη και επί Βορίδη «θα τα κάνουµε όλα τα φαρµακεία εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ»; Ε, ας το σκεφτούνε άλλη
µια φορά τώρα. Γιατί, βέβαια, εµείς τη συγκεκριµένη ρύθµιση την
είχαµε αποκρούσει, παρ’ ότι µας είχε ζητηθεί και την είχαµε αποκρούσει όχι µια, όχι δύο αλλά αρκετές φορές.
Τώρα, η ρύθµιση έρχεται. Και τι ήρθε τώρα ο Υπουργός να µας
πει; Τον ακούσατε και τον χειροκροτήσατε κιόλας. Λέει: «Ε, τι
ζητάω από εσάς, από τους Βουλευτές της Πλειοψηφίας εδώ; Να
µου δώσετε την εξουσιοδότηση να βγάλω ένα προεδρικό διάταγµα, γιατί έπεσε η υπουργική απόφαση. Αλλά τώρα, µέχρι να
βγει το προεδρικό διάταγµα, ισχύουν τα παλιά».
Ερώτηση: Το προεδρικό διάταγµα θα το βγάλει ή δεν θα το
βγάλει; Άµα βγάλει το προεδρικό διάταγµα, θα τα εφαρµόσει
αυτά ή δεν θα τα εφαρµόσει; Τι απάντηση είναι αυτή; Νοµοθετώ
για να µην νοµοθετήσω, αλλά τελικά θα νοµοθετήσω. Και αυτό
χειροκροτήθηκε. Εντάξει!
Και έρχοµαι να πω δύο κουβέντες µόνο για το νοµοσχέδιο.
Σχετικά µε αυτό το περίφηµο ζήτηµα για τη βιοµηχανική κάνναβη,
φέρατε µια ρύθµιση, σας άκουσα. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι
θετικό, να το αναγνωρίσω αυτό στον Υπουργό, ότι δείχνει µια
ευελιξία σε µια σειρά ζητηµάτων. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε να εισηγείται την αύξηση του ποσοστού περιεκτικότητας της συγκεκριµένης ψυχοτρόπου ουσίας στο 0,8%, επειδή υπάρχει έλλειψη
τεκµηρίωσης, σκέφτεται να το επαναφέρει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το επανέφερα µε νοµοτεχνική.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το πήγατε στο 0,3%.
Όµως, θα πω το εξής: Ποια η χρεία αλλαγής µιας διατάξεως
και µάλιστα τόσο µεγάλης σηµασίας, τη στιγµή που αυτό δεν έχει
επιστηµονική τεκµηρίωση και δεν προκύπτει; Έρχεται µια διάταξη και λέµε «θα το πάµε σε περιεκτικότητα 0,8%», µας προκύπτει ότι αυτό είναι στον αέρα, και λέµε «τι να κάνουµε τώρα;»,
αντί να την αποσύρουµε τη διάταξη, που θα ήταν το σωστό,
ώστε, αν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος, να µελετηθεί ειδικώς γιατί προφανώς δεν υπάρχει επιχειρηµατολογία γι’ αυτό- λέµε
τώρα «κάτσε να κάνουµε κάτω, να το πάµε λίγο πάνω». Ε, αυτό
δεν είναι λογική νοµοθετήσεως!
Όπως, επίσης, θα µου επιτρέψετε να πω ότι είδα τη διάταξη
για την αλλαγή στο άρθρο 2, που ήταν και το ουσιαστικό άρθρο
που συζητάµε τώρα, για το θέµα των ακαταλόγιστων εγκληµατιών. Αλλά και πάλι µένει ένα κενό, το κενό του τι θα γίνει µετά
το πέρας της συγκεκριµένης προθεσµίας, αυτής που λέτε του
µεγίστου ορίου ποινής.
Προσέξτε το επιχείρηµα της αναλογικότητας, δηλαδή εδώ εν
προκειµένω του κυρίου Παρασκευόπουλου. Αυτό γιατί προκύπτει
πάλι ως πρόβληµα; Διότι ακριβώς υπάρχει η σύγχυση που εντοπίσαµε -δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ τώρα- εκτενώς στην επιτροπή ανάµεσα στην έννοια της ποινής και του µέτρου
ασφαλείας, του µέτρου θεραπείας, του µέτρου φυλάκισης προς
θεραπεία, όπως θέλετε πείτε το, εµένα δεν µε ενδιαφέρει η διατύπωση. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ακαταλόγιστος επικίνδυνος
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εγκληµατίας και πρέπει να προστατευθεί η κοινωνία και να θεραπευτεί και ο ίδιος. Επειδή αλλάζετε τη φύση του µέτρου και την
αντιµετωπίζετε ως ποινή, από το σηµείο αυτό προκύπτουν µια
σειρά από αδιέξοδα, δογµατικά και νοµικά, που απεικονίζονται
σε όλες τις ρυθµίσεις.
Αυτό, λοιπόν, τι σηµαίνει; Ότι τελικά ήρθε ένα νοµοσχέδιο,
όπου τελικώς η προστιθέµενη αξία του, µε συγχωρείτε, ήταν η
κακή ρύθµιση για το συναινετικό διαζύγιο και όλα αυτά τα οποία
φέρνετε µε τροπολογίες εσπευσµένα, µόνο και µόνο για να µην
υπάρξει ευρεία συζήτηση χριστουγεννιάτικα, για να αποφύγετε
τις αντιδράσεις που υπάρχουν µέσα στην κοινωνία.
Ξεκαθαρίζω το εξής: Αυτού του τύπου η αντινοµία, η ανακολουθία, τα συνεχή ψέµατα, αλλά εν τέλει και ο τραγικός τρόπος
µε τον οποίον αντιµετωπίζονται τεράστιας σηµασίας ζητήµατα
είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε απόλυτο αδιέξοδο την Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Βορίδη.
Ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Παπαηλιού έχει τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι η συζήτηση περιεστράφη
γύρω από τις τροπολογίες και ιδίως γύρω από την τροπολογία
που αφορά στους πλειστηριασµούς, θα ήθελα εν τάχει να αναφερθώ στο νοµοσχέδιο και στις ρυθµίσεις που εµπεριέχει.
Το νοµοσχέδιο εµπεριέχει ρυθµίσεις που αναπροσανατολίζουν
κεφάλαια του Ποινικού Δικαίου προς προοδευτική κατεύθυνση.
Το αποµακρύνουν από την τιµωρητική διάθεση από την οποία
διαπνέονταν κατά το παρελθόν και του επιτρέπουν να κινηθεί
στις ράγες του ανθρωπισµού και των σύγχρονων αντιλήψεων για
τον σωφρονισµό. Συγχρόνως, εµπεριέχει ρυθµίσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης ζητηµάτων, χωρίς την περιττή εµπλοκή της πολιτείας, όπως στην
περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου και, τέλος, εµπεριέχει
ρυθµίσεις που µπορούν να καταστήσουν την απονοµή της δικαιοσύνης προσιτότερη, ευχερέστερη και ταχύτερη.
Αφετηρία και σηµείο αναφοράς µε το παρόν νοµοσχέδιο στο
πεδίο που αφορά την αντιµετώπιση ατόµων που απαλλάσσονται
από την ποινή, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, αποτέλεσαν οι εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή έννοµη τάξη τις δεκαετίες µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, που
δεσµεύουν τον Έλληνα νοµοθέτη και επιβάλλουν τη συµµόρφωσή του σε θεµελιώδη κείµενα προάσπισης των δικαιωµάτων
του ανθρώπου.
Αυτές οι εξελίξεις στηρίζονται στις νέες επιστηµονικές, ψυχιατρικές και άλλες διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, οι οποίες οδηγούν από την κλειστή ασυλική περίθαλψη στην κοινοτική
φροντίδα ψυχικής υγείας.
Βάση και σκοπός αυτής της αλλαγής είναι η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα προτεινόµενα µέτρα για τα άτοµα
που απαλλάσσονται της ποινής, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, έχουν ως βασικό άξονα την εξασφάλιση της θεραπείας.
Ο παρωχηµένος µακροχρόνιος εγκλεισµός σε ασυλικές µονάδες
καταργείται και στη θέση του θεσπίζονται σύγχρονα µέτρα που
αποσκοπούν πρωτίστως στη θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την προστασία θεµελιωδών αγαθών των δραστών, αλλά
και των τρίτων.
Σε αυτό το πλαίσιο η παραδοσιακή αντίληψη που αντιµετώπιζε
τη θεραπευτική φύλαξη µόνο υπό το πρίσµα της ασφάλειας, εµπλουτίζεται µε τις σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις για
την ψυχιατρική περίθαλψη ως παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, ώστε να υπάρξει η αποκατάσταση αυτής αλλά και να επιτευχθεί η κοινωνική επανένταξη.
Η έµφαση δίδεται σήµερα στη διασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου νοσηλείας και ιατρικής παρακολούθησης, που προκρίνεται του στόχου της αποκλειστικής σωφρονιστικής επιτήρησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται πλέον ότι αποκλειστικά αρµόδιο
για την επιβολή των προβλεπόµενων µέτρων είναι το δικαστήριο.
Θα κάνω µια αναφορά στο συναινετικό διαζύγιο. Η αναθεώρηση των ρυθµίσεων για το συναινετικό διαζύγιο κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να γίνει ευκολότερη και ταχύτερη για τους
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διαδίκους η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, στην οποία
περιλαµβάνεται και η συµφωνία για την επιµέλεια, τη διατροφή
των τέκνων και την επικοινωνία µ’ αυτά και η λύση του γάµου. Η
συµφωνία των µερών επιβεβαιώνεται, επικυρώνεται µε συµβολαιογραφική πράξη. Ο συµβολαιογραφικός τύπος µε τον οποίο
περιβάλλεται η βούληση των µερών θεσπίζεται, προκειµένου να
υπάρχει εκτελεστός τίτλος.
Η γενικότερη, αλλά και η ευρωπαϊκή τάση είναι η αποδικαστηριοποίηση για υποθέσεις, στις οποίες υπάρχει συναίνεση των
µερών. Στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, δεν υφίσταται διαφορά, η οποία να χρήζει επίλυσης από τα δικαστήρια. Εποµένως, δεν τίθεται ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας της σχετικής
ρύθµισης, όπως ελέχθη από ορισµένους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, αφού δεν υπάρχει διαφορά προς επίλυση.
Οι πρώην σύζυγοι, οι κοινωνίες επιθυµούν να λυθεί ο γάµος
χωρίς την εµπλοκή της πολιτείας. Επειδή, όµως, ο γάµος είναι
µια σοβαρή υπόθεση, η λύση που προκρίνεται είναι το διαζύγιο
να περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο, δεδοµένου µάλιστα, ότι οι συµβολαιογράφοι ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα και,
επιπλέον, να παρίστανται πληρεξούσιοι δικηγόροι, ένας για το
κάθε µέρος.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν να
είµαστε υπέρ της διαµεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, αλλά να τις αρνούµεθα σε ένα τόσο σηµαντικό, αλλά και τόσο προσωπικό θέµα.
Θα κάνω µία αναφορά στα όσα έχουν λεχθεί τον τελευταίο
καιρό για τη δήθεν σύγκρουση της εκτελεστικής µε τη δικαστική
εξουσία. Βάσει του Συντάγµατος, η δικαστική λειτουργία είναι
ανεξάρτητη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω
κριτικής ούτε ότι είναι ανεξέλεγκτη. Η κριτική έναντι δικαστικών
αποφάσεων, αλλά και άλλων ενεργειών και κινήσεων της δικαστικής εξουσίας µπορεί να ασκείται –και ασκείται- από οποιονδήποτε και από δηµόσια πρόσωπα, που και αυτά είναι πολίτες.
Και οι κρίνοντες κρίνονται. Χειραγώγηση και παρεµβάσεις υφίστανται µόνο όταν φορείς των άλλων συντεταγµένων εξουσιών
µε τρόπο αδιαφανή επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική
κρίση, πάντως όχι για υποθέσεις που αφορούν τη διοίκηση και
εσωτερικά ζητήµατα της δικαιοσύνης.
Αυτό δεν έγινε ούτε επιχειρήθηκε από την παρούσα Κυβέρνηση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αντίθετα, στο παρελθόν
υπήρξαν τέτοιου είδους πρακτικές για υποθέσεις δηµοσίου ενδιαφέροντος.
Οι δικαστικές αποφάσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
εκδίδονται εν κενώ, αλλά στο πλαίσιο της εκάστοτε συγκεκριµένης οικονοµικής, κοινωνικής πραγµατικότητας. Η δικαιοσύνη δεν
λειτουργεί εντός δοκιµαστικού σωλήνα και ερήµην της κοινωνίας.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα δικαστικές αποφάσεις για θέµατα όπως το «πόθεν έσχες», την πενταετή παραγραφή για φορολογικές υποθέσεις, που -ω του θαύµατος- περιλαµβάνουν
λίστες ελεγχόµενων για φοροδιαφυγή, τις εργασιακές σχέσεις
κτλ. έχουν προκαλέσει τουλάχιστον απορίες, όπως επίσης τα µισθολογικά και το συνταξιοδοτικό των δικαστών που αντιµετωπίζονται από τους ιδίους µε τους δικούς τους όρους και
διαφορετικά από τα µισθολογικά και το συνταξιοδοτικό των υπολοίπων πολιτών. Δηλαδή οι δικαστές χρησιµοποιούν δύο µέτρα
και δύο σταθµά.
Η χώρα εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται υπό καθεστώς µνηµονίων. Όλοι οι πολίτες έχουν υποστεί βίαιη αποµείωση των εισοδηµάτων τους. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται
προσπάθεια εξορθολογισµού της νοµοθεσίας, ώστε η φορολογία να ανταποκρίνεται στις συνταγµατικές επιταγές. Η επιµονή
των δικαστών να αυτοεξαιρούνται από κανόνες που αποσκοπούν
στην ισονοµία, τον πλήρη έλεγχο και τη διαφάνεια προκαλεί και
ερωτήµατα και ανησυχία.
Όσον αφορά στην πολύ πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας για το «πόθεν έσχες», πρέπει να λεχθεί ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις αρχές της διαφάνειας και της
ισονοµίας και την ανάγκη για πλήρη έλεγχο των εισοδηµάτων και
καθιέρωση κανόνων για δικαιοσύνη και ισονοµία στο φορολογικό
σύστηµα. Δηλαδή στην ουσία καταργεί το «πόθεν έσχες».
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Κάτι τελευταίο: Κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εσείς που, όπως αβάσιµα ισχυρίστηκε ο εισηγητής σας,
στραγγαλίζετε και θα στραγγαλιστείτε οικονοµικά µε την τροποποίηση για τα οικονοµικά των κοµµάτων, µπορείτε να µας πείτε
πώς και πότε θα αποπληρώσετε τις οφειλές σας που υπερβαίνουν τα 200 εκατοµµύρια ευρώ από την ανεξέλεγκτη δανειοδότησή σας από τις τράπεζες όλα τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτά δεν
έχουµε λάβει καµµία απάντηση ποτέ και από κανέναν, ούτε από
τη Νέα Δηµοκρατία ούτε από το ΠΑΣΟΚ.
Και κάτι τελευταίο για τη ρύθµιση για τους πλειστηριασµούς.
Κύριε Υπουργέ, η θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων χωρίς αµφιβολία παράγει ή µπορεί να παραγάγει έννοµα αποτελέσµατα. Το
ζήτηµα που τίθεται είναι αν οι κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες,
που θα προκαλέσουν οι συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις
κατά την εφαρµογή τους, είναι αυτές που προβλέπονται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου. Και θα έλεγα ότι ως προς
αυτό, το ζήτηµα παραµένει ανοικτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν κάποια στιγµή το 2014
όταν ήµουν προσκεκληµένος σε µια εκποµπή στον «REAL FM»
των κυρίων Μάνου Νιφλή και Άκη Παυλόπουλου. Σ’ εκείνη τη συνέντευξη µε ρωτήσαν τη γνώµη µου για τους πλειστηριασµούς
και τότε τους είπα ότι σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα ελευθέρας
οικονοµίας, οι πλειστηριασµοί είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση
της τραπεζικής πίστης και για να πέσει η ανεργία, να µπορούν οι
τράπεζες να χορηγούν δάνεια και όλα τα υπόλοιπα.
Όταν το είπα αυτό, τις επόµενες δεκαπέντε µέρες δεν υπήρχε
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που να µην µε υβρίσει στα ραδιόφωνα
και στις τηλεοράσεις. Ούτε ένας! Είµαι σίγουρος ότι κι εσείς,
κύριε Κοντονή, αν ψάξω, θα βρω και δική σας δήλωση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αποκλείεται εγώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είχε βγάλει ανακοίνωση
το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα τις πρωινές εκποµπές να µε
υβρίζουν ασταµάτητα, γιατί τόλµησα να πω ότι πράγµατι οι πλειστηριασµοί είναι ένα εργαλείο µέσα στο πλαίσιο της ελευθέρας
οικονοµίας προς ενίσχυση της τραπεζικής πίστης.
Καταλαβαίνετε την έκπληξή µου, λοιπόν, όταν βλέπω τον κ.
Σταύρο Κοντονή και τον ΣΥΡΙΖΑ µε πόση θέρµη σήµερα υποστηρίζουν τη σταθερότητα των τραπεζών.
Ξέρετε, έχω ζήσει σ’ αυτήν τη Βουλή όλα αυτά τα µνηµονιακά
χρόνια κι έχω ακούσει όλους τους µύδρους που λέγατε για τους
«κακούς τραπεζίτες» και όλους εµάς που «προστατεύαµε» τις
τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια. Θα µπορούσε κάποιος να πει ευλόγως, άκουσα και τον κ. Δανέλλη να αναφέρει προηγουµένως,
ότι «ναι, ρε παιδιά, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωµα στην αλλαγή
της άποψής του».
Έρχοµαι σ’ αυτό, λοιπόν. Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ,
ότι έχετε µπλέξει πάρα πολύ άσχηµα και θυµηθείτε µε για την
ηµέρα που σας το λέω αυτό. Είπατε προηγουµένως στον κ. Βορίδη ότι θα αφαιρέσετε το αυτεπάγγελτο από την τροπολογία,
αν κατάλαβα καλά. Η δέσµευσή σας προφανώς στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι για να ψηφίσουν τη συγκεκριµένη διάταξη, θα καταργηθεί το αυτεπάγγελτο.
Άρα, λοιπόν, εγώ θα τεκµηριώσω το επιχείρηµά µου βάσει
αυτού, αν ισχύει αυτό που είπατε. Αυτό είπατε; Ισχύει ή όχι;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Όχι. Δεν το είπα αυτό. Για το
άρθρο 333 σκεφτόµαστε µόνο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνο για το άρθρο 333;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Το σκεφτόµαστε ακόµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι σίγουρο ακόµα,
δηλαδή. Το σκεφτόµαστε.
Θα σας πω, λοιπόν, εγώ τι θα συµβεί, αν αφαιρέσετε το αυτε-
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πάγγελτο.
Τι συµβαίνει σήµερα; Κατ’ αρχάς, ως προς τη µεγάλη συζήτηση αν νοµοθετείτε παραπάνω ή όχι. Να το δούµε λίγο λογικά
και αριστοτελικά. Είστε ο ΣΥΡΙΖΑ των κινηµάτων, της οικολογίας,
του ριζοσπαστισµού και πέντε-έξι άλλων, κατά τη γνώµη µου,
φληναφηµάτων. Αυτό είναι δικό σας δικαίωµα. Έχουµε τώρα
τους πλειστηριασµούς. Μάλιστα.
Το κίνηµα των κινηµάτων που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι απλό
κίνηµα ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται και νοµοθετεί υπέρ των κινηµάτων που
τώρα ζητούν να σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί ή κατά των κινηµάτων; Προφανώς, κατά των κινηµάτων. Πολύ ωραία. Άλλοι
λένε ότι είναι δείγµα ωρίµανσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το δέχοµαι. Σηµαίνει ότι αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατά το παρελθόν ήταν
ανώριµος, δηλαδή ανόητος και τώρα γίνεται ώριµος, δηλαδή περισσότερο λογικός. Κι αυτό µου αρέσει εµένα. Και σε αυτό συµφωνώ.
Όµως, εδώ υπάρχει ένα πιο σηµαντικό ζήτηµα. Εάν αφαιρέσετε το αυτεπάγγελτο, θα δουλέψει η τροπολογία, ώστε να γίνουν οι πλειστηριασµοί και να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό
σύστηµα; Απάντηση: Όχι. Γιατί αυτοί στους οποίους πάτε να παράσχετε κάλυψη, δεν πρόκειται ποτέ να τολµήσουν να κάνουν
µήνυση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τις φασαρίες, γιατί θα φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν.
Έτσι θα κάνετε µια τρύπα στο νερό και θα έρθετε µετά από
δυο-τρεις εβδοµάδες εδώ, είτε γιατί θα σας πιέζει η τρόικα είτε
γιατί θα σας πιέζουν οι τράπεζες, να φέρετε καινούρια τροπολογία. Αυτό θα γίνει!
Γιατί, εάν έχετε αποφασίσει ότι γίνατε ώριµοι και ότι θέλετε να
δουλέψετε καπιταλιστικά, προφανώς δεν θα αφαιρέσετε το αυτεπάγγελτο, αφού γίνονται οι φασαρίες. Γιατί, εάν το αφαιρέσετε, δεν θα δουλέψει η τροπολογία και θα είµαστε πάλι εδώ
µετά από τρεις εβδοµάδες, για να ξεµπλοκαριστεί η αξιολόγηση.
Εάν τώρα δεν αφαιρέσετε το αυτεπάγγελτο και πείτε «πάµε,
παιδιά, να σώσουµε τις τράπεζες», τι θα γίνει στην πράξη; Για να
το ξέρουν τώρα οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόµενη φασαρία –και είναι σαν να το βλέπω µπροστά µου, κύριε Υπουργέ- ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Δηµήτρης Στρατούλης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σίγουρα, θα πάνε να κάνουν φασαρία, για να προκαλέσουν τα όργανα της τάξεως να εφαρµοστεί η τροπολογία
Κοντονή που θα έχει ψηφίσει ο κ. Λάππας, που τώρα µε κοιτάει
µε πολύ γλυκό ύφος και του εύχοµαι «χρόνια πολλά»!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τον «κλέβετε» τον κ. Βορίδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Βορίδης δεν θα είναι
σίγουρα, σας διαβεβαιώ. Ούτε εγώ θα είµαι!
Εάν αγωνιάτε µήπως συλληφθώ εγώ από την αστυνοµία, κύριε
Υπουργέ, σας διαβεβαιώ ότι δεν προτίθεµαι να πάω σε καµµία
τέτοια φασαρία. Εµένα δεν µε αφορά η τροπολογία. Είµαι βέβαιος, όµως, ότι τις επόµενες εβδοµάδες µε την ψήφο σας, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα συλληφθεί ο κ. Λαφαζάνης, θα
συλληφθεί ο κ. Στρατούλης, θα συλληφθεί η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τότε θέλω πάρα πολύ να σας δω, όταν οι πρώην σύντροφοί σας θα σας κατηγορούν ότι τους κλείνετε στη φυλακή,
πως ακριβώς θα πάτε να το δικαιολογήσετε αυτό εις τον ΣΥΡΙΖΑ
«των κινηµάτων». Αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω, κύριε
Υπουργέ, και κύριοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!
Άρα, κοντολογίς, όχι µόνο γίνατε «µνηµονιακότεροι» των µνηµονιακών, όχι µόνο γίνατε «τραπεζικότεροι» των τραπεζών, γίνατε πιο καπιταλιστές των καπιταλιστών. Διότι εδώ υπάρχει και
το άλλο ωραίο. Επικεφαλής της οµάδας των «53», ο οποίος αντιστέκεται στο µνηµόνιο, είναι ο Υπουργός Οικονοµικών Τσακαλώτος, ο οποίος χτυπάει το σφυρί στη Wall Street, την πατρίδα του
καπιταλισµού, εισηγείται τροπολογίες προς προστασίαν των τραπεζών και υπέρ των πλειστηριασµών και µετά, φεύγοντας από
εδώ, το παίζει και αρχηγός των «53», γιατί είναι λέει κοµµουνιστής! Άρες µάρες κουκουνάρες!
Άρα, µε αυτήν την ωραία τροπολογία που φέρατε, εάν µεν τη
χαλάσετε, σε δύο εβδοµάδες θα είµαστε εδώ, γιατί πάλι θα σας
πιέζει η τρόικα και εάν επιµείνετε, σε δύο εβδοµάδες θα τρέχετε
να βγάλετε τον Στρατούλη µε εγγύηση από τη φυλακή! Θέλω να
δω τι από τα δύο θα γίνει. Είµαι πάρα πολύ περίεργος.
Πάντως, µην κλαίγεστε µετά οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα
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ψηφίσετε, γιατί θα έχουν συλληφθεί ο Στρατούλης, η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης. Εσείς θα τους έχετε συλλάβει µε την
ψήφο σας, για να είµαστε όλοι συνεννοηµένοι εδώ και να µην
κρύβεστε µετά από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και κάνετε
ότι δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει.
Θα ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, εάν θέλετε, και επί προσωπικού εν ευρεία εννοία, για τον
καλό µου φίλο, τον Κώστα Λουράντο: Υπήρχε κάποτε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ένας πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, ονόµατι Κώστας Λουράντος. Τώρα δεν βρήκε
ούτε την ψήφο του και έχει φύγει από το διοικητικό συµβούλιο.
Αυτό είναι δικό του θέµα.
Τι έκανε αυτός ο µεγάλος συνδικαλιστής, αν και υποτιθέµενος
νεοδηµοκράτης; Όταν και εγώ, αλλά και ο Μάκης Βορίδης στη
συνέχεια λέγαµε «όχι» στην τρόικα και εσείς υποσχόσασταν ότι
θα πάρετε και πίσω τα µισά που είχαµε δεχθεί εµείς, βγήκε και
είπε στην ελληνική κοινωνία: «Μετατρέπω έντεκα χιλιάδες φαρµακεία σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ». Τύπωσε και κάτι αφίσες
και έλεγε: «Μαύρο στον Χατζηδάκη» -να του ευχηθούµε και για
τον γιο!- «και στον Άδωνι Γεωργιάδη».
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τώρα είναι ο Λυµπερόπουλος. Το ίδιο
κάνει!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και αυτός, προφανώς,
θα έχει την ίδια κατάληξη. Δεν µαθαίνουν.
Σήµερα, λοιπόν, είπε ο κ. Λουράντος στο Ραδιόφωνο του
«ΣΚΑΪ» και στον κ. Τάκη Χατζή το αµίµητο. Ακούστε, κύριε Κοντονή, τι αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος των φαρµακοποιών:
«Μου υπεσχέθη ο κ. Τσίπρας ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρµακείων και
συγκεκριµένα αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούµε ούτε µια στο
εκατοµµύριο»!
Μου θυµίζει εκείνο που έλεγε για τη Μέρκελ: «Η Μέρκελ θα
δεχθεί ό,τι της πούµε και θα είναι µέρα µεσηµέρι». Τα θυµάστε;
Δικαίως και ευλόγως, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα πείτε: «Μα,
καλά και ο Λουράντος τον πίστεψε τον Τσίπρα;». Σε αυτό θα
έχετε δίκιο. Δεν µπορώ να σας κακολογήσω. Έλα, όµως, που ο
Λουράντος τον πίστεψε, έκανε τα φαρµακεία εκλογικά κέντρα
του ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα κατάλαβαν τι θα πει να πιστεύεις στον
ΣΥΡΙΖΑ!
Άρα, κλείνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλά Χριστούγεννα! Να δω τώρα πώς θα ξεµπλέξετε µε Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δηµήτρη Στρατούλη και Παναγιώτη Λαφαζάνη, που θα
πάτε να τους κλείσετε στη φυλακή. Να είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Έχουµε ξεµπλέξει ήδη από καιρό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Παναγιώτα Κοζοµπόλη έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Κάποιοι ξεχνούν
ότι έγιναν εκλογές και τον Σεπτέµβριο του 2015 και τότε είχε υπογραφεί η συµφωνία. Και αυτή η συµφωνία έλεγε πολλά πράγµατα απ’ αυτά που είπε προ ολίγου ο προλαλήσας.
Όµως, δεν είναι πραγµατικά απορίας άξιο, είναι µια ιστορία
που επαναλαµβάνεται. Δεν πρέπει να απορούµε, γιατί όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο γεγονός, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι διαπιστώνεται ότι στις εξωχώριες εταιρείες υπάρχουν
περιουσίες της οικογένειας του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή κάτι άλλο, ξαφνικά υπάρχει ένα θέµα Καµµένου.
Μετά, όταν αυτό λύνεται, υπάρχει κάτι άλλο και όταν υπάρχει το
κοινωνικό µέρισµα, υπάρχει η οικονοµία, που οι δείκτες της πάνε
τόσο καλά, υπάρχει κάτι άλλο.
Και φυσικά, η προσπάθεια συσκότισης και παραπληροφόρησης είναι εµφανής. Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά. Μέχρι προ
ολίγου κατατέθηκαν εφηµερίδες για έναν πλειστηριασµό, για ένα
σπίτι που «βγήκε στο σφυρί» και τελικά η είδηση ήταν ότι ήταν
αναρτηµένο στη λίστα των πλειστηριασµών. Και όλοι το ξέρουµε
ότι είχε αλλάξει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας και ότι αναρτώνται προ επταµήνου τουλάχιστον οι πλειστηριασµοί που πρόκειται να γίνουν το επόµενο διάστηµα. Και µπορεί ενδιαµέσως
από ανακοπές ή άλλα ένδικα µέσα να ακυρωθούν ή να συµβιβαστούν και να µην γίνουν ποτέ.
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Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ δεν θέλω να µιλήσω
άλλο, γιατί σήµερα έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά
το έχουµε αδικήσει. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο που κάνει τέτοιες
ρυθµίσεις και πρέπει να θεωρηθεί τοµή, το πρώτο µέρος του τουλάχιστον, γιατί ρυθµίζει θέµατα που έχουν να νοµοθετηθούν από
το 1950 και που απηχούν αντιλήψεις από τις αρχές του 20ού
αιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο το νοµοσχέδιο έχει θετικό
πρόσηµο.
Οι διατάξεις του δεύτερου µέρους, στην πλειοψηφία τους, λύνουν αιτήµατα του δικηγορικού κόσµου, διευκολύνουν την άσκηση
του λειτουργήµατός τους και επιταχύνουν την απονοµή δικαιοσύνης. Συµβάλλουν στην επίλυση πολύ σοβαρών προβληµάτων,
όπως η δυνατότητα παράστασης στο ακροατήριο του διοικητικού
δικαστηρίου µε δήλωση, η δυνατότητα να προσκοµιστεί η προείσπραξη και αργότερα. Διαδικαστικά θέµατα, δηλαδή, που δεν είναι
ουσιαστικά, µπορούν να λυθούν χωρίς να απορρίπτεται το δικόγραφο. Για παράδειγµα, επανέρχεται η παρέµβαση στα ασφαλιστικά µέτρα που είχε καταργηθεί. Γίνεται αύξηση των οργανικών
θέσεων των δικαστών και εξορθολογισµός των οργανικών θέσεων
των δικαστικών υπαλλήλων, όπου είχαµε δακτυλογράφους ακόµα
και διάφορες άλλες ειδικότητες. Όλα αυτά διευκολύνουν την απονοµή της δικαιοσύνης.
Επίσης, η διευκόλυνση της διαδικασίας των µεγάλων δικών είναι
ένα άλλο θέµα που επιλύεται, η παράταση της ισχύος του πίνακα
των ειρηνοδικών που είχαν πετύχει στον διαγωνισµό που δηµοσιεύτηκε το 2016 και πολλά άλλα.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν θέµατα που επιλύουν το ζήτηµα της
απονοµής δικαιοσύνης, αιτήµατα πολιτών, όπως η παράσταση
φιλοζωικών σωµατείων ως πολιτικώς εναγόντων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην περίπτωση κακοποίησης ζώων, η περιφρούρηση της έκφρασης επιστηµονικής γνώµης ειδικών
επιστηµόνων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών.
Όµως, όπως είπα και στην αρχή της οµιλίας µου, η τοµή στο
παρόν σχέδιο νόµου είναι το πρώτο µέρος του.
Θέλω, όσον αφορά στις διατάξεις του πρώτου µέρους, να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συγκροτήσει νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και να ευχαριστήσω
όλους όσους εργάστηκαν µε σκοπό την κατάρτιση αυτού του
σχεδίου για την τροποποίηση του αναχρονιστικού άρθρου 69 του
Ποινικού Κώδικα και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, οι οποίες θεσπίστηκαν το 1950 και από τότε παραµένουν αναλλοίωτες, ενώ απηχούν αντιλήψεις των αρχών του
προηγούµενου αιώνα.
Τι προβλέπουν οι ισχύουσες σήµερα διατάξεις; Εάν κάποιος
έχει τελέσει ένα σοβαρό έγκληµα και κριθεί από το δικαστικό
συµβούλιο στη διάρκεια της προδικασίας ακόµη ότι αυτός έχει
διανοητική ή ψυχική διαταραχή, αποφασίζεται η έκδοση απαλλακτικού βουλεύµατος. Εάν ο συγκεκριµένος δράστης θεωρείται
επικίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, διατάσσεται ο εγκλεισµός
του, η τοποθέτησή του σε κατάλληλο θεραπευτικό κατάστηµα,
δηλαδή ουσιαστικά σε ψυχιατρείο. Η παραποµπή του και η τοποθέτησή του είναι αόριστης διάρκειας. Άρα, δεν γνωρίζει πότε
θα βγει. Απλώς, κάθε τρία χρόνια εξετάζεται αν µπορεί να βγει
από το κατάστηµα.
Πρώτον, λοιπόν, έχουµε αόριστη διάρκεια του µέτρου.
Δεύτερον, η παραποµπή, η ένταξή τους σε ψυχιατρείο γίνεται
µε µια κλειστή διαδικασία από ένα συµβούλιο, όχι µε δικαστική
απόφαση. Στερείται, εποµένως, ο κατηγορούµενος µιας ανοιχτής
δίκης, δικαίωµα που έχουν όλοι οι υπόλοιποι, κάτι για το οποίο
έχει επικριθεί η συγκεκριµένη διαδικασία.
Τρίτον, το θύµα σ’ όλη αυτήν την ιστορία δεν έχει καµµία δυνατότητα παρέµβασης.
Τέταρτον, απ’ όλη τη διαδικασία ο θεραπευτικός σκοπός ξεχνιέται εντελώς από τον ποινικό νοµοθέτη.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αυτό το αναχρονιστικό καθεστώς
παύει. Εάν στη διάρκεια της προδικασίας διαπιστώσει ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και στη συνέχεια το δικαστικό συµβούλιο, ότι
το άτοµο αυτό που έχουν απέναντί τους και το οποίο κατηγορείται -κατά κανόνα για πολύ σοβαρά εγκλήµατα- έχει ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή εάν προβληθεί τέτοιος ισχυρισµός, θα
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πρέπει να γίνει µια πραγµατογνωµοσύνη όσο γίνεται πιο κοντά
στη σύλληψη.
Με βάση το αποτέλεσµα της πραγµατογνωµοσύνης, ο ανακριτής και το δικαστικό συµβούλιο έχουν πλέον τη δυνατότητα να
διατάξουν ως αυτοτελή περιοριστικό όρο ένα από τα µέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 69, τοποθέτηση σε ειδικό ψυχιατρικό
ή σε ειδικό τµήµα γενικού ψυχιατρικού νοσοκοµείου, τοποθέτηση
σε γενικό τµήµα νοσοκοµείου, εξωνοσοκοµειακή θεραπεία, παρακολούθηση, που συνήθως αυτό είναι για τις πληµµεληµατικές
πράξεις.
Ο κατηγορούµενος παραµένει στους συγκεκριµένους χώρους,
παρακολουθείται από ψυχιάτρους και άρα, αν υπάρχει µια πληρέστερη γνώση και κρίση των ψυχιάτρων για το πρόβληµα της
πάθησής του, αυτό αντικατοπτρίζεται στην πραγµατογνωµοσύνη.
Το δικαστικό συµβούλιο δεν µπορεί να εκδώσει απαλλακτικό
βούλευµα, αλλά παραπέµπει πάντα στο δικαστήριο. Αυτό έχει
πολύ µεγάλη σηµασία. Προηγουµένως γίνεται µια ανοικτή δίκη
και πριν από τη δικάσιµο γίνεται εκ νέου πραγµατογνωµοσύνη
και εξετάζεται εάν τελέστηκε η πράξη, εάν είχε τον κατάλληλο
δόλο για την τέλεση αυτής της πράξης ο δράστης και εάν µε
βάση την πρώτη και τη δεύτερη κυρίως πραγµατογνωµοσύνη
έχει ψυχική ή διανοητική διαταραχή.
Είναι φανερό ότι οι υπό νοµοθέτηση διατάξεις µεταθέτουν το
κέντρο βάρους στη διάγνωση µε µεγαλύτερη ασφάλεια των προβληµάτων των ψυχικά ασθενών παραβατών και στη θεραπεία
του. Η δίκη που θα ακολουθήσει είναι µία ανοικτή διαδικασία,
κατά την οποία ο κατηγορούµενος µπορεί να προβάλει όλους
τους ισχυρισµούς του, όπως και τα θύµατα και οι συγγενείς των
θυµάτων µπορούν να προβάλουν όλους τους ισχυρισµούς τους,
ώστε να καταλήξει το δικαστήριο σε κάποιες από τις πιθανές λύσεις, δηλαδή να έχει την ποινική µεταχείριση που έχει οποιοσδήποτε άλλος, αφού κριθεί µε ασφάλεια ότι δεν έχει µειωµένο
καταλογισµό.
Η δεύτερη λύση είναι να επιβληθεί µειωµένη ποινή, αλλά µε
τις διακρίσεις του άρθρου 70 που προστίθεται, αφού κριθεί µε
ασφάλεια ότι έχει µειωµένο καταλογισµό. Η τρίτη λύση στην περίπτωση που ο δράστης ήταν πλήρως ακαταλόγιστος την ώρα
που τέλεσε το αδίκηµα, µε βάση την πρώτη πραγµατογνωµοσύνη, είναι η έκδοση αθωωτικής απόφασης και δίδεται πλέον η
δυνατότητα να τοποθετηθεί σε ειδικό κατάστηµα, όπως και σήµερα, στο µέτρο που θεωρείται ότι είναι πιθανόν να τελέσει και
άλλα αδικήµατα ανάλογης βαρύτητας. Βλέπουµε ξεκάθαρα τη
διαφορά του νοµοθετήµατος αυτού και του νοµοθέτη όσον
αφορά στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.
Σε κάθε περίπτωση έχουµε επίγνωση ότι οι διατάξεις που θεσµοθετούνται χρειάζονται και απαραίτητες δοµές για να υποστηριχθούν. Ακόµα, όµως, και αν δεν δηµιουργηθούν αυτές οι δοµές,
έχει γίνει ένα τεράστιο βήµα, που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και
την αξιοπρέπειά του, ώστε να νοσηλευτεί και να τιµωρηθεί, όπου
χρειάζεται να τιµωρηθεί. Και αυτές οι δοµές που υπάρχουν, µπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα νοµοθετικά µέτρα. Θεωρώ, όµως,
ότι δεν θα σταµατήσει η προσπάθεια να γίνουν καλύτερες οι
δοµές και να µπορούν τα µέτρα να εφαρµοστούν ακόµα πιο αποτελεσµατικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κοντονής.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προηγουµένως, στην τοποθέτησή µου σχετικά µε τις τροπολογίες, παρέλειψα να αναφέρω την τροπολογία µε γενικό αριθµό
1423. Είναι µια πάρα πολύ κρίσιµη τροπολογία και νοµίζω ότι ξεπερνά οποιοδήποτε µέτρο κατεπείγοντος, διότι αφορά την καταβολή πνευµατικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. Αυτές τις
ηµέρες που όλοι θα διασκεδάζουν, δεν είναι δυνατόν οι πνευµατικοί δηµιουργοί να µην έχουν πάρει τα χρήµατα τα οποία δικαιούνται.
Φαντάζοµαι ότι επ’ αυτής θα µιλήσει ο κ. Ξυδάκης αργότερα.
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Επίσης, παρέλειψα στη µε αριθµό 1404 τροπολογία να αναφέρω και να περιληφθεί ότι, εκτός από τους πληµµυροπαθείς της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιλαµβάνονται
και οι πληµµυροπαθείς της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης.
Επίσης, γίνονται δεκτές όλες οι υπουργικές τροπολογίες,
όπως τις ανέπτυξαν οι συνάδελφοι Υπουργοί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο κ. Σταύρος Τάσσος
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, το κεφάλαιο και ο ιµπεριαλισµός ούτε στα καλύτερα όνειρά τους δεν φαντάζονταν ότι θα έβρισκαν καλύτερο
υπηρέτη των συµφερόντων του, γι’ αυτό και τα βραβεία και τα
µπράβο που δεν προλαβαίνετε να παίρνετε.
Διότι, τι άλλο είστε, όταν έχετε τσακίσει µισθούς, συντάξεις
και εργατικά δικαιώµατα; Έχετε εξουθενώσει στους φόρους
τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Καταργείτε στην
ουσία το δικαίωµα στην απεργία. Βγάζετε στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία. Ξεπλένετε τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό, αποκαλώντας
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ «διαβολικά καλό», έχετε αναβαθµίσει και
συµφωνήσει στη µακροχρόνια χρήση της βάσης της Σούδας,
αλλά και των άλλων αµερικανονατοϊκών βάσεων, δεν διστάζετε
να πουλάτε όπλα σε κράτη-δολοφόνους, όπως η Σαουδική Αραβία.
Θα µπορούσα για ώρες να αραδιάζω σε πόσους τοµείς έχετε
ξεπεράσει τους δασκάλους σας, τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν το επιτρέπει ο χρόνος.
Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα του τρίτου µνηµονίου, που βέβαια συνυπέγραψαν και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και
άλλα αστικά κόµµατα, καταργείτε τον µειωµένο ΦΠΑ στα είκοσι
επτά νησιά του Αιγαίου, όπου δεν τον είχατε καταργήσει µέχρι
τώρα, ενώ σε πέντε νησιά -στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάµο, στην
Κω και στη Λέρο- τον διατηρείτε για περίπου έξι µήνες, συνδέοντάς τον µε το προσφυγικό.
Τι λέτε, λοιπόν, στους κατοίκους αυτών των νησιών; Ότι, αν
θέλετε να διατηρήσετε τον µειωµένο ΦΠΑ, κοιτάξτε να διατηρήσετε την κόλαση στη Μόρια και στα άλλα hotspots, µια κόλαση
για την οποία και εσείς είστε συνυπεύθυνοι, συµβάλατε στη δηµιουργία της, αφού συµµετέχετε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σ’ αυτούς τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς που µε
τις επεµβάσεις τους για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους
δρόµους µεταφοράς τους, αλλά και το γεωστρατηγικό πλεονέκτηµα κατέστρεψαν αυτές τις χώρες, απ’ όπου φεύγουν οι πρόσφυγες και οι µετανάστες.
Εµείς, όπως ξέρετε, δεν κάνουµε καµµία διάκριση ανάµεσα σε
πρόσφυγες και µετανάστες, γιατί τους µεν, τους πρόσφυγες,
τους διώχνει ο ιµπεριαλιστικός σας πόλεµος για να γλιτώσουν
από τον θάνατο, τους δε, η λεγόµενη ιµπεριαλιστική σας ειρήνη,
για να γλιτώσουν από την εξαθλίωση, την εκµετάλλευση και τη
φτώχεια.
Αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους τους στοιβάζετε σ’ αυτά τα
κέντρα συγκέντρωσης, σ’ αυτά τα κολαστήρια και λέτε αυτά
στους κατοίκους των νησιών, που και αυτοί βέβαια έχουν πρόβληµα από την παρουσία τους, γιατί δηµιουργούνται εντάσεις.
Χθες πάλι έγινε στη Μόρια ο κακός χαµός. Διότι, όταν στοιβάζονται πεντέµισι-έξι χιλιάδες άνθρωποι µέσα σ’ έναν χώρο που
µπορεί στο κατώτερο επίπεδο διαβίωσης να εξυπηρετήσει δύο
χιλιάδες ανθρώπους, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάµε, λοιπόν,
για µια κόλαση, που καλείτε τους κατοίκους των νησιών να την
αποδεχτούν, για να διατηρήσουν τον µειωµένο ΦΠΑ τους.
Βέβαια, αυτό είναι και το λάθος που έγινε από την αρχή και
από ορισµένους δηµάρχους, που συνέδεσαν τη διατήρηση του
µειωµένου ΦΠΑ µε το προσφυγικό και τώρα έχουν αυτά τα αποτελέσµατα που έχουν.
Όπως είναι γνωστό, ο µειωµένος ΦΠΑ επιβλήθηκε µετά από
πολλούς αγώνες -και το ΚΚΕ πρωτοστάτησε σ’ αυτούς τους αγώνες- και ήταν ένα µικρό αντιστάθµισµα στο αυξηµένο κόστος µεταφοράς και παραγωγής στα νησιά. Εποµένως, δεν έχει καµµία
σχέση ούτε µε το προσφυγικό ούτε µε τις φυσικές καταστροφές,
που και µ’ αυτές πήγε να συνδυαστεί.
Τι λέτε τώρα στους κατοίκους των νησιών, που το καταργείτε
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από την 1η Ιανουαρίου του 2018; Λέτε, κοιτάξτε να δείτε, θα σας
δώσουµε το µεταφορικό ισοδύναµο. Τι σηµαίνει αυτό; Τον ΦΠΑ
που θα πάρετε από τους νησιώτες θα το δώσετε στους εφοπλιστές. Έτσι υπηρετείτε πλήρως τη λογική των έµµεσων φόρων, η
οποία είναι να παίρνετε από τους πολλούς, τους εργαζόµενους
και τα λαϊκά στρώµατα και να τα δίνετε στο κεφάλαιο και τους
εκπροσώπους του, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιοµήχανους, τους µεγαλέµπορους και ούτω καθεξής.
Τι λέτε, επίσης; Λέτε, κοιτάξτε να δείτε, θα σας δώσουµε και
ένα έκτακτο εφάπαξ, κοινωνικό αντιστάθµισµα. Και µε αυτό καθαρίζετε! Δηλαδή, εδώ κάποιος µπορεί να πει αιδώς, Αργείοι!
Όµως, δυστυχώς, δεν νοµίζω ότι πια σας έχει µείνει οποιαδήποτε πολιτική τσίπα. Ποιος έχασε την πολιτική τσίπα, για να τη
βρείτε εσείς;
Λογαριάζετε, όµως, χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί η αγανάκτηση
των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων σ’ όλη τη χώρα,
αλλά ειδικότερα στα νησιά -και το ξέρω από πρώτο χέρι- έχει
φτάσει στα ανώτερα όριά της και είναι βέβαια σε αντιστοιχία µε
τα ανώτερα όρια της κοροϊδίας, της υποκρισίας και του κυνισµού
της δικής σας πολιτικής. Δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας πάρουν µε τις πέτρες για την πολιτική που υπηρετείτε.
Όσον αφορά στην τροπολογία για την ποινικοποίηση της δράσης ενάντια στους πλειστηριασµούς, η διαφωνία µας είναι βαθιά
πολιτική και αφορά στην τροµοκράτηση και στον εκφοβισµό που
επιχειρείτε ενάντια σ’ όσους αντιστέκονται σ’ αυτήν την πολιτική.
Γι’ αυτό ζητάµε να την πάρετε πίσω αυτήν την τροπολογία, µαζί
µε όλες βέβαια τις άλλες αντιλαϊκές τροπολογίες και νόµους και
πολιτικές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Ξυδάκης έχει τον λόγο, για να παρουσιάσει
την τροπολογία που υπογράφει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1423 και ειδικό
141 που παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός. Αφορά, µε λίγα
λόγια, στην αποδέσµευση όσων χρηµάτων εκ του πνευµατικού
δικαιώµατος προορίζονται για διανοµή σε δικαιούχους δηµιουργούς, σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητες
οντότητες διαχείρισης.
Στην πραγµατικότητα αφορά σε µια µεγάλη εταιρεία που είχε
σχεδόν µονοπωλιακή θέση στην ελληνική αγορά πνευµατικού δικαιώµατος, την ΑΕΠΙ, η οποία βρίσκεται σε άθλια οικονοµική κατάσταση. Κακοπάθαν χιλιάδες καλλιτέχνες δηµιουργοί από την
κακή της διαχείριση, τη µάλλον δόλια διαχείριση. Αυτήν τη
στιγµή βρίσκεται µε διαπιστωµένα αρνητικά κεφάλαια τουλάχιστον 40 εκατοµµυρίων, που έχουν εισπραχθεί και έχουν εξαφανιστεί. Περίπου 30 εκατοµµύρια είναι επιδικασµένα από το
Διοικητικό Εφετείο για δόλια χρήση προ δεκατετραετίας.
Χονδρικώς, δηλαδή, σύµφωνα µε τη µέχρι στιγµής έρευνα,
υπάρχουν ελλείποντα κεφάλαια, οφειλόµενα στους δηµιουργούς, πολλές δεκάδες εκατοµµύρια συν τις οφειλές που έχει σε
τρίτους, στο δηµόσιο, σε τράπεζες, σε προµηθευτές. Μπορεί να
υπερβαίνουν τα 80 εκατοµµύρια τα υπολογισµένα µέχρι τώρα. Η
έρευνα συνεχίζεται.
Η πραγµατικότητα είναι ακόµη πιο οικτρή για τους δηµιουργούς, οι οποίοι έχουν µόνη -είναι περιουσιακό στοιχείο στην
πραγµατικότητα το πνευµατικό δικαίωµα- πηγή εσόδου το πνευµατικό δικαίωµα, για τους πλείονες εξ αυτών, όσους δεν κάνουν
ζωντανές εµφανίσεις. Αυτή η εταιρεία, ενώ έχει πολλές συνδεδεµένες κερδοφόρες και πλούσιες εταιρείες, η ίδια η εταιρεία
έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα κτήριο, το οποίο κινείται να
το δεσµεύσει η πιστώτρια τράπεζα. Άρα, οι δηµιουργοί σε βάθος
ετών δεν θα έχουν λαµβάνειν τίποτα, παρά µόνο θα είναι φορτωµένοι µε κενό και χρέη.
Μ’ αυτήν την τροπολογία ζητάµε να αποδεσµευθούν όσα χρήµατα υπάρχουν σε δεσµευµένους λογαριασµούς, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διανοµή, για να εξυπηρετηθεί το
περιουσιακό δικαίωµα και το µόνο έσοδο που έχουν οι καλλιτέχνες, οι οποίοι ήδη το περασµένο εξάµηνο είχαν µια πάρα πολύ
ταπεινωµένη διανοµή, αναντίστοιχη προς οποιοδήποτε δεδοµένο
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των περασµένων δεκαετιών, από µια φαλιρισµένη δολίως εταιρεία.
Τουλάχιστον, µέσα σε αυτά τα Χριστούγεννα να λάβουν κάτι
από τα εισπραχθέντα και να έχουν ένα προβάδισµα ουσιαστικά,
µιλάω ειλικρινά, έναντι του δηµοσίου το οποίο απαιτεί και έναντι
των τραπεζών. Διότι, στην πραγµατικότητα αυτά τα χρήµατα
είναι δικά τους. Τα εισέπραττε για λογαριασµό τους και τα εξαφάνισε.
Αυτή είναι η κατάσταση. Ζητώ την κατανόηση όλων των συναδέλφων και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, δυο λόγια θα πω κι εγώ για την τροπολογία στην
αρχή και τον υπόλοιπο χρόνο θα τον αφιερώσω στον πυρήνα του
βασικού νοµοθετήµατος, το οποίο πιστεύω ότι είναι σηµαντικό.
Κατ’ αρχάς, δεν θα µιλήσω ούτε πολιτικά ούτε οικονοµικά,
διότι αυτό το έχουν κάνει ήδη και ο Υπουργός και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, πολύ αρµοδιότεροι από εµένα. Θέλω να πω
δυο λόγια όµως νοµικά για τη ρύθµιση, επειδή άκουσα το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης, εκτός από κάποιες στιγµές που
έλειψα και κατάλαβα ότι πολλοί από τους Βουλευτές θεωρούν
ότι εδώ ποινικοποιούνται κάποιες πράξεις οι οποίες αφορούν τη
διεξαγωγή των πλειστηριασµών.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Όλες αυτές οι πράξεις, στις
οποίες αναφερόµαστε: Η άσκηση απειλής, η άσκηση βίας και η
απλή διαταραχή της διαδικασίας διεξαγωγής ενός πλειστηριασµού ή η απλή παραµονή χωρίς νόµιµο λόγο στον χώρο που
αυτός διεξάγεται, ενός προσώπου, όλα αυτά είναι ήδη ποινικοποιηµένα. Και το άρθρο 333 τιµωρεί την απειλή και το άρθρο 334,
το οποίο αφορά στην διατάραξη της οικιακής ειρήνης, που επεκτείνεται βέβαια και σε χώρους υπηρεσιακούς, όλα αυτά ποινικοποιούν ήδη όλες αυτές τις πράξεις για τις οποίες συζητούµε.
Ποια είναι η διαφορά; Οι διαφορές είναι δυο. Αντί να ποινικοποιούνται αυτές οι πράξεις µε την πρώτη παράγραφο, ποινικοποιούνται µε την τρίτη. Και τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Δυο
πράγµατα: Λίγο ψηλότερο από το απειλούµενο πλαίσιο ποινής,
αλλά καθώς καταλαβαίνω αµελητέα ψηλότερο, διότι έτσι κι αλλιώς στον χώρο του πληµµελήµατος είναι και βλέπω ότι δεν απασχολεί αυτό ούτως ή άλλως.
Και δεύτερον, το γεγονός ότι αυτή η διαταραχή της διεξαγωγής µιας λειτουργίας και του τρόπου χρήσης ενός χώρου τιµωρείται πλέον αυτεπάγγελτα και όχι κατ’ έγκληση. Είναι σωστό
αυτό ή όχι; Κατ’ αρχάς να πω ότι δεν βλέπω κανένα πρόβληµα
στη ρύθµιση από άποψη δικαιωµάτων, δηλαδή ο νοµοθέτης είναι
ελεύθερος να κάνει οποιαδήποτε νέα ρύθµιση από θεσµική
άποψη, αρκεί αυτό το οποίο προβλέπει να µην αντιβαίνει στο Σύνταγµα ή σε διεθνείς συνθήκες. Και αυτό βεβαίως εδώ διασφαλίζεται. Δεν συντρέχει κάτι τέτοιο.
Ταιριάζει εδώ όµως η έγκληση ή το αυτεπάγγελτο; Πιστεύω το
δεύτερο. Και πιστεύω το δεύτερο για τον εξής λόγο: Ο κανόνας
στην ποινική µας νοµοθεσία είναι η αυτεπάγγελτη δίωξη. Κατ’
εξαίρεσιν, ορισµένα εγκλήµατα, τα οποία είναι τελείως προσωποπαγή και τελείως προσωπικά, είναι τελείως ιδιωτικά αν θέλετε,
τιµωρούνται κατ’ έγκληση. Γιατί; Γιατί εάν βρίσεις έναν άνθρωπο
και δεν ενοχληθεί, εντάξει, τι να επέµβει ο τρίτος, ο εισαγγελέας;
Ή εάν κάποιος µπει στο σπίτι του άλλου και κάτσει λίγη ώρα και
αυτός τελικά δεν ενοχληθεί, παρά το ότι µπήκε χωρίς να τον ρωτήσει ο δράστης, εάν δεν ενοχληθεί ο ιδιοκτήτης, εντάξει να µην
επέµβει ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα. Αλλά στη µεγάλη πλειοψηφία, στην πλειονότητα των εγκληµάτων βεβαίως, επεµβαίνει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας.
Εδώ η διεξαγωγή των πλειστηριασµών είναι ένα θεµατάκι µεταξύ δυο ιδιωτών ή είναι ένα θέµα το οποίο ενδιαφέρει τόσο
κόσµο, που ακόµη και εάν θέλετε οι κινητοποιήσεις αυτό δείχνουν ότι το θέµα εδώ είναι θέµα δηµόσιου ενδιαφέροντος ή ενδιαφέρει και γενικότερα και τη λειτουργία της οικονοµίας και την
κοινωνική λειτουργία; Προφανώς το δεύτερο. Και πιστεύω ότι η
αυτεπάγγελτη δίωξη, γιατί αυτή είναι η µόνη αλλαγή που γίνεται,
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όπως σας είπα, κατά τα λοιπά έχουµε ποινικοποίηση, ταιριάζει.
Τελείωσα µε την τροπολογία.
Περνώ στο νοµοθέτηµα. Βεβαίως δεν έχω χρόνο και θέλω
πάντα να σέβοµαι το όριό µου.
Να σας πω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ µεγάλης σηµασίας, ιστορικής σηµασίας, η µεταρρύθµιση που περιλαµβάνεται στα πρώτα
άρθρα, το πρώτο και δεύτερο άρθρο, που αφορά ιδιαίτερα στη
µεταχείριση των ανθρώπων οι οποίοι κρίθηκαν ακαταλόγιστοι
λόγω µιας ψυχικής πάθησης. Κατάλαβα ότι σε αυτό το θέµα
υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις και θα προσπαθήσω να σας πω
τα βασικά.
Τα βασικά είναι τα εξής: Από το 1950 και µετά, όχι µόνο η χώρα
µας µε τον Ποινικό Κώδικα, αλλά η παγκόσµια έννοµη τάξη, µε
την Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
την Ευρωπαϊκή Σύµβαση, θέλουν η κράτηση των ανθρώπων, ο
εγκλεισµός τους σε ένα χώρο, να επιτρέπεται µόνο σε δύο περιπτώσεις. Η µία είναι: Έκαναν έγκληµα, τιµωρούνται και µπαίνουν
στη φυλακή. Η άλλη είναι: Δεν έκαναν έγκληµα, αλλά επειδή
έχουν µια ψυχική πάθηση η οποία είναι επικίνδυνη, στο µέτρο
που η ψυχική τους πάθηση διαρκεί, ναι να κρατούνται. Μόνο αυτούς τους δύο όρους.
Αυτά που άκουσα εδώ, ότι «µα ξέρετε, µπορεί πια να µην είναι
άρρωστος, αλλά είναι επικίνδυνος, να κρατείται», δεν έχουν θέση
στην παγκόσµια έννοµη τάξη. Η έννοµη τάξη δεν θεωρεί την επικινδυνότητα λόγο κράτησης. Αλίµονο. Την επικινδυνότητα την
αξιολογεί µόνο ως προς το µέγεθος της ποινής. Αλλά για να
βάλει έναν άνθρωπο στην φυλακή, θέλει να έχει εκτελέσει έγκληµα. Κάνει έγκληµα αυτός ο οποίος έχει µια ψυχική πάθηση;
Δεν κάνει. Κάνει άδικη πράξη και όχι έγκληµα γιατί πρέπει να έχει
και ενοχή. Δεν είναι ένοχος.
Εδώ, λοιπόν, µιλάµε γι’ αυτούς που δεν κρίθηκαν ένοχοι και
απλώς είναι άρρωστοι. Τι λέει η νέα µας νοµοθεσία; Ναι, µπορεί
να κρατηθεί αυτός ο οποίος είναι άρρωστος, εφόσον πρώτον, η
πάθησή του είναι τέτοια που µπορεί να οδηγήσει σε επιθετικότητα ή σε οτιδήποτε σχετικό, αλλά µόνο εφόσον διαγνωσθεί µε
προσοχή η πάθησή του αυτή. Γι’ αυτό έχουµε και τις νέες προϋποθέσεις και τη διπλή πραγµατογνωµοσύνη. Δεύτερον, πρέπει
να έχουµε έναν διαρκή έλεγχο της κατάστασης της υγείας του,
ώστε να διασφαλίζεται το γεγονός ότι κρατείται, ακριβώς επειδή
παρατείνεται η πάθησή του, γιατί αλλιώς δεν θα έπρεπε να κρατείται.
Κατά τα άλλα, το νοµοθέτηµα, πολύ σωστά, θέτει το όριο της
αναλογικότητας. Λέει, δηλαδή, ότι δεν µπορεί η κράτηση του ανθρώπου, ο οποίος έχει µια ψυχική πάθηση, να διαρκεί για διάστηµα µεγαλύτερο από ό,τι θα διαρκούσε η κράτηση εκείνου, ο
οποίος ενήργησε δόλια και µε µία πλήρη ψυχική υγεία.
Γι’ αυτό λοιπόν και η αναλογικότητα καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις. Ο κ. Βορίδης πολλές φορές αναφέρθηκε στη διάκριση ποινής αφ’ ενός και αφ’ ετέρου µέτρων ασφαλείας ή
διοικητικής κύρωσης. Πρέπει να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια,
πολλές δεκαετίες, η ποινική θεωρία ξεπέρασε το πρόβληµα της
απάτης της ετικέτας. Δηλαδή να µετονοµάζουµε ένα µέτρο, ας
πούµε εγκλεισµού, να του δίνουµε ένα άλλο όνοµα, όπως µέτρο
ασφαλείας ή ποινικό µέτρο και να παύουµε να το αντιµετωπίζουµε ως ποινή. Όλοι δέχονται ότι όλα τα µέτρα, τα οποία είναι
κυρωτικά, τα οποία είναι βαριά, είναι επώδυνα ως προς τα δικαιώµατα του ανθρώπου, έχουν κυρωτικά χαρακτηριστικά. Και η
αρχή της αναλογικότητας αφορά και αυτά. Το έχει κρίνει και ο
ελληνικός Άρειος Πάγος το 2010 µε την απόφαση 58, στην οποία
δέχεται ότι η αρχή της αναλογικότητας δεσµεύει τόσο της ποινές
όσο και ασφαλιστικά µέτρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε συνεννοηθεί ότι στις 21.00’ ακριβώς θα αρχίσει η ψηφοφορία. Εποµένως, αν µπορούµε, να σεβαστούµε λίγο το χρόνο. Ο κ. Παρασκευόπουλος µίλησε επτά
λεπτά και για την τροπολογία και για το νοµοσχέδιο. Και νοµίζω
ότι δεν χάσαµε απ’ αυτήν την οµιλία. Αν είναι δυνατόν να συνεννοηθούµε.
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Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Μαντάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την αλλαγή του άρθρου 69 κάνουµε µια τοµή στη φροντίδα των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά νοσήµατα, εξαιρετικά σηµαντική.
Πράγµατι, συµφωνώ µε τον προλαλήσαντα συνάδελφο, είναι
ιστορική για τα ψυχιατρικά πράγµατα στη χώρα µας και µε ευρύτερες προεκτάσεις, θα έλεγα.
Δυστυχώς, η µέρα το έφερε να µην µπορέσουµε να κουβεντιάσουµε σε βάθος αυτήν την πολύ σηµαντική τοµή που επιχειρούµε. Ποια θα είναι η επόµενη µέρα; Διότι, οφείλω να πω και
λόγω της εµπειρίας µου, µερικά πράγµατα για την επόµενη µέρα.
Η επόµενη µέρα, λοιπόν, φεύγει και νοµοθετικά πια από το να
βλέπει τον ψυχικά πάσχοντα και ιδιαίτερα αυτόν που λόγω της
ψυχικής του νόσου έχει διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκηµα -ίσως
και σοβαρό πολλές φορές-, φεύγει από την οπτική του επικίνδυνου εγκληµατία και πηγαίνει στην οπτική του ανθρώπου που πάσχει από ένα ψυχικό νόσηµα και λόγω αυτού έχει προβεί σε
αυτήν την πράξη. Άρα, µετατοπίζεται ολόκληρο το σύστηµα µε
βάση το θεραπευτικό κριτήριο. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιµο για
τη ζωή αυτών των ανθρώπων που µπορεί να νοµίζουν κάποιοι ότι
είναι λίγοι, αλλά στη δηµοκρατία αυτό που έχει σηµασία –εκτός
των άλλων- είναι ειδικά γι’ αυτά τα ευάλωτα άτοµα, τους ανθρώπους αυτούς που βρέθηκαν σ’ αυτήν τη θέση, να φροντίζεις µ’
έναν διαφορετικό τρόπο για το πώς θα αντιµετωπίσεις το πρόβληµά τους.
Έτσι, λοιπόν, ο επικίνδυνος εγκληµατίας ψυχασθενής µε τη νοµοθετική αυτή ρύθµιση γίνεται ο άνθρωπος που έχει ανάγκη από
θεραπεία. Όλες οι διατάξεις προσαρµόζονται ακριβώς σ’ αυτόν
τον άξονα.
Είναι µεγάλη τοµή αυτή, διότι –ξέρετε- αυτοί οι άνθρωποι ήταν
εγκαταλελειµµένοι ουσιαστικά στην κράτηση. Πολλοί από εδώ
µέσα τα γνωρίζουν αυτά και από την κοινωνική τους εµπειρία και
την επαγγελµατική τους εµπειρία. Ήταν εγκαταλελειµµένοι στην
κράτηση από τις οικογένειές τους, από τον κοινωνικό τους περίγυρο και σε καταστάσεις οι οποίες σε κάποιες φάσεις πραγµατικά ήταν ντροπιαστικές για τον πολιτισµό της χώρας µας,
ντροπιαστικές γενικώς.
Συνεπώς, νοµίζω ότι αυτό θα απελευθερώσει αυτήν τη δυνατότητα της θεραπευτικής παρέµβασης και πράγµατι υπάρχει η
πρόκληση των υλικών υποδοµών και όλων των διαδικασιών που
πρέπει να γίνουν ώστε αυτά να µπορέσουν να γίνουν πράξη. Είµαστε σε µία τέτοια κατεύθυνση; Νοµίζω ότι είµαστε σε µία τέτοια κατεύθυνση.
Με όσα έχουµε κάνει στη ψυχική υγεία όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα -και συνεχίζουµε να κάνουµε- δηµιουργώντας τµήµατα
γενικών νοσοκοµείων στην περιφέρεια έτσι ώστε να περιορίσουµε την εισροή των ασθενών στα µεγάλα ειδικά ψυχιατρεία,
µε έναν σαφή προσανατολισµό που έχουµε στη θεραπεία στην
κοινότητα, µε τις αλλαγές που θα φέρουµε και στον τοµέα της
ακούσιας νοσηλείας πολύ σύντοµα, νοµίζω ότι κάνουµε µία µεγάλη ιστορική στροφή στην αντιµετώπιση του ψυχικά πάσχοντα
και αυτό είναι ένα βήµα πολύ σηµαντικό.
Θέλω προσωπικά να συγχαρώ όλη την επιστηµονική οµάδα
που συµµετείχε στο να βγει αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία που
νοµίζω ότι είναι εξαιρετικά σηµαντική και κρίσιµη.
Έχω καταθέσει δύο τροπολογίες. Δεν θέλω να φάω χρόνο σε
αυτό, γιατί θέλω να πω δυο κουβέντες για τη συζήτηση που έγινε
σήµερα. Η µία αφορά το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Η αιτιολογική έκθεση είναι σαφής. Δίνουµε µία ανάσα και µία δυνατότητα
αυτό το ίδρυµα, το οποίο κατά 99% ανήκει στο πανεπιστήµιο, να
µπορέσει να λειτουργήσει µε βάση το δηµόσιο συµφέρον γενικά.
Θα ακολουθήσουν και άλλα βήµατα, αλλά αυτό είναι ουσιαστικό
για να µπορέσει να λειτουργήσει και να µην έχει τους όρους ενός
ιδιωτικού ιδρύµατος.
Το δεύτερο αφορά την τροποποίηση του άρθρου 93 του
ν.4389/2016 που ουσιαστικά είναι ερµηνευτικής τάξεως. Αφορά
τον φόρο διαµονής, δηλαδή το να µην γίνεται επιβολή διπλού
φόρου. Γίνεται ξεκάθαρο ότι επιβάλλεται φόρος µετά τη διαµονή
στο κατάλυµα µε έκδοση ειδικού στοιχείου, απόδειξη είσπραξης
φόρου διαµονής. Αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να λειτουργήσει όλο το πλαίσιο που έχουµε σε σχέση µε αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι µία απλή επέκταση της νοµοθεσίας που υπάρχει, χωρική
επέκταση στην ουσία. Πρέπει κανένας να προσέξει και να ξαναδεί τις οµιλίες, ιδιαίτερα αυτού που ονοµάζουµε «ακροδεξιά»
πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα. Δεν θέλω
να πω τι είπαν για το κύριο νοµοσχέδιο, αυτά θα τα πούµε µία
άλλη στιγµή.
Έχει συγκεντρώσει, λοιπόν, ένα κρεσέντο υποκρισίας, δηλώσεων «εδώ θα γονατίσετε», «θα γλείψετε εκεί που φτύνατε» και
άλλα τέτοια, την ίδια στιγµή που στέλνουν µήνυµα -ξέρουν αυτοί
πού- ότι «εµείς είµαστε πρόθυµοι να τα κάνουµε όλα και µε τη
µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα, εµείς δεν παίζουµε».
Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν
πιθανά ρόλους πάνω σε αυτήν τη διαδικασία.
Εγώ θέλω να είµαι σαφής. Εδώ πρόκειται για µία απλή επέκταση -ξαναλέω- της νοµοθεσίας και σε ένα χώρο που αναγκαστικά πια χρησιµοποιείται για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών τελεία και παύλα ταυτόχρονα από την πλευρά
όλων των Υπουργών και του παριστάµενου Υπουργού Δικαιοσύνης.
Έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι εµείς δεν πρόκειται να παίξουµε
µε την λαϊκή κατοικία, έτσι όπως ορίζεται και από την κοινή λογική θα έλεγα εγώ, όχι µόνο από τη νοµοθεσία. Ξέρουµε πάρα
πολύ καλά τι γίνεται.
Επιπλέον, παρακολουθούµε µε πάρα πολύ συστηµατικό τρόπο
τι γίνεται στον κάθε πλειστηριασµό και γι’ αυτό νοµίζω ότι είµαστε και ανοικτοί -το είπε και ο Υπουργός- όποια πρόσθετη ενέργεια χρειάζεται, να την κάνουµε και να τη δροµολογήσουµε.
Δεν πρόκειται, όµως, σε αυτό το κρεσέντο, που νόµιζαν ότι
βρήκαν παπά για να θάψουν πέντε-έξι, να υποχωρήσουµε. Δεν
πρόκειται να κάνουµε πίσω από τη σταθερή µας προσπάθεια να
υπερασπίσουµε την λαϊκή κατοικία ό,τι και να λένε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάσης Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πριν από ούτε µισή ώρα εµποδίστηκε
και προπηλακίστηκαν και οι αστυνοµικοί που ήταν µαζί του ο Γενικός Γραµµατέας του κόµµατός µας, ο Δηµήτρης ο Κουτσούµπας, από τα ΜΑΤ έξω από τη Βουλή. Φαντάζοµαι ότι θα έχουν
τραβηχτεί και σκηνές. Το θέµα δεν είναι ότι το καταγγέλλουµε
και ότι είναι απαράδεκτο και πρέπει να ζητηθούν ευθύνες, γιατί
δεν µπορεί αξιωµατικοί και άλλοι να µην γνωρίζουν τον Γραµµατέα του ΚΚΕ. Αυτό είναι το πρώτο, το θέµα της καταγγελίας.
Το δεύτερο είναι το σήµα που δίνετε το τελευταίο διάστηµα
και σε αυτούς ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Το σήµα που
δίνει η Κυβέρνηση τι αποδεικνύει;
Υπάρχει ένας νόµος ιστορικός, ο οποίος έχει περάσει από
όλες τις κυβερνήσεις, όποιες και να ήταν µέχρι τώρα. Η αντιλαϊκή
πολιτική, η έντασή της πάντα συνοδεύεται από αυταρχισµό, τροµοκρατία και προβοκάτσιες. Και δεν τα λέµε τυχαία.
Γιατί; Γιατί η κλιµάκωση της επίθεσης απέναντι στον λαό προκαλεί και κλιµάκωση των αντιδράσεων και είναι πάρα πολύ φυσικό. Δεν έχει άλλο όπλο. Εποµένως µε αυτά που ζούµε το
τελευταίο διάστηµα δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα φαινόµενα αυταρχισµού έχουν ενταθεί.
Τον άλλον τον απολύουν, δεν τον πληρώνουν, του χρωστάνε
και πάει η αστυνοµία και τον πιάνει στο σπίτι. Μα, τι είναι δηλαδή;
Εγκληµατίας; Συνδικαλιστές, κ.λπ.. Έχουν συµβεί και αυτά.
Αποβάλλετε µαθήτρια, γιατί µίλαγε µε τους Κνίτες, που µοίραζαν έξω προκηρύξεις. Και πάνε να τα µαζέψουν µετά.
Ειπώθηκαν τέτοια παραδείγµατα και από τον Γιάννη Δελή στην
εισήγηση.
Πιο συχνή εµφάνιση των ΜΑΤ.
Δείχνουν ότι, επειδή προετοιµάζετε το έδαφος και για χειρότερα το επόµενο διάστηµα -και αφήστε τώρα το «ΣΥΡΙΖΑ success
story», γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τι έρχεται, η εφαρµογή όσων
ψηφίσατε και τα οποία ψήφισαν και άλλοι, καθώς και η τέταρτη
αξιολόγηση-, γι’ αυτό ακριβώς εντείνεται και ο αυταρχισµός.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, να δώσω κατ’ αρχήν µία απάν-
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τηση. Μιλήσαµε για το νοµοσχέδιο, όπως και ο εισηγητής µας.
Αυτό που θέσαµε είναι ότι όποιες θετικές ρυθµίσεις υπάρχουν,
στις οποίες συµφωνούµε ή έχουµε παρατηρήσεις, είναι στον
«αέρα», από την άποψη ότι δεν υπάρχει οικονοµική στήριξη σε
όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Άρα µη µας λέτε ότι δεν µιλήσαµε.
Λέµε, λοιπόν, ότι οι τροπολογίες που έρχονται εδώ «σκόρπιες»
υποτίθεται, όπως ανέλυσε συγκεκριµένα ο Νίκος Καραθανασόπουλος, δεν είναι ασύνδετες καθόλου. Είναι σε µία «γραµµή».
Ποια είναι η «γραµµή»; Ποια συµφέροντα εξυπηρετούν; Εδώ
είναι η απάντηση. Και αυτά δεν είναι τα λαϊκά συµφέροντα, αλλά
είναι τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Να τα δούµε επιγραµµατικά.
Πρώτο θέµα: Απελευθέρωση φαρµακείων. Θα µπορεί να ανοίξει κάποιος που δεν είναι φαρµακοποιός. Ποιον υπηρετεί; Θα
τρέξουν αύριο οι εργάτες και οι εργαζόµενοι ή οι άλλοι αυτοαπασχολούµενοι να ανοίξουν φαρµακεία; Αυτή είναι απαίτηση, για
να σας το πω απλά, των φαρµακοβιοµηχάνων.
Θα σας πω και µία προσωπική εµπειρία. Πριν από πάρα πολλά
χρόνια έτυχε να πιάσω συζήτηση µε κορυφαίο στέλεχος που συνάντησα στις Βρυξέλλες, τον οποίο δεν ήξερα καν, ο οποίος µου
είπε ότι «γιατί εγώ θα πρέπει ως εταιρεία να πληρώνω και για τον
εισαγωγέα και για τον τάδε και τον τάδε και να µην ανοίξω αλυσίδα και να βάλω έναν φαρµακοποιό µε επτά ή οκτώ κατοστάρικα, οπότε όλο το κέρδος να έρχεται σε εµένα;». Αυτή είναι η
απαίτηση και όχι του λαού.
Δεύτερο θέµα: Κατάργηση µειωµένου ΦΠΑ. Τα είπε ο Σταύρος
Τάσος προηγουµένως. Ποιον ωφελεί; Μαζεύετε λεφτά, έτσι δεν
είναι; Έµµεσος φόρος δεν είναι ο ΦΠΑ; Όλοι δεν τον κατήγγειλαν, όσοι τουλάχιστον είχαν στοιχειώδη αντίληψη κάποτε για τον
λαό; Οι έµµεσοι φόροι είναι οι χειρότεροι. Γιατί άλλο το 18% σε
έναν που έχει 10.000 ή 20.000 ή 50.000 ή 100.000 τον µήνα και
άλλο σε έναν που παίρνει 5 κατοστάρικα. Δεν υπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα; Πάτε τώρα να τους «δουλέψετε», πέρα
από όσα είπατε.
Θέλω να πω και για την χρηµατοδότηση των εφοπλιστών. Φτώχεια καταραµένη οι εφοπλιστές! Πρώτοι στον κόσµο. Καταραµένη φτώχεια. Δυόµισι-τρεις χιλιάδες καράβια τα τελευταία
χρόνια και µέσα στην κρίση. Τα δίνετε εκεί. Άρα ποιον υπηρετεί;
Όχι πάντως τον λαό.
Τρίτο θέµα. Αυτή η ρύθµιση για τους εργαζόµενους που πληρώνονται µε δαπάνη απόδειξης εισφορών ποιους εξυπηρετεί;
Λέτε: «Πρέπει να ασφαλιστούν όλοι». Σωστά. Να ασφαλιστούν
όλοι. Και αυτοί. Τι κάνετε; 26,9% θα το πληρώνουν αυτοί.
Τι θα πληρώνουν οι εργοδότες; Τίποτα. Μηδέν. Τους µειώνετε
τον µισθό και όπως, πολύ σωστά είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, δίνετε «σήµα» ότι «µην είστε κορόιδα» και στους υπόλοιπους. «Πάρτε µε τέτοιες σχέσεις, δεν θα πληρώνετε ούτε
ασφαλιστικές εισφορές».
Είναι γνωστό ότι το κεφάλαιο συνολικά και η Ευρωπαϊκή
Ένωση κ.λπ. απαιτούν συνεχώς να µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος, τα ποσοστά της ασφάλισης κ.λπ.. Καραµπινάτο ποιους εξυπηρετεί.
Τέταρτο θέµα: Διαγραφή πρόσθετων φόρων από τις επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Διαγράφονται οι πρόσθετοι
φόροι από πού; Από τον εργαζόµενο; Όχι. Από τις επιχειρήσεις.
Και άλλο «δώρο» προς τα εκεί.
Ερχόµαστε τώρα στους πλειστηριασµούς. Θα σας πω κάτι.
Αφελείς δεν είµαστε. Είναι έτσι ή δεν είναι; Ας πείτε ότι δεν είναι.
Ο κύριος Υπουργός έκανε µία προσπάθεια το πρωί να µας πει
ότι αυτό δεν είναι τίποτα, ότι είναι µία ρύθµιση που βοηθάει τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και τους υπαλλήλους κ.λπ. Και
µε νοµικό τρόπο, που τον ανέλυσε ο Γκιόκας και τον έκανε
«φύλλο και φτερό» -και άλλοι-, προσπάθησε να µας πείσει ότι δεν
«τρέχει» τίποτα.
Τότε, λοιπόν, γιατί εδώ λέει ότι «υπαγορεύονται από λόγους
υπέρτερου δηµοσιονοµικού και δηµοσίου συµφέροντος»; «Θέλει
να κρυφτεί και δεν την αφήνει», λέει. Αυτό κάνατε εδώ. Τα λέτε
ανοιχτά: «Στήριξη της εθνικής οικονοµίας µέσω της απόλυτης
διενέργειας των πλειστηριασµών ως µέσο ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και αποφυγής
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ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και αφ’ ετέρου εξασφάλιση της έννοµης κ.λπ.». Αν ήταν το δεύτερο, τι το
θέλετε το πρώτο; Γιατί; Αν ήταν µόνο να για προστατευτούν, γιατί
το βάλατε; Να µας απαντήσετε µετά. Για να δούµε, λοιπόν.
Εποµένως, ας τα αφήσουµε όλα αυτά. Τι δίληµµα βάζετε εδώ;
Το βάζετε κι αλλού, έτσι γράφουν τουλάχιστον. Ανακεφαλαιοποίηση ή πλειστηριασµοί. Αυτό το δίληµµα δεν βάζετε; Ανακεφαλαιοποίηση ή πλειστηριασµοί. Δηλαδή ή περνάει η τροπολογία ή
πέφτει η Κυβέρνηση. Γιατί; Αφού είναι τόσο απαλό αυτό το µέτρο
κι έχει να κάνει µόνο µε την προστασία των υπαλλήλων.
Άρα λοιπόν, λέω ότι δεν είµαστε αφελείς. Ποιος το απαιτεί
αυτό; Πείτε το. Είναι προαπαιτούµενο, ναι ή όχι; Πείτε µας
«είναι». Έτσι δεν είναι; Μάλιστα. Άρα ποιους εξυπηρετεί; Εδώ,
καθαρά πράγµατα και στα ίσια, βγείτε να το πείτε. Ποιους εξυπηρετεί; Δεν εξυπηρετεί τις τράπεζες και τα funds; Τι µας λέτε;
Μας λέτε ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία και µάλιστα δίνετε
και όρκους; Ποιοι προστατεύονται από την πρώτη κατοικία; Προστατεύονται όσοι µπήκαν στη ρύθµιση του «νόµου Κατσέλη»
µέχρι τέλος του 2018. Ναι ή όχι; Οι άλλοι, που είναι δεκάδες χιλιάδες; Κανένας δεν προστατεύεται από πουθενά.
Μήπως προστατεύεται από τη συµφωνία κυρίων των τραπεζών; Ο Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών το ξεκαθάρισε, παρά
το τι λέτε εσείς και το τι υπόσχεστε. Άρα τι θέλετε µε αυτόν τον
νόµο να κάνετε; Για να µην αρχίζω και λέω πάρα πολλά πράγµατα. Ποια είναι η ουσία; Η ουσία είναι να δώσετε ένα σήµα τροµοκρατίας, να µην αντιστέκεται ο κόσµος, ότι θα πηγαίνει
φυλακή, ότι θα διώκεται αυτεπάγγελτα κλπ. Θέλετε να τους φοβίσετε, δηλαδή, ειδικά αυτούς που αντιστέκονται, το λαϊκό κίνηµα. Για ποιον λόγο; Για να γίνουν οι πλειστηριασµοί στις βίλες
κ.λπ.; Μα, µας δουλεύετε; Βγάλτε έναν κατάλογο και πείτε: «Να
ποιοι είναι».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Υπάρχει κατάλογος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μη βιάζεστε. Τώρα στις 3 Ιανουαρίου
που είναι οι πλειστηριασµοί, θα δείτε ποιοι είναι και πόσοι έχουν
γίνει µέχρι τώρα.
Να πω και κάτι ακόµα. Για χρέη στο δηµόσιο, εφορία κ.λπ.,
προστατεύεται η πρώτη κατοικία; Γίνονται πλειστηριασµοί ή όχι;
Θα µου πείτε ότι υπήρχε αυτό και πριν. Ναι, αλλά πριν ο άλλος
έπαιρνε 2.000 ευρώ και µπορούσε να πληρώσει ένα δάνειο 500
κι 700 ευρώ και τώρα παίρνει 700.
Άρα λοιπόν, εδώ είναι καθαρά τα πράγµατα. Δεν χρειάζονται
παιχνίδια. Θέλετε να διευκολύνετε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα
κι όσο το δυνατόν µε λιγότερες αντιστάσεις πλειστηριασµοί, οι
οποίοι θα γενικευτούν. Μα, καλά, κορόιδα είναι τα funds που αγοράζουν, όχι µόνο τα κόκκινα, αλλά που ζητάνε τώρα και τα άλλα
στεγαστικά δάνεια; Γιατί το κάνουν; Για την ψυχή της µάνας τους
το κάνουν; Το κάνουν για να ξελαφρύνουν τους εργαζόµενους ή
είναι τα «κοράκια», όπως τα λέγατε κι εσείς, για να πάρουν γρήγορα ό,τι µπορούν;
Κάνετε ένα λάθος µε όλα αυτά. Το ξύλο έχει δύο άκρες. Όταν
βγάζεις το µαστίγιο, έχει κι άκρη αν το πιάσει κι ο άλλος. Κι
επειδή µπαίνει το οργανωµένο κίνηµα, συνδικάτα, οµοσπονδίες
κ.λπ. -γιατί εκεί απευθύνεται, στο οργανωµένο λαϊκό κίνηµα, δεν
σας φοβίζουν οι ακτιβισµοί- ο νόµος σας θα πάει στον κάλαθο
των αχρήστων. Και σας το λέω ευθέως: Ναι, τους καλούµε να
απειθαρχήσουν και να µην φοβηθούν.
Επίσης, το άρθρο που λέει για διατάραξη οικιακής ειρήνης
κ.λπ. –να τα πούµε όλα εδώ- είναι αυτό µε το οποίο συλλαµβάνονται συνδικαλιστές, σωµατεία, για συµβολικές καταλήψεις ή
για οτιδήποτε άλλο, όταν συλλαµβάνονται. Γενικά, όµως, επειδή
είναι και θέµα συσχετισµού των δυνάµεων, δεν εφαρµόζεται
τόσα χρόνια. Γιατί, αν εφαρµοζόταν, η µισή Ελλάδα που συµµετέχει στις κινητοποιήσεις θα ήταν στη φυλακή. Είναι έτσι ή όχι;
Έτσι είναι.
Άρα λοιπόν, σας προειδοποιούµε ότι δεν πρόκειται να περάσει
και στην πράξη. Τα «κοράκια» και οι τραπεζίτες κι όλοι υπόλοιποι
οι οποίοι τρίβουν τα νύχια τους και τα µαχαίρια τους, που σας
στηρίζουν, να ξέρουν ότι δεν θα περάσουν εύκολα αυτά τα πράγµατα και ότι το ΚΚΕ θα αντιδράσει και θα είναι στην πρώτη
γραµµή.
Μέσα στην τροπολογία, λοιπόν, είναι και η τροπολογία για τη
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χρηµατοδότηση και τον έλεγχο των κοµµάτων, όπως λέτε. Ν’ αρχίσουµε από το δεύτερο, µε την «GRECO» κι όλη αυτή την ιστορία. Ελέγχονται τα κόµµατα; Ελέγχονται, απ’ όσο ξέρουµε, όλα.
Το ΚΚΕ ελέγχεται εξονυχιστικά. Δέκα µέρες κάθονται στα γραφεία. Ελέγχουν τα πάντα. Ό,τι στοιχεία ζητάνε δίνονται, εκτός
από ένα. Θα σας το πω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τα κουπόνια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι τα κουπόνια. Τα ονόµατα.
Τώρα θα τα πούµε εδώ. Είναι πονηρό. Και κοιτάξτε τώρα. Δεν
γλείψουµε το δάχτυλό µας. Ορισµένοι ίσως και να µην ξέρουν τι
γίνεται. Λέει ότι θέλουµε ΑΦΜ, Αστυνοµική Ταυτότητα, στεφανοχάρτι –το στεφανοχάρτι είναι ειρωνικό- ονοµατεπώνυµο κ.λπ. για
κουπόνια πάνω από 15 ευρώ. Ταυτόχρονα, όµως, κατεβάζουν την
ανώνυµη χρηµατοδότηση από 150.000 σε 75.000 ευρώ. Άρα και
το 1 ευρώ κουπόνι το θες ονοµαστικό. Τι κάνουµε; Τι παιχνίδια,
τι κόλπα είναι αυτά; Αναλύονται. Στην πραγµατικότητα ποια κόµµατα πάει να στραγγαλίσει κυρίως; Εκείνα που αντιστρατεύονται
το ίδιο το σύστηµα.
Επειδή τα πολιτικά επιχειρήµατα θα τα πούµε τελειώνοντας,
θα σας διαβάσω τι λέει η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων –που
εσείς ορκίζεστε σε αυτά- προσωπικού χαρακτήρα: «Στη συνταγµατική ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου
περιλαµβάνεται και η ελευθερία συµµετοχής ή υποστήριξης και
χρηµατικής πολιτικών κοµµάτων, καθόσον η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας ενέχει την ελευθερία συµµετοχής στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Τα παραπάνω
ατοµικά, κοινωνικά δικαιώµατα» -στα οποία εσείς ορκίζεστε και
εµείς υποτίθεται δεν τα υπερασπίζουµε µε σθένος- «συνδέονται
και µε τη µυστικότητα της ψήφου. Συνακόλουθα η ανάρτηση στο
διαδίκτυο ζητούµενων στοιχείων φυσικών προσώπων συνιστά σοβαρό περιορισµό όλων των παραπάνω ατοµικών, κοινωνικών δικαιωµάτων, η προσβολή των οποίων είναι υπέρµετρη και δεν
δικαιολογείται από τον σκοπό του νόµου».
Γιατί, λοιπόν, έγιναν ο ν.3023/2002 και ο ν.4034/2014; Κατ’
αρχάς, πρέπει να πούµε ποιος τον έφερε, όχι ποιος τον ψήφισε.
Ήταν η Νέα Δηµοκρατία και την στήριξαν και τα άλλα κόµµατα
και το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ και δεν θυµάµαι εάν ήταν η ΔΗΜΑΡ.
Ποιος τον έφερε; Η «GRECO». Τι είναι η «GRECO»; Και µας
την κουνάτε εδώ! Ποιοι µιλάνε για διαφθορά; Η Γερµανία µε τη
«SIEMENS»; Τι να τους κάνουµε αυτούς; Ποιοι µιλάνε για διαφθορά; Η Βρετανία, που η Βασίλισσα κάνει κοµπίνες; Στα αγροτικά ποια; Η Δανία µε την Υπουργό Αγροτικής Οικονοµίας, που
ήταν και Επίτροπος και στο τέλος την ξηλώσανε; Ποιοι µιλάνε
για διαφθορά; Οι αρχιδιαφθορείς; Και µας λέτε για την «GRECO»
και µας την κουνάτε;
Τι είναι η «GRECO»; Ποια νοµιµοποίηση έχει; Επειδή την έκανε
το Συµβούλιο της Ευρώπης; Και στο τέλος τέλος, είναι υποχρεωτικό να το εφαρµόσετε; Όχι, δεν είναι. Γιατί, λοιπόν, το εφαρµόζετε; Γιατί το δεχθήκατε σαν προαπαιτούµενο; Είναι και η
Ευρωπαϊκή Ένωση από πίσω. Τι στόχο έχει; Να στραγγαλίσει οικονοµικά –ξαναλέω- και να εµποδίσει πολιτική δράση κοµµάτων.
Ποιων κοµµάτων; Έχετε την εντύπωση ότι τα αστικά κόµµατα
θα πληγούν απ’ αυτά; Έχετε την εντύπωση ότι τα κουπόνια του
ενός ευρώ, των δύο ευρώ, των πέντε, των πενήντα ευρώ –µέχρι
εκεί βγάζουµε- φέρνουν τη διαφθορά; Αυτό είναι; Τα εκατοµµύρια δίνονται µε τα κουπόνια; Κουβαλιούνται και µε φορτηγό ή
σταµατάνε οι εταιρείες;
Πρώτον νοµιµοποιούν το αµερικάνικο σύστηµα, αυτοί που είναι
και κατά της διαφθοράς! Θυµάστε τους καταλόγους για το ποιες
εταιρείες στηρίζουν τον χ’ ή τον ψ’, τον Κλίντον ή τον Τραµπ σήµερα. Αυτό είναι ένα θέµα. Νοµιµοποιεί, δηλαδή, τη διασύνδεση
και τη διαπλοκή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Το δεύτερο και το κυριότερο είναι το φακέλωµα όλου του κόσµου. Ξέρετε, να σας πούµε, θα θέλαµε ειλικρινά –και το έχουµε
πει πολλές φορές- όλοι όσοι ενισχύουν το ΚΚΕ να το δηλώνουν
κιόλας, για να σπάσει την τροµοκρατία και τα πάντα. Όσοι θέλουν να το ενισχύσουν, το δηµοσιεύουµε στον Ριζοσπάστη. Κανένα άλλο κόµµα δεν δηµοσιεύει. Κάθε µέρα ο Ριζοσπάστης έχει
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προσφορές.
Αλλά, πού ζούµε, σε τι κλίµα; Δεν υπάρχει τροµοκρατία µέσα
στο εργοστάσιο; Θα φακελώσουν όλο τον κόσµο; Και δεν είναι
όλοι κοµµουνιστές και δεν το ψηφίζουν ορισµένοι. Εκτιµάνε,
όµως, τον ρόλο του. Εµείς δεν πρόκειται να το κάνουµε ποτέ
αυτό. Και δεν πρόκειται να προσκυνήσουµε ούτε την «GRECO»
ούτε κανέναν. Και ο λαός θα είναι µαζί µας.
Και επειδή, λοιπόν, λέτε διάφορα, θα σας διαβάσω την «ΑΥΓΗ»
όταν ήταν εφηµερίδα της Αριστεράς, για να µην πω το τραγούδι
που λέει η ΚΝΕ τώρα. «Συνελήφθη µέλος του Γενικού Συµβουλίου της ΕΔΑ µε το πρόσχηµα διενέργειας παράνοµου εράνου».
«Μήνυσις κατά µελών της ΕΔΑ στην Πρέβεζα για παράνοµο
έρανο». «Αθρόες συλλήψεις στελεχών και µελών της ΕΔΑ». «Αυθαιρεσίες αστυνοµικών αρχών στην Χίο». «Ηράκλειο: δεκαεπτά
πολίτες παραπέµπονται», πάλι για έρανο, «και νέες εκτοπίσεις».
Στον Άη Στράτη, «συλλήψεις τριών γυναικών επειδή στο κρεοπωλείο», τάδε, «έκαναν έρανο υπέρ των εξορίστων». Πόσα να
σας πω; Και υπάρχουν και άνθρωποι που στηθήκαν στον τοίχο
γιατί ενίσχυαν το ΚΚΕ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ: Και από εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παφίλη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, αλλά
έχασα τον χρόνο.
Εποµένως, να ξέρετε ότι αυτά δεν περνάνε και δεν θα περάσουν.
Τι έλεγε, λοιπόν, ο Πρόεδρος της Βουλής για τον νόµο; «Υπάρχει σαφής τάση µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο για αµερικανοποίηση, για ένα σύστηµα λόµπι που θα δηµιουργηθεί γύρω από τα
κόµµατα για την άµεση εξυπηρέτηση συµφερόντων τους, που
πολύ απέχει από το να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος, όπως
είναι απαραίτητο. Για την αµερικανοποίηση, δηλαδή, για κόµµατα
ΑΕ και ονοµαστικοποίηση των κουπονιών η διαφωνία µας είναι
σαφέστατη». Και είχε ψηφίσει «κατά» το 2014.
Του κ. Κοντονή, να µην το διαβάσω, το έχει ο ίδιος. Περίπου
στο ίδιο είναι. Κυρία Γεροβασίλη, που ήταν και εισηγήτρια: Λέει:
«Νοµιµοποιούνται µε το νοµοσχέδιο οι σχέσεις συναλλαγής µεταξύ οικονοµικών συµφερόντων και κοµµάτων. Κάποια θα δίνονται στο τραπέζι, κάποια από κάτω. Επιχειρήθηκε φακέλωµα
φίλων και µελών, που συνεισφέρουν από το υστέρηµά τους, προκειµένου να συνδράµουν το κόµµα που εκφράζει τις πολιτικές
τους απόψεις. Διαφωνούµε µε» εκείνο, εκείνο και εκείνο. Αυτά
τα λέγατε εσείς. Τι άλλαξε από τον νόµο; Τίποτα.
Να ξέρετε, λοιπόν, ότι εµείς πίσω δεν κάνουµε. Χαφιεδολόι
µέσω νόµου για να πούµε ποιος δίνει τι και πού δίνει, δεν πρόκειται να γίνουµε. Εσείς που βάζετε την υπογραφή σας θα απολογηθείτε και αύριο για όλα αυτά, ακόµα και σε δικούς σας
ψηφοφόρους, όσοι σας µένουν, και κρατάνε κάποιες αντιλήψεις,
και είναι αρκετοί βέβαια αυτοί που τις κρατάνε.
Μην έχετε την αυταπάτη ότι το ΚΚΕ θα το χτυπήσετε. Κλείνουµε εκατό χρόνια και τα πενήντα ήµασταν παράνοµοι. Έχουµε
µάθει και στα καλά και στα άσχηµα, και στο κύµα και στην τρικυµία, και στη θύελλα και τη νικήσαµε και αυτή. Έτσι θα τη νικήσουµε και τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, για πέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αισθάνοµαι σήµερα ότι οµιλώ εις ώτα µη ακουόντων ορισµένες
φορές και λυπάµαι γι’ αυτό το πράγµα ειλικρινά. Ας ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, τα αυτονόητα.
Όσον αφορά την παράγραφο 3 της επίδικης τροπολογίας, δεχόµαστε όλοι ότι αποτελεί επέκταση και στον ιδιωτικό χώρο, διότι
δεν είχε προβλεφθεί µε τον κώδικα του 1950, γιατί δεν υπήρχαν
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, internet κ.λπ.; Θα το δεχθούµε ή
δεν θα το δεχθούµε; Τίποτα άλλο δεν κάνει η παράγραφος 3.
Είπε ο κ. Παφίλης προηγουµένως ότι επεκτείνεται το αυτεπάγγελτο και στην απειλή. Μα, το είπα και το πρωί. Δεν είπα κάτι για
να σας παραπλανήσω. Στην απειλή επεκτείνεται. Και είπα ότι το
εξετάζουµε. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα δούµε µήπως
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µπορεί να ενταχθεί αυτό το κοµµάτι στην παράγραφο 3. Για την
παράγραφο 3 έχουµε αντιρρήσεις;
Διότι αυτό που κάνει η Κυβέρνηση, και το λέω σε εσάς, κύριε
Παφίλη, που είσαστε άνθρωπος καλής πίστης, είναι ότι λέµε ότι
την προστασία την οποία έχει ένας συµβολαιογράφος στο ειρηνοδικείο θα την έχει και στο γραφείο του. Μόνο αυτό λέει η παράγραφος 3. Δεν λέει κάτι άλλο. Σε αυτό δεν νοµίζω ότι µπορεί
να υπάρξει αντίρρηση.
Σε αυτό που µου λέτε σχετικά µε την απειλή πράγµατι έχουµε
εδώ το αυτεπάγγελτο. Είπαµε εµείς ότι το εξετάζουµε διότι
υπήρχε από την αρχή η γνώµη ότι αυτό εντάσσεται στην παράγραφο 3 για την οµαλή διεξαγωγή του πλειστηριασµού.
Επίσης, η παράγραφος 1 δεν κοµίζει και αυτή γλαύκας εις
Αθήνας, διότι το αυτεπάγγελτο για τους δηµοσίους υπαλλήλους
ισχύει στον ποινικό µας κώδικα. Λέµε, λοιπόν, να ισχύει και για
τους συµβολαιογράφους, οι οποίοι εκτελούν µία δηµόσια λειτουργία.
Σας ερωτώ, κύριοι συνάδελφοι, το εξής: Εµείς οι Βουλευτές
είναι ποτέ δυνατόν να δεχθούµε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος
είναι εντεταλµένο όργανο και κάνει τη δουλειά του ως συµβολαιογράφος απολύτως νόµιµα και µέσα στα θεσµικά πλαίσια, που
έχει ορίσει η πολιτεία, να προπηλακίζεται, να βρίσκεται σε µια
κατάσταση πέραν κάθε λογικής; Μπορεί να το ανεχτεί αυτό το
πράγµα η Βουλή, το σύνολο των Βουλευτών; Για αυτό ακριβώς
οι συµβολαιογράφοι είχαν προκηρύξει αποχή και είπαν ότι «αν
δεν υπάρξει ένα νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας, εµείς δεν είµαστε διατεθειµένοι να πηγαίνουµε εκεί και να διενεργούµε πλειστηριασµούς».
Ξέρετε, επιπλέον, ότι ορισµένοι κύκλοι ήθελαν οι πλειστηριασµοί να φύγουν από τα χέρια των συµβολαιογράφων. Τα γνωρίζετε αυτά. Δηλαδή, να τους στρώναµε και το χαλί! Και να µην
υπάρχουν εκείνες οι δικονοµικές εγγυήσεις, οι οποίες διαλαµβάνονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και εµείς περί άλλα να
τυρβάζουµε εδώ.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι ουσιαστικά ουδεµία αλλαγή επέρχεται µε αυτή την τροπολογία, πέρα του γεγονότος της απειλής, η οποία καθίσταται διωκόµενο αυτεπαγγέλτως αδίκηµα για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Σας είπα ότι αυτό το εξετάζουµε και θα εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο συνεννόησης.
Όµως, συνδυάζεται τώρα, από το πρωί γίνεται αυτή δουλειά,
όσες οµιλίες και να έγιναν από την πλευρά της Κυβέρνησης, η
προστασία των συµβολαιογράφων και, βεβαίως, η σταθερότητα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, γιατί και τα δύο διαλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση, αλλά λέτε µόνο το πρώτο µε την
…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το πρώτο τι θέλει;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Παφίλη, εσείς το είπατε.
Άλλοι δεν το είπαν. Και τα δύο είναι της ίδιας αξίας. Και το πρώτο
είναι σηµαντικό, κύριε Παφίλη. Θα σας πω γιατί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πείτε µας!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Μα, δεν είπε κανένας ότι δεν
είναι. Από τη στιγµή που το γράφουµε στην αιτιολογική έκθεση,
δεν κρύβουµε κάτι, διότι αν δεν στηριχθεί το τραπεζικό σύστηµα,
ξέρετε πολύ καλά ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα
πλήξει τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, αυτούς τους οποίους οι προηγούµενες κυβερνήσεις έβαλαν να πληρώσουν τόσα
εκατοµµύρια.
Εποµένως εµείς δεν είµαστε διατεθειµένοι –και το λέω και σε
εσάς, το λέω σε όλους- να µπούµε σε αυτή τη λογική, ξανά και
ξανά ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την οποία θα πληρώνουν οι συνήθεις ύποπτοι. Ακριβώς αυτούς προσπαθούµε να
προστατεύσουµε µε το να αποκλείσουµε αυτή τη διαδικασία και
γι’ αυτό το αναφέρουµε. Πού είναι το πρόβληµα; Πουθενά!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επανέρχοµαι στην αρχική µου σκέψη -κυρία Πρόεδρε, δώστε
µου λίγο χρόνο- να συνδεθεί η συγκεκριµένη διάταξη µε την
πρώτη κατοικία. Εγώ το είπα δέκα φορές σήµερα. Η πρώτη κα-
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τοικία προστατεύεται απολύτως -και το λέω σε όλους- µε τον
νόµο Σταθάκη.
Ποιοι δεν προστατεύονται στην πρώτη κατοικία; Αυτοί που
έχουν πάρει υπέρογκα δάνεια, πάνω από 280.000 ευρώ και επίσης εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν τον νου να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Γιατί ο νόµος Σταθάκη αυτό λέει, ότι για να
προστατευθείς θα πρέπει να υπάρξει µια κρίση δικαστηρίου ότι
εσύ πράγµατι δεν µπορείς να αντεπεξέλθεις στο δάνειο.
Και ξέρετε, όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αποφάσεις
έχουν εκδώσει τα ειρηνοδικεία της χώρας προστασίας όλων εκείνων των πολιτών οι οποίοι δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στα
βάρη τα οποία είχαν αναλάβει προ της κρίσεως. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Εάν, λοιπόν, υπάρχει µια πρώτη κατοικία, που ο δανειολήπτης
-γιατί γι’ αυτούς µιλάµε- δεν προσέφυγε ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ είχε τη δυνατότητα, τότε φταίει ο νόµος, φταίει η Κυβέρνηση; Η Κυβέρνηση του έδωσε τη δυνατότητα και µάλιστα
από αυτό το Βήµα!
Κάνω έκκληση σε όλους τους πολίτες που έχουν πρόβληµα:
Μέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2018 έχουν τη δυνατότητα προσφυγής,
προσωρινής καταρχάς µε την προσωρινή διαταγή και οριστικής
µε την έκδοση αποφάσεως. Μάλιστα, αυτή η προστασία δεν σταµατάει στις 31 Δεκεµβρίου 2018. Γι’ αυτούς που θα έχουν λάβει
την προστασία επεκτείνεται στο διηνεκές µπορώ να πω, µέχρι να
λήξει αυτή η κατάσταση.
Αυτά γιατί δεν τα λέτε; Γιατί αυτά δεν τα λέει κανένας και κατηγορείται η Κυβέρνηση για αυτήν τη µεγαλειώδη προσπάθεια
που έχει κάνει για την προστασία της πρώτης κατοικίας;
Ελάτε τώρα στην πραγµατικότητα και στα γεγονότα. Ξέρετε,
κύριοι συνάδελφοι –να µας το πείτε κι εµάς, γιατί εµείς έχουµε
συστήσει παρατηρητήριο και παρακολουθούµε, κύριε Παφίλη,
όχι µόνο τους πλειστηριασµούς, που έχουν γίνει, αλλά και αυτούς που είπατε, του Ιανουαρίου. Τα παρακολουθούµε όλα, καµµιά πρώτη κατοικία δανειολήπτη, που έχει εµπλακεί σε αυτή τη
διαδικασία προστασίας, δεν έχει βγει σε πλειστηριασµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πάµπολλες.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τι λέτε, κύριε Κατσώτη; Τι λέτε
τώρα;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
Κύριε Παφίλη, απευθύνοµαι σε εσάς. Αποδέχεστε αυτό που
λέει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον
καµµία λογική στη συζήτηση.
Πείτε µου έναν. Σας λέω ότι δεν υπάρχει καµία πρώτη κατοικία,
διότι εδώ τα πράγµατα είναι καθαρά. Όποιος δανειολήπτης έχει
ενταχθεί στον νόµο Σταθάκη έχει απόλυτη προστασία. Προσέξτε,
εδώ µας λέτε: Είναι στο 100%; Όχι, δεν είναι -σας το είπαµε- διότι
κάποιοι έχουν πρώτη κατοικία που τα δάνειά τους ξεπερνούν τις
280.000 ευρώ. Κάποιοι έχουν κριθεί από το δικαστήριο –σχετικά
λίγοι σε σχέση µε αυτούς που προσέφυγαν- ότι δεν χρήζουν προστασίας γιατί τα εισοδήµατά τους υπερκαλύπτουν τη δόση την
οποία τους πρότεινε µετά από διαπραγµάτευση η τράπεζα.
Ας σταθούµε, λοιπόν, εδώ ένα λεπτάκι. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Σας λέω και πάλι, προηγουµένως εισέφερε στη συζήτηση συνάδελφος από τη Νέα Δηµοκρατία. Κάποιες εφηµερίδες
έγραψαν για πρώτη κατοικία στον Βόλο. Ο συγκεκριµένος δανειολήπτης είχε προσφύγει ενώπιον της δικαιοσύνης που του δίνει
το δικαίωµα ο νόµος; Διότι αν είχε προσφύγει και το αίτηµά του
είχε γίνει δεκτό, δεν θα ήταν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Ή αν
είχε προσφύγει και το αίτηµά του απορρίφθηκε, τότε θα πρέπει
να προσαρµοστεί στη δικαστική απόφαση. Εγώ, όµως, το παρακάµπτω αυτό.
Κάνω, λοιπόν, έκκληση σε όλους τους Έλληνες πολίτες, οι
οποίοι έχουν πρόβληµα µε την πρώτη κατοικία και δεν µπορούν
να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Έχουν µπροστά τους έναν
ολόκληρο χρόνο να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη, να θέσουν υπ’
όψιν των δικαστών την κατάσταση που αντιµετωπίζουν και να
εξαιρεθούν.
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Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικαστήρια τα οποία
έχουν κάνει και κούρεµα των δανείων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Όλα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Σχεδόν όλα.
Αυτά γιατί δεν τα λέτε; Γιατί δεν τα λέει αυτά κανένας στον ελληνικό λαό και µοιράζετε φόβο και τρόµο ότι «εδώ γύρευε τι θα
γίνει»; Δεν ξέρετε τι µπορεί να συµβεί; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Γι’ αυτό ακριβώς και κανένας τέτοιος δανειολήπτης δεν βρίσκεται στις διαµαρτυρίες. Διότι όλοι αυτοί έχουν προστατευτεί.
Ποιοι άλλοι βρίσκονται;
Προσέξτε, την Τετάρτη, έγιναν κάποιοι πλειστηριασµοί στο Ειρηνοδικείο. Μπορείτε να µου πείτε έναν πλειστηριασµό που να
αφορούσε πρώτη κατοικία δανειολήπτη; Ούτε ένας. Ήταν όλες
ιδιωτικές διαφορές. Ποιους προστάτευαν αυτοί που είχαν συγκεντρωθεί έξω; Το ΚΚΕ ξέρω ότι δεν ήταν, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα. Οι υπόλοιποι ποιους προστάτευαν; Για να µάθουµε. Δεν
υπήρχε κανένας πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας. Όλοι οι πλειστηριασµοί ήταν µεταξύ ιδιωτών, διαφορές ιδιωτικές και όµως
απ’ έξω ήταν κάποιοι και φώναζαν: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
Εδώ έχουµε να κάνουµε µε παραπληροφόρηση; Έχουµε να
κάνουµε µε µία συστηµατική παραπληροφόρηση ότι κάτι γίνεται,
ενώ δεν γίνεται τίποτα; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που
σας λέω έγιναν την Τετάρτη, χθες, όχι πριν ένα µήνα. Μπορεί κάποιος να µου πει το αντίθετο; Κανένας, κύριοι συνάδελφοι. Είχαν
ελεγχθεί όλοι οι πλειστηριασµοί. Όλοι οι πλειστηριασµοί αφορούσαν ιδιωτικά χρέη, είτε γίνονταν στο Ειρηνοδικείο είτε ηλεκτρονικά.
Το άλλο σας το είπα το πρωί. Έβγαινε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ακίνητο µε ύψους δανείου 1.450.000 ελβετικά φράγκα
και κάτω από το γραφείο της συµβολαιογράφου υπήρχαν οι
τύποι που έλεγαν να µην γίνει κανένας πλειστηριασµός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς δεν έχουµε καµία σχέση µε
αυτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Δεν έχετε, πράγµατι. Μα, σας
το είπα.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω, εάν εσείς εντοπίσετε λαϊκή κατοικία,
πρώτη κατοικία δανειολήπτη ο οποίος είχε τη δυνατότητα ένταξης στον νόµο και παρά ταύτα το ακίνητό του τίθεται σε δηµόσιο
αναγκαστικό πλειστηριασµό, είτε φυσικό είτε ηλεκτρονικό, εδώ
είµαστε εµείς, εδώ είναι η Κυβέρνηση. Αυτό που υποσχέθηκε,
αυτό υλοποιεί επί µονίµου βάσεως και σε σταθερή αξία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, σε λίγο θα µιλήσετε πάλι για να κλείσουµε. Κάνετε το
κλείσιµο τώρα;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αν κάνω κλείσιµο, θα κάνω για
πέντε λεπτά, όχι παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας κατηγορούν ότι ανεχόµαστε και υποθάλπουµε τη βία. Και τώρα που έρχεται εδώ µία διάταξη που θέλει να προστατεύσει αυτό τον συγκεκριµένο κλάδο,
όλοι λένε «είµαστε κατά της βίας, αλλά δεν θα το ψηφίσουµε
αυτό εδώ» για λόγους τους οποίους αρχίζουν να απαριθµούν.
Κοιτάξτε, ή είµαστε κατά της βίας και παίρνουµε µέτρα ή δεν
είµαστε. Διότι άλλο πράγµα η πολιτική διαµαρτυρία και άλλο
πράγµα η βία και µάλιστα η βία εις βάρος ενός ανθρώπου, ο
οποίος είναι µόνος του εκείνη την ώρα. Είναι και ανανδρία, εκτός
των άλλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µιλήσω τώρα για το νοµοσχέδιο, ακριβώς για να µην το αδικήσω περισσότερο από ό,τι
έχει αδικηθεί. Νοµίζω όµως ότι το πολιτικό συµπέρασµα που
βγαίνει από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι πλέον η Νέα Δηµοκρατία
επιδιώκει διακαώς, αφού η Κυβέρνηση δεν κλονίστηκε τόσο
καιρό µε όσα οι ίδιοι έλεγαν ότι θα την κλονίσουν, να κλονιστεί
µε τους πλειστηριασµούς. Και ενώ αποστασιοποιείται από αδικοπραξίες, από την άλλη, ούτε λίγο ούτε πολύ, βάζει όλα της τα
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λεφτά σε καταστάσεις έκνοµες, µήπως µε αυτόν τον τρόπο µπορέσει να κερδίσει κάτι.
Σας λέω λοιπόν ότι, όπως αποτύχατε στη ρητορική σας ότι δεν
θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και όπως αποτύχατε στη ρητορική σας ότι η τρίτη αξιολόγηση θα περιλαµβάνει δηµοσιονοµικά µέτρα, που τελικά δεν περιλαµβάνει, έτσι θα ηττηθείτε και
εδώ. Και θα ηττηθείτε γιατί δεν υπάρχει πραγµατική βάση.
Κινήµατα δηµιουργούνται όταν υπάρχει πραγµατική βάση.
Εδώ όταν όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι οι οποίοι
βρέθηκαν στον κυκεώνα της κρίσης, έχουν προστατευθεί ήδη ή
µπορούν ακόµη και τώρα -όπως είπα- να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη και να έχουν απόλυτη προστασία της κατοικίας τους,
δεν υπάρχει πραγµατική βάση για τη δηµιουργία κινήµατος.
Μπορεί οι συνήθεις ύποπτοι να κάνουν τα συνήθη επεισόδια
αλλά κινητοποίηση µαζών δεν µπορεί να γίνει, γιατί η πρώτη κατοικία, η λαϊκή κατοικία προστατεύεται από τον νόµο και την Κυβέρνηση της Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Τσόγκας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σπουδαιότητα
του κρινόµενου νοµοσχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι µε αυτό αλλάζουν τα πολιτισµικά
και κοινωνικά προτάγµατα της κοινωνίας µας.
Αλλάζει ο τρόπος της κοινωνικής συµβίωσης διότι αλλάζει η
λογική της αντιµετώπισης του ψυχικά πάσχοντος ή διανοητικά
διαταραγµένου δράστη αξιόποινων πράξεων, στον οποίο πλέον
αναγνωρίζονται δικαιώµατα που επιβάλλουν τη συµµόρφωση µε
το αναθεωρούµενο θεσµικό πλαίσιο. Δηλαδή, καθίσταται προφανές ότι επιχειρείται αλλαγή παραδείγµατος, αναδεικνύοντας έννοιες αξιοπρέπειας, αυτονοµίας και σεβασµού του ψυχικά
πάσχοντος ως υποκειµένου δικαίου.
Οι από δεκαετίες και πλέον ήδη επελθούσες µεταβολές, τόσο
στη διεθνή όσο και στην ευρωπαϊκή έννοµη τάξη, που τροποποίησαν τις διατάξεις ενός απαρχαιωµένου µοντέλου ποινικής συµπεριφοράς στους δράστες των εγκληµάτων αυτών, υποχρεώνουν
την προσαρµογή της ελληνικής έννοµης τάξης και τη µεταχείριση
των ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής, να γίνεται µε κεντρικό άξονα τη φροντίδα
της ψυχικής τους υγείας και τη βελτίωση της θεραπευτικής τους
αγωγής, µε στόχο τη θεραπεία τους και όχι την εφαρµογή παρωχηµένων µεθόδων ιατρικών και κοινωνικών προκαταλήψεων, οπότε
η τροποποίηση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου κατέστη προφανώς αναγκαία.
Έτσι, το πρώτο µέρος του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου έρχεται
να βάλει ένα τέλος στον µακροχρόνιο και παρωχηµένο λειτουργικά εγκλεισµό και την αποµόνωση σε κλειστές οµάδες όσων αντιµετωπίζουν ψυχικές και διανοητικές διαταραχές, εξασφαλίζοντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύγχρονα µέτρα θεραπείας των αδικοπραγούντων ψυχικά ασθενών, αλλά και την εγγύηση της επέλευσης του επιδιωκόµενου θεραπευτικού
αποτελέσµατος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό τροποποιείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο όσων αντιµετωπίζουν ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές και
δη των άρθρων 38 - 41 και 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα και
επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλά και η
διαδικασία επιβολής µέτρων θεραπείας των ατόµων αυτών που
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω της ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής.
Τα επιβαλλόµενα µέτρα στους αδικοπραγούντες ψυχικά ασθενείς προβλέπεται ότι θα έχουν κατ’ εξοχήν θεραπευτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των
θεµελιωδών αγαθών των δραστών, ενώ ιδιαίτερη σηµασία έχει η
πρόβλεψη περί βεβαίωσης των προϋποθέσεων επιβολής του
εκάστοτε µέτρου µετά από πραγµατογνωµοσύνη, που διενεργείται αµέσως µετά τη σύλληψη, καθώς και µε ακόµη µία πραγµατογνωµοσύνη όσο το δυνατό εγγύτερα προς τη δικάσιµο.
Στην κατεύθυνση αυτή ρυθµίζεται ο µέγιστος χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού µέτρου και εισάγοντας πρωτοπόρα καινοτοµία παρέχεται η δυνατότητα άρσης ή αντικατάστασης του
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µέτρου που επιβλήθηκε και µε αίτηση του θεραπευοµένου, ενώ
καινοτοµώντας εκ νέου παρέχεται στον κατηγορούµενο δικαίωµα
έφεσης τόσο κατά της απόφασης που επιβάλλει το µέτρο θεραπείας, αλλά και κατά εκείνης που διατάσσει την παράτασή του.
Με το τρίτο κεφάλαιο καθορίζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την εκτέλεση των µέτρων θεραπείας και προσδιορίζονται
οι µονάδες εκτέλεσης των εν λόγω µέτρων. Επίσης, προσδιορίζεται µε απόλυτη σαφήνεια ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής
του θεραπευοµένου σε ειδικό ή κοινό ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου, καθώς και η διαδικασία
παρακολούθησής του σε τακτά χρονικά διαστήµατα στις ανωτέρω µονάδες θεραπείας και ελέγχου από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου ανατρέπεται η µέχρι σήµερα διαδικασία έκδοσης ενός συναινετικού διαζυγίου και θεσπίζονται νέες ρυθµίσεις, προκειµένου να γίνει αποσυµφόρηση των
πολιτικών δικαστηρίων και να επιταχυνθούν διαδικασίες λύσης
του γάµου. Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες και ορίζεται ότι ο
γάµος µπορεί να λυθεί και µε συµφωνία µεταξύ των συζύγων, η
οποία βεβαιώνεται µε τη σύνταξη σχετικής συµβολαιογραφικής
πράξης, αλλάζοντας τα ισχύοντα νοµικά στερεότυπα.
Τροποποιείται το άρθρο 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
προβλέποντας ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο
Μονοµελές Πρωτοδικείο ή στο Ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέµβαση και η ανταίτηση θα µπορεί να ασκείται και προφορικά.
Το άρθρο 20 του ν.4039/2012 συµπληρώνεται και επιτρέπει σε
κάθε φιλοζωικό σωµατείο, µε τοπικό ή εθνικό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το εάν έχει ζηµιωθεί ή όχι, να παρίσταται ως πολιτική αγωγή προς υποστήριξη της κατηγορίας και µόνο.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι αλλαγές που εισάγονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας επιλύοντας χρόνια αιτήµατα και κοινωνικές αντιδικίες, καθιερώνοντας µε τρόπο σαφή τη δυνατότητα
άσκησης δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα και
της άσκησης έφεσης.
Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων να παρίστανται µε δήλωση ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, τόσο στις ακυρωτικές όσο και στις
υποθέσεις ουσίας, η οποία θα κατατίθεται από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο ή σε περίπτωση κοινής δήλωσης των διαδίκων το αργότερο έως την παραµονή της δικασίµου.
Επιλύονται ζητήµατα που διευκολύνουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ταυτόχρονα, προστατεύουν τον πολίτη
κατά την εκδίκαση των υποθέσεών του. Έτσι και προκειµένου να
µην απορρίπτονται οι υποθέσεις λόγω µη προσκόµισης γραµµατίου προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής, η παράλειψη της υποχρέωσης προκαταβολής της παράστασης του συνηγόρου κατά τη
συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων θα θεωρείται
τυπική παράλειψη, η οποία µπορεί να καλυφθεί µετά τη συζήτηση
και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από τη σχετική
ειδοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου από το δικαστήριο, επιλύοντας µε τον τρόπο αυτό χρόνιους εφιάλτες του Δικηγορικού
Σώµατος.
Από 1-1-2018 καταργείται το ιδιαίτερο Ποινικό Τµήµα που λειτουργεί στο Εφετείο Αθηνών, για να αποσυµφορηθεί ο όγκος των
ποινικών υποθέσεων και για να επιταχυνθεί η διαδικασία και αυξάνεται ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάδειξη και η αυτονοµία του
αυτοπροσδιορισµού κάθε ατόµου σίγουρα υποδηλώνει την αντίληψη περί της ποιότητας της Δηµοκρατίας µιας κοινωνίας και τη
συνάφειά της µε το πώς οι θεσµοί της προσεγγίζουν τα προβλήµατα των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως εν προκειµένω οι
ψυχικά και διανοητικά ασθενείς-δράστες αξιόποινων πράξεων.
Είναι ζητήµατα για τα οποία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για άλλη µία
φορά δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον
της για τις ευάλωτες και αδύναµες οµάδες, νοµοθετώντας την
προστασία της από παρωχηµένες αντιλήψεις και πρακτικές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Φωτεινή Βάκη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΚΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν πολλά τα επίδικα σήµερα.
Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω και από κάποιες εξαιρετικές διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητούµε, τις οποίες
νοµίζω ότι αδίκησε η συζήτηση για την τροπολογία. Μετά θα µπω
και στα επίδικα.
Τον µακρύ, λοιπόν, 18ο αιώνα, τον αιώνα του Διαφωτισµού, ο
Τσέζαρε Μπεκαρία είχε υπογραµµίσει ότι το σωφρονιστικό σύστηµα σκοπό δεν έχει την εκδικητικότητα, αλλά τον σωφρονισµό.
Δύο αιώνες αργότερα, ο Μισέλ Φουκώ στο «Επιτήρηση και Τιµωρία» είχε ισχυριστεί ότι η φυλακή, όταν λειτουργεί ως µια αποθήκη ψυχών και ως κολαστήριο, αναπαράγει το έγκληµα, αντί να
το εξαλείφει.
Σήµερα, λοιπόν, συζητούµε και ένα νοµοσχέδιο το οποίο εγγράφεται σε µια συνέχεια προοδευτικών µεταρρυθµίσεων, η
οποία ξεκίνησε το 2015 στο σωφρονιστικό µας σύστηµα και οι
οποίες έχουν κοινό παρονοµαστή µια ισχυρή ανθρωποκεντρική
θεώρηση του δικαίου, αλλά και µια ευκρινώς προοδευτική οπτική
γωνία της σωφρονιστικής πολιτικής.
Οι παρεµβάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από το 2015
µέχρι σήµερα στο σωφρονιστικό σύστηµα από την Κυβέρνηση
έχουν συµβάλει καθοριστικά στην αποµάκρυνση από προηγούµενες λογικές, λογικές κολαστηρίου, λογικές φυσικής ή διανοητικής εξόντωσης µέσω της ποινής ή λογικές φυλακής µέσα στη
φυλακή, όπως ήταν τα «λευκά κελιά», στα οποία είχαν κάποιοι
από εδώ αποδώσει και τον εύσχηµο όρο «φυλακές τύπου Γ».
Σε συνέχεια, λοιπόν, αυτής της προοδευτικής ανασυγκρότησης της σωφρονιστικής πολιτικής, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
να ρυθµίσει τα κρίσιµα ζητήµατα που άπτονται της µεταχείρισης
των ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής.
Με το παρόν νοµοσχέδιο χαράσσεται µια διαχωριστική γραµµή
µε το παρελθόν, όταν ο µοναδικός στόχος του σωφρονιστικού
συστήµατος ήταν η αποµόνωση του ψυχικώς πάσχοντος από την
κοινωνία και η υπέρµετρη έµφαση στον εγκλεισµό µε ταυτόχρονη αδιαφορία για την ψυχική ή διανοητική ασθένειά του.
Με άλλα λόγια, αλλάζουµε το µοντέλο αναφοράς από µια συντηρητική ανάγνωση της διαταραχής, προσκολληµένη στον εγκλεισµό και προχωρούµε σε µια σύγχρονη ανθρωποκεντρική
θεώρηση για την αντιµετώπιση των ατόµων τα οποία απαλλάσσονται από την ποινή και για τα οποία επιλέγονται κατάλληλα
µέτρα θεραπείας.
Ακούσαµε από τους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να εκφράζουν αντιρρήσεις στις προοδευτικές αυτές διατάξεις του νοµοσχεδίου, προβάλλοντας µε τον γνωστό
υπερβολικό τους τρόπο φοβίες περί διασάλευσης της δηµόσιας
ασφάλειας και κινδυνολογώντας για εγκληµατίες που ενδέχεται
να πληµµυρίσουν την κοινωνία µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Η αποστροφή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τις προοδευτικές αλλαγές του νοµοσχεδίου έγινε ακόµη πιο εµφανής
και µε τις διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο. Διαφωνεί η Αντιπολίτευση µε τις προβλέψεις για συναινετικό διαζύγιο ενώπιον
συµβολαιογράφου, µε την παρουσία δικηγόρου, υποστηρίζοντας
ότι µε τη διαδικασία αυτή ο γάµος εξισώνεται µε το σύµφωνο
συµβίωσης.
Είναι µια υπέρµετρα συντηρητική αντίληψη, αυτή που υποστηρίζει και την προσκόλληση σε µία δικαστική και πολλές φορές
τραυµατική εµπειρία ακόµη και για το συναινετικό διαζύγιο. Ας
λάβουµε υπόψιν µας και τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τα βήµατα
προόδου που έχουν γίνει και τα οποία οφείλει να ενσωµατώσει
και ο δικός µας Αστικός Κώδικας.
Προχωρώ τώρα -και κλείνω µε αυτό, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση χρόνου- στο επίµαχο θέµα µας, που είναι η περίφηµη τροπολογία για τους πλειστηριασµούς. Ακούστηκαν πολλές κριτικές
και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Ας ξεκινήσω από την κριτική εκ
δεξιών. Κροκοδείλια δάκρυα, υπερβολική ευαισθησία για νοµοθέτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Από ποιους,
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συνάδελφοι; Από εσάς; Από τα κόµµατα τα οποία κυβέρνησαν
και τα οποία είχαν στείλει σαράντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους
στη διαθεσιµότητα, που είχαν απολύσει δεκαπέντε χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, είχαν πάει τον κατώτατο µισθό των νέων
στα 400 ευρώ ή έπαιρναν αφειδώς τα δάνεια χωρίς καµία απολύτως εγγύηση;
Κοιτάξτε, οι ευαισθησίες αυτές –ακούσαµε για τη λαϊκή κατοικία και για διάφορα άλλα- δεν συνάδουν ούτε µε τις απολύσεις
ούτε µε τις εξωχώριες εταιρείες ούτε µε τις αδήλωτες καταθέσεις.
Και έρχοµαι στην εξ αριστερών κριτική. Τι δεν ακούσαµε! Ότι
κάνουµε το ιδιώνυµο, ότι ποινικοποιούµε τα πάντα κ.λπ.. Να βάλουµε τα πράγµατα µε νηφαλιότητα σε µια σειρά. Ούτε κανένα
ιδιώνυµο είναι ούτε κανείς θέλει να τιµωρήσει τη διαµαρτυρία
ούτε κανείς θέλει να ποινικοποιήσει τις αντιστάσεις.
Προσωπικά και σε ό,τι µε αφορά δεν υπήρξα ποτέ υπέρµαχος
της προστασίας των πάντων από τους πλειστηριασµούς. Θα πρέπει να µην υπάρχουν οι σκόπιµες συγχύσεις και να γίνεται µία
διάκριση. Οι πλειστηριασµοί υπήρχαν και πριν την κρίση και πριν
από τα µνηµόνια. Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες υπάρχουν.
Υπάρχουν πλειστηριασµοί που αφορούν ιδιωτικές υποθέσεις,
διαφορές µεταξύ ιδιωτών. Μπορούν, για παράδειγµα, να εξαιρεθούν ιδιώτες από χρέη; Υπάρχουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Όλοι αυτοί οι επιτήδειοι «ηµέτεροι» των προηγούµενων κυβερνήσεων, οι οποίοι ήταν το µοντέλο του ζάµπλουτου επιχειρηµατία
µε τη πτωχευµένη επιχείρηση. Όλοι αυτή η εµβληµατική φούσκα
της ψευδεπίγραφης ευωχίας και ευµάρειας, που εδραζόταν στα
υπερχρέη στο εσωτερικό και τα υπερκέρδη που διέφευγαν µέσα
από τις λείες και στιλπνές οδούς στους παραδείσους του εξωτερικού. Τα θαλασσοδάνεια έναντι, όπως µας είχε πει και πέρσι
ο γνωστός εκδότης, αέρα κοπανιστού.
Έχουν δαπανηθεί 40 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είτε από τον κρατικό προϋπολογισµό
είτε από τα δάνεια. Και ξέρετε, όταν οι τράπεζες δεν είναι ανακεφαλαιοποιηµένες γιατί κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν τα θαλασσοδάνεια έναντι αέρα κοπανιστού κ.ο.κ., αυτό σηµαίνει ότι δεν
θα µπορεί να πάρει ένα δάνειο και ο συνεπής δανειολήπτης, δεν
θα µπορεί να στηριχθεί µία µικροµεσαία επιχείρηση, ένα έντιµος
επιχειρηµατίας. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να συγχέουµε όλα αυτά
και να τα βάζουµε µαζί.
Όσον αφορά στην τροπολογία, νοµικός δεν είµαι. Άκουσα µε
µεγάλη προσοχή και τον Υπουργό, αλλά και άλλους εκλεκτούς
συναδέλφους, που είναι έγκριτοι νοµικοί, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε
πολύ είπαν το αυτονόητο. Δεν είχαµε µέχρι τώρα ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς. Γίνονταν µε άλλο µοντέλο. Εποµένως, ό,τι
ισχύει από τον Ποινικό Κώδικα στα ειρηνοδικεία, µεταφέρεται
στα γραφεία των συµβολαιογράφων.
Ήταν, γιατί µας το ζήτησε η τρόικα και οι δανειστές µετ’ επιτάσεως; Οι συµβολαιογράφοι το ζήτησαν για να προστατευτούν
στη δουλειά τους. Είναι κάποιο συνωµοτικό σχέδιο για να πάµε
εµείς οι κακοί, οι µεταλλαγµένοι νεοφιλελεύθεροι -και τι δεν
ακούσαµε;- να πάρουµε τα σπίτια του κοσµάκη; Προφανώς και
όχι.
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Θεωρώ ότι το ζήτηµα της προστασίας της πρώτης κατοικίας
πρέπει να µας απασχολήσει, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
Οι συµβολαιογράφοι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς
να απειλούνται. Το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας είναι ένα µείζον
θέµα και θα πρέπει να προστατευθεί πάση θυσία.
Στις 31-12-2014 έληγε και το τελευταίο δίχτυ προστασίας. Καταφέραµε κάτι. Τι καταφέραµε; Τον νόµο Κατσέλη τροποποιηµένο επί τα βελτίω -νόµο Κατσέλη - Σταθάκη, όπως τον
αποκαλούµε- ο οποίος αφορά και δάνεια όχι µόνο στις τράπεζες,
αλλά και στο δηµόσιο και στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους επιχειρηµατίες που έχουν βάλει υποθήκη για επιχειρηµατικά δάνεια την κατοικία τους, υπάρχει ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών. Ρώτησε -νοµίζω ότι ήταν ο κ.
Παφίλης- πριν: «Αυτοί που δεν έχουν υπαχθεί στον Νόµο Κατσέλη» -όπου, ειρήσθω εν παρόδω, η προθεσµία υποβολής είναι
31 Δεκεµβρίου του 2018- «τι θα κάνουν»;
Εγώ, λοιπόν, θα πω ότι ναι, είναι ικανή συνθήκη προστασίας
αυτός ο νόµος, αλλά δεν είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν και
άλλα βήµατα. Πρέπει να νοµοθετήσουµε ακόµη πιο αυστηρά για
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να µας απασχολήσει. Δεν είναι, λοιπόν, ούτε ότι τιµωρούµε τη διαµαρτυρία ούτε ότι ποινικοποιούµε
αντιστάσεις και κινήµατα. Είναι ένα αίτηµα των συµβολαιογράφων να µεταφερθεί ό,τι ισχύει στα ειρηνοδικεία, στα γραφεία
τους, για να κάνουν τη δουλειά τους. Επί δικαίων και αδίκων;
Προφανώς, όχι.
Επαναλαµβάνω ότι µέληµά µας, γνώµονας της πολιτικής µας
σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο θα πρέπει να είναι η προστασία της
λαϊκής πρώτης κατοικίας, κάτι που επιτυγχάνει σε µεγάλο βαθµό
ο ισχύων νόµος.
Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Θα δώσω για ένα λεπτό τον λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Βίτσα για µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Είναι µία νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 45 του σώµατος του νόµου που έχετε. Σας λέω τι γράφει: «Στο σηµείο α’
της παραγράφου 1, για χρόνο µετοχικής σχέσης έως 31-12-2014
το ύψος του βοηθήµατος προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό
των ετών συµµετοχής τους ‘‘στον Ειδικό Λογαριασµό επί του
αθροίσµατος του βασικού µισθού’’». Ακριβώς εκεί συµπληρώνεται «του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο είναι ενταγµένοι» και
µετά συνεχίζεται.
Αυτό έχει να κάνει µε τις διαφορές, δηλαδή πως ήταν το ειδικό
µισθολόγιο παλιά και πως είναι το ειδικό µισθολόγιο τώρα που
έχουµε διαφορετικά κλιµάκια. Αυτή είναι και η νοµοτεχνική βελτίωση. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Δηµήτριος Βίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ήθελα,
λοιπόν, να σας ανακοινώσω, επειδή άκουσα ότι ρωτάτε, ότι έχει
µείνει ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και δύο Βουλευτές
από τον κατάλογο οµιλητών. Θα µιλήσει ο Υπουργός για το κλείσιµο.
Σας ενηµερώνω ή µάλλον, σας υπενθυµίζω ότι στις 21.00’ αρχίζει η ονοµαστική ψηφοφορία, διότι είναι διάφοροι συνάδελφοι
µε τις βαλίτσες απ’ έξω. Βοηθήστε να πιάσουµε τον στόχο, γιατί
δεν ξέρω εάν θα τα καταφέρουµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Τριανταφύλλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µιλήσω στην αρχή για µία τροπολογία που έγινε αποδεκτή.
Είναι µία τροπολογία που καταθέσαµε µαζί µε τον συνάδελφο
Γιώργο Βαρεµένο για χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης µε
τη µορφή επιδόµατος προς πληγέντα πρόσωπα και επιχειρήσεις
στους δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,
αλλά και Πρέβεζας, όπως συµπληρώθηκε µετά από την Υπουργό,
που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των
ακραίων καιρικών φαινοµένων που παρουσιάστηκαν την 1η και τη
2η Δεκεµβρίου του 2017, σύµφωνα µε το παράδειγµα άλλων επιδοµάτων που δόθηκαν σε άλλες περιοχές, στη Σαµοθράκη, στην
Περιφέρεια της Δυτικής Αττικής για τις καταστροφές που είχαµε
στην Μάνδρα και σε άλλες περιοχές.
Δύο πράγµατα θέλω να πω για αυτή την τροπολογία και για
αυτό που έγινε στην Αιτωλοακαρνανία και που, δυστυχώς, έγινε
και σε άλλες περιοχές της χώρας φέτος. Θέλω να πω ότι υπήρξαν πράγµατι εκτεταµένες καταστροφές και στον αστικό ιστό. Η
Αιτωλοακαρνανία είναι ο πιο µεγάλος νοµός της χώρας. Υπήρχαν
καταστροφές και στο νότιο τµήµα της, αλλά και στους πιο βόρειους νοµούς. Υπήρξαν εκτεταµένες καταστροφές, όπως είπα,
στον αστικό ιστό, σε χωριά, κυρίως στον Δήµο Αγρινίου και στην
αγροτική και στην κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και σε επιχειρήσεις. Υπάρχει, λοιπόν, άµεση ανάγκη αρωγής από την πολιτεία. Σε αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκε και η συγκεκριµένη
τροπολογία, που ευτυχώς έγινε αποδεκτή.
Θέλω, όµως, να πω το εξής. Ύστερα από τέτοιες καταστροφές
και στην Αιτωλοακαρνανία, όπως έγινε και αλλού, υπάρχει πλειοδοσία και στην απόδοση ευθυνών και στις αιτίες και στη διάθεση για προσφορά. Υπήρξαν πάρα πολλά κλιµάκια, και έτσι
έπρεπε να γίνει βέβαια, που ήρθαν στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας
από όλα τα κόµµατα. Υπήρξε γκρίνια για Υπουργούς που ήρθαν
ή δεν ήρθαν, για λίγα χρήµατα που δόθηκαν. Όµως, θα σας πω
ότι δεν υπήρξε, τουλάχιστον µέχρι τώρα, κανένας έλεγχος και
καµµία ουσιαστική απόδοση ευθυνών. Τι δηλαδή; Πώς γίνεται
πραγµατικά και υπάρχουν; Πέρα από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, που όταν είναι έντονο ένα καιρικό φαινόµενο πραγµατικά
µπορεί να δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και καταστροφές,
δεν στεκόµαστε, κατά την άποψή µου, µε τη δέουσα προσοχή
και τη δέουσα ευθύνη που θα πρέπει να στεκόµαστε στο τι έχει
συµβεί.
Όλες αυτές τις ηµέρες και κλιµάκια από το ΓΕΩΤΕΕ πήγαν σε
πολλές πληγείσες περιοχές του νοµού. Διάβασα τις ανακοινώσεις τους και τα συµπεράσµατά τους. Έτυχε σήµερα να δώσουν
µία συνέντευξη Τύπου για τα συγκεκριµένα ζητήµατα, όπου λένε:
Κάναµε έργα µικρά και πιο µεγάλα σε σαθρά υπόβαθρα. Χτίζουµε στην άµµο και αυτό στοιχίζει σε χρήµατα και µπορεί να
στοιχίσει και σε ζωές.
Πράγµατι είναι χιλιοειπωµένο ότι οι χρόνιες παθογένειες ανασύρονται κάθε φορά που βρισκόµαστε µπροστά σε καταστροφές. Το γνωρίζει ο κόσµος αυτό. Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι
άλλο, όπως τι έφταιξε, ποιες ήταν οι ευθύνες των προηγούµενων
κυβερνήσεων και πώς εµείς διαχειριζόµαστε το πρόβληµα αυτό.
Δεν χρειάζεται να πούµε κάτι άλλο.
Είναι, όµως, σηµαντικό να τονιστούν δύο, τρία σηµεία. Ας
πούµε, τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας που
έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί από το 2015, δεν είχαν ολοκληρωθεί µέχρι το 2015. Για αυτό κιόλας υπάρχει η προειδοποιητική
επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επανεκκινήθηκε η εκπόνηση των σχεδίων µε κονδύλια του ΕΣΠΑ από τον Νοέµβριο
του 2016.
Νοµίζω ότι αυτές οι επισηµάνσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς
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γιατί υπήρξαν ανθρώπινες παρεµβάσεις, πολιτικές παρεµβάσεις
και πολιτικές επιλογές όλα αυτά τα χρόνια, που οδήγησαν σε αυτούς τους ρυµοτοµικούς σχεδιασµούς είτε στον αστικό ιστό είτε
στις αγροτικές περιοχές κ.λπ..
Εποµένως, νοµίζω ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον από
εµάς -εµείς έχουµε τεράστια ευθύνη για αυτό- χρειάζεται επιτέλους ένας εθνικός σχεδιασµός. Απαιτείται µία συνολική εργασία
ζωνοποίησης, προτεραιοποίησης των πιο επικίνδυνων σηµείων
για τις κατοικηµένες αλλά και τις αγροτικές περιοχές της χώρας
και των δήµων, ειδικά σε περιοχές όπου συχνότερα παρατηρούνται τέτοια φαινόµενα.
Χρειάζεται εξειδίκευση των δράσεων. Πρέπει να γίνουν γρήγορα όλες αυτές οι ενέργειες, όµως µε βασικό τον εθνικό σχεδιασµό. Θα επιµείνω για αυτό, ακριβώς γιατί νοµίζω ότι µία τέτοια
νέου τύπου εκδήλωση τέτοιων καιρικών φαινοµένων µπορεί και
να µην είναι πολύ µακριά.
Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είµαστε τόσο απροετοίµαστοι.
Θα έλεγα ότι στην Αιτωλοακαρνανία, τουλάχιστον στον δρόµο
που συνδέει το Αγρίνιο µε το Μεσολόγγι, είναι θαύµα που δεν
θρηνήσαµε θύµατα. Δεν έχω χρόνο και δεν είναι και καθόλου το
θέµα µας αυτό, να µιλήσω σήµερα για το τι ακριβώς έχει γίνει,
για σχολεία που είδαµε ότι έχουν κτισθεί δίπλα σε βράχους και
πολλά άλλα που θα µπορούσα να πω.
Σήµερα µονοπώλησε, δικαίως βέβαια ως έναν βαθµό, το ενδιαφέρον της συζήτησης και το ίδιο το νοµοσχέδιο αλλά και η
προστασία της πρώτης κατοικίας, της λαϊκής κατοικίας, που είναι
πολύ σοβαρό φυσικά επίδικο. Η µε κάθε τρόπο προστασία της
κατοικίας και της πρώτης κατοικίας και µετά το 2018, αλλά και
οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουµε γι’ αυτό το ζήτηµα είναι
πραγµατικά επίδικο. Κατά την άποψή µου, µπορούµε να πάρουµε
και πρωτοβουλίες. Πέρα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, πρέπει
να πάρουµε πρωτοβουλίες ουσιαστικές και πολύ συγκεκριµένες
και πρακτικές. Υπάρχει το Παρατηρητήριο πανελλαδικά. Εγώ θα
έλεγα όµως, επειδή ο καθένας πρέπει να µιλάει και να παίρνει
την ευθύνη των όσων λέει, ότι θα πρέπει να υπάρξει και εξειδίκευση. Πρέπει να υπάρχει Παρατηρητήριο σε κάθε νοµό. Εγώ
γνωρίζω στην περιοχή µου τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς βγαίνει
σε πλειστηριασµό, πότε βγαίνει σε πλειστηριασµό. Νοµίζω ότι
όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλά λογιστικά στοιχεία, αλλά
είναι στοιχεία τα οποία µπορούν να εξειδικεύσουν ουσιαστικά και
να δώσουν σηµαντικές απαντήσεις στο τι σηµαίνει πλειστηριασµός, γιατί γίνεται πλειστηριασµός και µια σειρά από άλλα ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως η µεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Σήµερα µιλάµε βέβαια
για τους πλειστηριασµούς, που ξαναλέω ότι είναι µείζον ζήτηµα,
αλλά δεν είναι αυτή η µεγάλη εικόνα. Βρισκόµαστε σε µια περίοδο µετάβασης, κατά την άποψή µου, και στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εστίες της νέας κοινωνίας που θέλουν να
επεκταθούν κυρίως στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούµε, που σε
εποχές που η στράτευση είναι πιο χαλαρή, πιο ελαστική, στήριξε
και στηρίζει κινήµατα και θέλησε να πάψει να αποτελεί µόνο διαµαρτυρία, µόνο µία έκφραση δυσαρέσκειας. Αυτό είναι το πρόβληµα κυρίως για τη Νέα Δηµοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά
όχι µόνο, ότι δηλαδή φιλοδοξεί να διαχειρισθεί το κράτος, να έχει
µια κρατική προέκταση, να µην αυτοπεριθωριοποιείται από την
πάλη για τη δοµή του κράτους, να µην επικαλείται πολιτική αδυναµία, να µην επικαλείται αυτό το «τόσες δυνάµεις έχουµε, τόσες
µπορούµε», να είναι παρών στην περίπλοκη αναδιάταξη για τον
µετασχηµατισµό του κράτους. Και θα κριθεί τι κάνει.
Εάν δεν υπήρχαν, αγαπητοί συνάδελφοι, δύσκολες συνθήκες,
δεν θα εµφανιζόταν η Αριστερά. Το ζήτηµα είναι όχι απλά να κρατηθούµε σε µια διακυβέρνηση, το ζήτηµα είναι να δώσουµε δείγµατα διακυβέρνησης και τέτοιας διακυβέρνησης, δικαιοσύνης
δηλαδή, πραγµατικής δικαιοσύνης και πραγµατικών αλλαγών
που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα κριθούµε γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Λαζα-
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ρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως
είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι και ο κύριος Υπουργός,
καµµία πρώτη κατοικία ούτε βγήκε ούτε πρόκειται να βγει σε
πλειστηριασµό. Και όπως ειπώθηκε, µε τον νόµο Κατσέλη και
Σταθάκη προστατεύονται και µέχρι 31-12-2018. Δεν έχει, λοιπόν,
να φοβηθεί τίποτα κανένας από αυτούς τους συµπολίτες µας οι
οποίοι χωρίς να φταίνε βρέθηκαν να ταλαιπωρούνται σήµερα.
Ποιοι κινδυνεύουν όµως; Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι µεγαλοοφειλέτες. Αυτοί πράγµατι κινδυνεύουν και έτσι πρέπει να
είναι.
Εάν ψάξουµε µέσα στους καταλόγους των στρατηγικών κακοπληρωτών και µεγαλοοφειλετών ποιοι είναι αυτοί που είναι πάνω
πάνω στη λίστα, τι θα βρούµε; Ω του θαύµατος, αυτούς που έκαναν την περισσότερη φασαρία σήµερα εδώ µέσα, τα δυο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτοί δεν δανείστηκαν,
220 εκατοµµύρια το ένα κόµµα και 240 εκατοµµύρια το άλλο
κόµµα; Και τόσο έντιµα λειτουργούσαν αυτά τα δυο κόµµατα,
που κατέστησαν ακατάσχετες τις υποθηκευµένες επιχορηγήσεις
που είχαν πάρει όταν έφτασε το 2014, γιατί είχαν σκοπό να φεσώσουν τις τράπεζες. Και όταν πήγε η Αγροτική Τράπεζα -γιατί
εκεί ήταν η µεγαλύτερη οφειλή τους- και τους έστειλε εξώδικο
και τους είπε ότι δεν είναι έντιµο αυτό που κάνουν και θα ξεκινήσει τα δικαστήρια, την έκλεισαν την Αγροτική σε είκοσι ηµέρες.
Το ίδιο έκαναν και µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και την Εµπορική Τράπεζα. Ήταν οι τράπεζες στις οποίες είχαν τις µεγαλύτερες οφειλές. Αυτοί είναι οι µεγαλοοφειλέτες και οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Πράγµατι, αυτοί κινδυνεύουν και γι’
αυτό κάνουν και όλη αυτήν τη φασαρία από το πρωί. Και γι’ αυτό
κάνουν τόση µεγάλη φασαρία και αντιπολιτεύονται µε τέτοιον
τρόπο, προκειµένου να δηµιουργήσουν θόρυβο, για να κρύψουν
από τη µία πλευρά την αµηχανία τους και από την άλλη, το ότι
λόγω των επιδόσεων αυτής της Κυβέρνησης τον τελευταίο
καιρό, τον τελευταίο χρόνο, άρχισαν να φαίνονται κάποια πράγµατα στο εξωτερικό µε τις εξόδους που έκανε η χώρα, µε τα οµόλογα, µε τα swaps κ.λπ.. Με το προχθεσινό swap, είχαµε ρεκόρ
ενδεκαετίας.
Τα επιτόκια τα οποία εξασφάλισε η χώρα συγκρίνονται µε τα
επιτόκια του 2006. Βέβαια, το 2006 είναι από τις περιόδους τις
οποίες ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας -ο οποίος είναι
και παρών- δεν συµπαθεί και τόσο. Διότι όταν ήταν στο ΛΑΟΣ
είχε δηλώσει ότι η χώρα πτώχευσε. Το είχε δηλώσει ο κύριος Αντιπρόεδρος. Είχε δηλώσει ότι η χώρα πτώχευσε από τα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτή η Κυβέρνηση
διαχειρίζεται και προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση,
από όλη αυτήν την καταστροφή στην οποία την έφεραν αυτά τα
δύο κόµµατα.
Βέβαια πρόσφατα, είχε πολλούς λόγους, πολλά θέµατα για τα
οποία πρέπει να κάνει θόρυβο ώστε να µην φανούν. Είχαµε και
τις offshore. Και όταν αποκαλύφθηκε η offshore της συζύγου η
δήλωση που έκαναν για να την καλύψουν ήταν χειρότερη από το
ίδιο το γεγονός. Γιατί είπαν ότι είχε την offshore η σύζυγός; Γιατί
τα funds µε τα οποία συνεργαζόταν µόνο µε offshore µπορούν
να συνεργαστούν. Και τι είναι τα funds, κύριοι συνάδελφοι; Είναι
αυτοί οι «γύπες», τα «κοράκια» που γυρνούν σε όλον τον κόσµο,
αγοράζουν χρέη χωρών ή πολιτών κάτω από το 10% της αξίας
και στη συνέχεια το απαιτούν πολύ υψηλότερα, προκειµένου να
αποκοµίσουν τα µέγιστα οφέλη, τα µέγιστα κέρδη. Και χωρίς
ντροπή λένε αυτό το πράγµα για τη σύζυγο του Προέδρου τους.
Γι’ αυτό σας λέω ότι η δικαιολογία και η δήλωση που έκαναν ήταν
χειρότερη από το ίδιο το γεγονός. Γι’ αυτό λοιπόν, κανείς πρέπει
να αντιλαµβάνεται την αµηχανία τους, γιατί προσπαθούν να καλύψουν πολλά πράγµατα.
Θα ήθελα να προχωρήσω στην τοποθέτησή µου. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί µία επιπλέον
νοµοθετική πρωτοβουλία που έχει στόχο την επιτάχυνση στην
απονοµή της δικαιοσύνης, µε κύριο γνώµονα τη διαφάνεια. Και
εδώ µιλάµε για επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη γιατί
καθυστερεί; Γιατί στην ουσία όλη αυτή η καθυστέρηση της δικαιοσύνης είναι σαν να αρνείται να αποδώσει δικαιοσύνη. Είναι
χάρη σε αυτά τα δύο κόµµατα, χάρη στο νοµικό πλαίσιο το οποίο
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έχουν διαµορφώσει αυτά τα δυο κόµµατα και λειτουργεί η δικαιοσύνη.
Όπως ορθώς έχει ακουστεί κατά τη διάρκεια των επιτροπών,
το νοµοσχέδιο εισάγει κάποιες διατάξεις που επιτρέπουν πράγµατα αυτονόητα για τη θεραπεία, τα οποία µέχρι τώρα απαγορεύονταν, όπως οι θεραπευτικές άδειες, η διαµονή σε
εξωνοσοκοµειακή δοµή ή ακόµα και κατ’ οίκον µε παρακολούθηση από υπηρεσία ψυχικής υγείας.
Βλέπουµε πως µε το νοµοθέτηµα αυτό διασφαλίζεται η αληθινή ψυχιατρική περίθαλψη των ασθενών που τέλεσαν άδικες
πράξεις, µε τρόπο που σέβεται τον άνθρωπο ασθενή και παράλληλα προστατεύει την κοινωνία, µειώνοντας την υποτροπή, για
να δοθεί µια ανάσα δικαίου και εξορθολογισµού στα µέτρα για
δράστες αξιόποινων πράξεων, µε ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές που απέκλειαν ή µείωναν ουσιωδώς τον καταλογισµό
τους, θέµα που διόλου δεν δικαιολογεί την όποια ένταση και το
κλίµα στο οποίο κινούµαστε σήµερα.
Στο κείµενο του νοµοσχεδίου, αλλά και στην αιτιολογική έκθεση, ενσωµατώνονται -εκτός των άλλων- και επισηµάνσεις της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Επιχειρείται µε τον τρόπο αυτόν να δοθεί µία ανάσα ανθρωπιάς, µία ανάσα δικαίου και εξορθολογισµού σχετικά µε τα µέτρα
για τους δράστες αξιόποινων πράξεων µε ψυχικές ή διανοητικές
διαταραχές που απέκλειαν ή µείωναν ουσιωδώς τον καταλογισµό
τους.
Χαρακτηριστικά και επί του νοµοσχεδίου αξίζει να αναφέρουµε
κάποιες σηµαντικές ρυθµίσεις, όπως το ότι το δικαστήριο θα διατάσσει το κατάλληλο θεραπευτικό µέτρο για άτοµο που διέπραξε
αξιόποινη πράξη, αλλά θα παρέχεται και η δυνατότητα άρσης ή
αντικατάστασης του µέτρου που επιβλήθηκε, µε αίτηση του θεραπευµένου. Επιτρέπονται θεραπευτικά µέσα απαραίτητα για τη
θεραπεία όπως η χορήγηση αδειών και εξόδων, µέσα αυξηµένης
ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας, προστατευτική αποµόνωση και σωµατικός περιορισµός, ενώ απαγορεύονται απολύτως
µέτρα όπως είναι η στείρωση ή λοβοτοµή.
Μεταξύ πολλών άλλων θα θέλαµε να αναφερθούµε στην προτεινόµενη διάταξη µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωµατεία για την
υποστήριξη της κατηγορίας και µόνο κατά την εκδίκαση εγκληµάτων κατά ζώων συντροφιάς.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν κάνω τυχαία την αναφορά αυτή. Συµφωνούµε πλήρως µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση µε την οποία δίνεται η δυνατότητα σε φιλοζωικά σωµατεία και συλλόγους να
παρίστανται σε δίκες που αφορούν κακοποίηση και βασανισµό
ζώων. Συµφωνούµε και είναι κάτι που µας προσβάλλει όλους.
Το ζήτηµα µε τα αδέσποτα µας έχει απασχολήσει πολλές
φορές λόγω των πολλών καταγγελιών και πιστεύουµε πως η ρύθµιση αυτή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για πολλούς που θα επιχειρήσουν κάτι ανάλογο.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες άλλωστε έχουµε καταθέσει τις απόψεις µας επί του συγκεκριµένου θέµατος, ενώ έχουµε προχωρήσει και σε πρόταση τροπολογίας µε την οποία ρυθµίζονται
θέµατα για παλαιά ενδιαιτήµατα µικρών αδέσποτων ζώων, δηλαδή εγκαταστάσεων που λειτουργούν για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων ζητώντας επαναπροσαρµογή κάποιων όρων που
δυσχεραίνουν το έργο τους.
Όσο για τη στείρα αντιπολιτευτική διάθεση που επιδεικνύουν
τα κόµµατα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία σε όλα τα υπό συζήτηση
νοµοσχέδια, όπως και σε αυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα
ήθελα να πω ότι θα ήταν προτιµότερο για τον τόπο να εργάζονταν µε την ίδια ζέση για την επίλυση των ως άνω και λοιπών ζητηµάτων στα χρόνια που είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής εκ του καταλόγου, ο κ.
Γεώργιος Παπαφιλίππου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο και ειδικότερα το σκέλος αυτού που αφορά στα µέτρα
θεραπείας των ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, είναι ιστορικής σηµασίας, για
τους λόγους που εξέθεσαν πολλοί συνάδελφοι της Συµπολίτευσης και ιδίως ο έγκριτος νοµικός και καθηγητής κ. Παρασκευόπουλος.
Και οι λοιπές όµως διατάξεις είναι εξίσου σηµαντικές, γιατί µε
αυτές διευκολύνεται και επιταχύνεται η απονοµή της δικαιοσύνης
και µάλιστα µε ασφάλεια δικαίου, απλοποιούνται οι διαδικασίες
και αναβαθµίζεται ειδικώς ο ρόλος των δικηγόρων και το τονίζω
γιατί και εγώ είµαι δικηγόρος στο επάγγελµα.
Δυστυχώς όµως υπήρξε αποπροσανατολισµός. Αντί να γίνει
ουσιαστική συζήτηση για το νοµοσχέδιο, αυτή επικεντρώθηκε σε
µία τροπολογία του κυρίου Υπουργού που αφορά στην τροποποίηση τριών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή των άρθρων 315, 333 και 334. Και εγώ αισθάνοµαι υποχρεωµένος να
αφιερώσω την οµιλία µου στο σκέλος αυτό, προκειµένου να αντικρούσω ψεύδη που ειπώθηκαν εδώ µέσα.
Αποτελούν δε όλα αυτά τα ψεύδη µια πολιτική σπέκουλα τεραστίων διαστάσεων. Και αυτό γιατί; Ισχυρίζονται οι συνάδελφοι,
ιδίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και του ΚΚΕ, ότι σήµερα
δεν υπάρχει καµµία απολύτως προστασία για τους οικονοµικά
αδύναµους δανειολήπτες συµπατριώτες µας έναντι των οφειλών
τους προς τις τράπεζες κι ότι µάλιστα η επίδικη τροπολογία διευκολύνει τη διενέργεια των πλειστηριασµών µε σκοπό οι συµπατριώτες µας να απολέσουν την πρώτη κατοικία τους µέσω
αυτών.
Είναι αληθινά αυτά τα γεγονότα που εκθέτουν οι συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης; Βεβαιότατα όχι. Είναι όµως ένα αφήγηµα
που κατασκευάστηκε από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης και από µέσα ενηµέρωσης που πρόσκεινται προς αυτούς και
έχουν ως σκοπό να τροµοκρατήσουν τον κόσµο και να τον κάνουν να πιστέψει ότι υπάρχει κίνδυνος για την πρώτη κατοικία
του.
Διαβεβαιώνω τους συµπολίτες µας, λοιπόν, ότι δεν υφίσταται
κανένας απολύτως κίνδυνος να χάσουν την πρώτη κατοικία τους,
δεδοµένου ότι ο νόµος Σταθάκη κυρίως, ο οποίος διεύρυνε τις
οφειλές που µπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και συµπεριλαµβάνονται οι οφειλές προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία,
τους διασφαλίζει πλήρως για ποσό δανείου µέχρι 280.000 ευρώ.
Το ποσοστό δε των συµπατριωτών µας που δεν πρέπει να ανησυχούν ανέρχεται στο 80%.
Η επίδικη τροπολογία του κυρίου Υπουργού είναι πραγµατικά
προς την κατεύθυνση που εξέθεσαν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Βεβαίως και όχι. Να πω δε ότι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης µάς είπαν ότι θεσπίζονται για πρώτη φορά αδικήµατα
και µάλιστα ιδιώνυµα ή ότι υφιστάµενα αδικήµατα µετατρέπονται
σε ιδιώνυµα. Έχει καµµία σχέση µε την αλήθεια αυτός ο ισχυρισµός; Βεβαιότατα όχι.
Ποιες διατάξεις τροποποιούνται, κύριοι συνάδελφοι; Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσµο που µας ακούει, για να
πάψει να τροµοκρατείται και να φοβάται. Τροποποιείται, λοιπόν,
η διάταξη του άρθρου 315 παράγραφος 2. Και τι κάνει µε την
τροποποίηση αυτή; Συµπεριλαµβάνει στους δηµοσίους υπαλλήλους για τα αδικήµατα της σωµατικής βλάβης που διαπράττονται
σε βάρος τους το αυτεπάγγελτο της δίωξης.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, σας το είπα και κατ’ ιδίαν, εκ περισσού
υπάρχει αυτή η διάταξη, γιατί το άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα
συµπεριλαµβάνει και τους συµβολαιογράφους κατά τη διενέργεια των πλειστηριασµών. Σε κάθε περίπτωση όµως αυτή είναι η
τροποποίηση. Πού βλέπετε το ιδιώνυµο; Πού βλέπετε το νέο αδίκηµα;
Η δεύτερη διάταξη αφορά στη θεσµοθέτηση της αυτεπάγγελτης δίωξης της απειλής, δηλαδή το άρθρο 333. Εδώ έχουµε νέα
διάταξη; Έχουµε ιδιώνυµο;
Όπως πολύ ορθά επισήµανε ο κ. Παρασκευόπουλος, ο κανόνας στο ποινικό δίκαιο είναι αυτεπάγγελτη δίωξη των αδικηµάτων. Η απειλή κατ’ εξαίρεση διώκεται κατ’ έγκληση. Με βάση,
όµως, τα όσα έχουν λάβει χώρα πρόσφατα σε βάρος των συµβολαιογράφων δεν είναι ορθή αυτή η διάταξη, δεν είναι επιβε-
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βληµένη;
Τρίτο και τελευταίο, υπάρχει µία προσθήκη µιας παραγράφου
στο άρθρο 334, το οποίο υπάρχει, προβλέπει τις ποινές που προβλέπει και διώκεται αυτεπάγγελτα. Ποια είναι αυτή η παράγραφος; Ότι ισχύει και στην περίπτωση συµβολαιογράφων που
διενεργούν ηλεκτρονικό πλειστηριασµό στα γραφεία τους. Αυτό
δεν ήταν ένα κενό; Όταν καταρτίστηκε ο Ποινικός Κώδικας, είχαµε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς; Υπήρχε ένα κενό και
ορθά, λοιπόν, συµπληρώνεται.
Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Η αναγκαστική εκτέλεση, γιατί ο πλειστηριασµός είναι µέσο της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι θεσµός κάθε έννοµης τάξης που
στηρίζεται στον δυτικό νοµικό πολιτισµό. Είναι δε απολύτως συνυφασµένη µε την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
Φαντάζεστε να επιτύχει ένας συµπατριώτης µας µία καταψηφιστική απόφαση και να µην µπορεί να την εκτελέσει; Ουσιαστικά, αναιρούµε την απονοµή της δικαιοσύνης.
Η βούληση της Κυβέρνησης, όµως, δεν είναι να προστατεύσει
τους µεγαλοοφειλέτες και στρατηγικούς κακοπληρωτές, που
έλαβαν τεράστια δάνεια και πολλοί από αυτούς φυγάδευσαν τα
κεφάλαιά τους σε παραδεισένια νησιά. Συνεπώς, αυτοί πρέπει
να φοβούνται ότι δεν θα έχουν καµµία προστασία. Είναι αναγκαίο
να διενεργούνται και να διενεργηθούν σε αυτή την φάση πλειστηριασµοί, για να τονωθεί και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Κάνω µία έκκληση στους συµπατριώτες µας ότι έχουν τη δυνατότητα µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018 να ενταχθούν στον
νόµο Κατσέλη - Σταθάκη και να µην εφησυχάζουν.
Επίσης να τους διαβεβαιώσω ότι αν έχουν οικονοµική δυσκολία, δηλαδή να προστρέξουν σε δικηγόρο για να κινήσει τη σχετική διαδικασία, υπάρχει ο θεσµός της νοµικής βοήθειας και θα
πρέπει να τον αξιοποιήσουν.
Αυτά, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν θα
προχωρήσουµε σε δευτερολογίες. Έχουν συµφωνήσει όλοι.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
παρακάµπτω ως πρώτο στοιχείο της τοποθέτησής µου και της
οµιλίας µου το ζήτηµα που προέκυψε και απασχόλησε κατά
κόρον σήµερα την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι για τον χώρο του Ποινικού Δικαίου,
για τον τοµέα της διαχείρισης όλων εκείνων των συνανθρώπων
µας οι οποίοι υπέπεσαν σε ένα αδίκηµα, πλην, όµως, δεν είχαν
καταλογισµό, είναι µία ιστορική συνεδρίαση για τη Βουλή των
Ελλήνων. Ιστορική συνεδρίαση! Διότι µία εκκρεµότητα παραπάνω από πενήντα χρόνια επιλύεται αυτή τη στιγµή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια εκκρεµότητα εξήντα ετών η Βουλή των
Ελλήνων σήµερα την επιλύει και θεωρώ ότι αυτό τιµά τους πάντες, και όσους συµµετείχαν στη συζήτηση και όσους συνεισέφεραν µε απόψεις και προτάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι άστοχο αυτό που
ακούστηκε από πολλούς οµιλητές, ότι από το άσυλο µεταβαίνουµε στην αποασυλοποίηση.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητήσαµε και θα ψηφιστεί σε λίγη
ώρα περνάει από τον ποινικό κολασµό στη θεραπεία. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι αρµόδιο όργανο, το οποίο θα προσδιορίσει τον τρόπο της θεραπείας, δεν είναι πλέον ένα
µονοπρόσωπο όργανο, ο εισαγγελέας, είναι ένα δικαστήριο, στο
οποίο µπορεί να αναπτύξει τις απόψεις του µε τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του ο συνάνθρωπός µας ο οποίος έχει µεν υποπέσει
σε ποινικό αδίκηµα, αλλά έχει καταγνωστεί ο µειωµένος καταλογισµός.
Επίσης οι δικονοµικές εγγυήσεις που δίνονται γι’ αυτή τη διαδικασία είναι ισχυρές και απόλυτες. Θέλω να πω ότι το σύστηµα
της ψυχικής παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στον νόµο,
είναι εκτεταµένο και διασφαλίζει απολύτως τη διαδικασία εντός
του θεραπευτικού ιδρύµατος.
Επίσης τοποθετείται εισαγγελέας επόπτης αυτής της διαδικασίας, ακριβώς για να µην υπάρχει καµµία διασάλευση και καµµία
δυσµενής µεταβολή των όρων που το δικαστήριο θα θέσει.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολύς λόγος στην Εθνική
Αντιπροσωπεία για το άρθρο 2. Αν και άποψη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής ήταν ότι δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο
πέρα από αυτό που αρχικά είχαµε εισηγηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία, παρά ταύτα, για να µην υπάρχει κανένα κενό και καµµία αµφιβολία ότι η Κυβέρνηση θέλει να πράξει το καλύτερο
δυνατό, κάναµε δεκτές τις προτάσεις και προσθέσαµε στην παράγραφο 1 τη διατύπωση ότι µπορεί να επεκταθεί ο χρόνος θεραπείας περισσότερο από τα δέκα χρόνια στα κακουργήµατα και
τα τέσσερα χρόνια στα πληµµελήµατα, αρκεί να υπάρχει γνωµοδότηση τόσο του θεράποντος γιατρού όσο και τους προϊσταµένου της κλινικής.
Εδώ, προσέξτε. Έγινε αρκετή συζήτηση. Η σωστή άποψη,
κατά τη γνώµη µου, είναι αυτή που διαλαµβάνεται πλέον στον
νόµο, όπως θα τον ψηφίσουµε. Ναι, µεν µπορεί να επεκταθεί,
αλλά δεν µπορεί να υπερβεί σε καµµία περίπτωση το µέγιστο της
προβλεπόµενης ποινής. Και η προβλεπόµενη ποινή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για τα σοβαρά αδικήµατα, αυτά που διαλαµβάνονται στον Ποινικό Κώδικα και στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής, κυρίως, και της υγείας, είναι υψηλότατες. Αν έχουµε
έναν άνθρωπο που έχει υποπέσει σε ανθρωποκτονία, η προβλεπόµενη ποινή είναι ισόβια. Για δε τα άλλα αδικήµατα φτάνει µέχρι
τα δεκαπέντε χρόνια κάθειρξη.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο βρισκόµαστε σε µία αντιστοιχία µε την αρχή της αναλογικότητας,
αλλά δίνουµε και όλο εκείνο το περιθώριο αλλά και το χρονικό
εύρος ώστε για να υπάρξει η θεραπεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι µε το Πρώτο
Μέρος του νοµοσχεδίου η ελληνική έννοµη τάξη εναρµονίζεται
απολύτως µε τα διεθνώς κρατούντα, πράγµα για το οποίο πάµπολλες φορές η χώρα µας είχε παρατηρηθεί γι’ αυτή τη καθυστέρηση δεκαετιών και γι’ αυτή την ολιγωρία δεκαετιών.
Η δεύτερη αναφορά που θα κάνω, όσον αφορά το νοµοσχέδιο,
είναι για το συναινετικό διαζύγιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θεωρώ ότι όλες εκείνες οι ενστάσεις και οι φόβοι οι οποίες είχαν
εκφραστεί κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, σχετικά µε τη
συνταγµατικότητα της διάταξης, αλλά και την αναγνώριση αυτού
του διαζυγίου από τις αλλοδαπές έννοµες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοµίζω ότι έχουν λυθεί. Δεν θα χρησιµοποιήσω τη
λέξη «κονιορτοποιηθεί», διότι είναι µία λέξη αντιδικίας, αλλά
θεωρώ ότι έχουν λυθεί. Κι έχουν λυθεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και κατά τη συζήτηση, αλλά και µε τη γνωµοδότηση του
Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής.
Για τον φόβο που εκφράστηκε ότι µπορεί αυτή η διαδικασία
να µην αναγνωρίζεται από τις έννοµες τάξεις των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να σας πω για άλλη µια φορά ότι
ήδη αυτή τη στιγµή που συζητάµε, οι τρεις Βαλτικές χώρες, Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία, η Ισπανία και η Ρουµανία, αυτή τη
διαδικασία την έχουν εκχωρήσει στους συµβολαιογράφους.
Ακόµα περισσότερο, στην Αυστρία και στην Ουγγαρία υπάρχει
η δυνατότητα είτε στον συµβολαιογράφο είτε στον ληξίαρχο. Και
βλέπετε εδώ από αυτά που σας ανέφερα ότι η τάση είναι η αποδικαστηριοποίηση των υποθέσεων.
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Στη Γαλλία, επίσης, έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να προσφύγει στο δικαστήριο αλλά και στον συµβολαιογράφο, διαζευκτικά.
Είναι µία διάταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την οποία
αναβαθµίζεται ο θεσµικός ρόλος του δικηγόρου. Διότι πλέον ο
δικηγόρος δεν θα εκφράσει µόνο τους ισχυρισµούς του εντολέα
του ενώπιον ενός δικαστού, αλλά θα είναι ο ίδιος µε τον συνάδελφό του οι οποίοι στην ουσία θα επιλύουν ένα τόσο σοβαρό
ζήτηµα, το οποίο –προσέξτε- συνδυάζεται απολύτως µε τη λύση
και κάποιων άλλων θεµάτων. Και αυτά είναι η επιµέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων.
Θεωρούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η διάταξη
δεν αναβαθµίζει µόνο τον θεσµικό ρόλο του δικηγόρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε γιατί –είδατε- έχουν
πάρει θέση όλοι για την ψηφοφορία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Είναι µία διάταξη η οποία προάγει και την κοινωνική ειρήνη. Δίνει, δηλαδή, την πρωτοβουλία
σε ένα ζευγάρι, σε δύο ανθρώπους που χωρίζουν, να επιλύσουν
σε ένα πνεύµα κοινωνικής οµαλότητας και ειρήνης αυτές τις διαφορές οι οποίες τις περισσότερες φορές οδηγούνταν σε αντιδικία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω την οµιλία µου µε µία
αναφορά στην επίδικη τροπολογία η οποία απασχόλησε κατά το
µάλλον ή ήττον τη σηµερινή συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κάντε ησυχία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση
τίποτα περισσότερο δεν εισέφερε στο επίπεδο το νοµοθετικό,
παρά µόνο την επέκταση της προστασίας των συµβολαιογράφων
κατά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών. Τίποτα
περισσότερο.
Επειδή δε αναφέρθηκα στην τελευταία οµιλία µου σε νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε την παράγραφο 2, καταθέτω νοµοτεχνική βελτίωση µε την οποία απαλείφεται από τη συγκεκριµένη
τροπολογία η παράγραφος 2, διότι, κατά τη γνώµη µας, η εύρυθµη ολοκλήρωση ενός πλειστηριασµού εξυπηρετείται απολύτως χωρίς τη συγκεκριµένη διάταξη από την παράγραφο 3, η
οποία αναριθµείται και παίρνει τον αριθµό 2.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω άλλη µια
φορά για τη συζήτηση και για την εισφορά ιδεών και απόψεων
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, πράγµα το οποίο πετύχαµε
και µε την τελευταία νοµοτεχνική βελτίωση. Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο πρέπει να τύχει της απολύτου αποδοχής των δηµοκρατικών κοµµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων και η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Για την ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130 του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
κύριε Γεωργαντά. Τώρα θα ψηφιστεί άλλη τροπολογία. Εσείς
έχετε άλλη βουλευτική τροπολογία. Θα πάρετε τον λόγο µόλις
τελειώσει η ονοµαστική ψηφοφορία. Εδώ είµαστε για την ονοµαστική ψηφοφορία που έχουν ζητήσει οι Βουλευτές του ΚΚΕ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει
η ψηφοφορία, θέλω ένα λεπτό να τοποθετηθώ σε κάτι.
Έχω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Η Νέα Δηµοκρατία, κυρία Πρόεδρε, κατέθεσε µια δική της τροπολογία πριν από λίγο. Δεν ξέρω
αν πρόλαβε να τη δει ο κύριος Υπουργός. Από τη στιγµή που βλέπουµε αυτό το ενδιαφέρον για την προστασία των δηµοσίων λειτουργών µε έναν αυτεπάγγελτο τρόπο κατά την άσκηση των
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καθηκόντων τους, εµείς προτείνουµε να υπάρξει µια διεύρυνση
αυτής της προστασίας σε όλους τους δηµοσίους λειτουργούς,
σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους κατά την άσκηση του
υπηρεσιακού τους καθήκοντος. Αυτό νοµίζουµε ότι είναι µέσα
στο πνεύµα της τροπολογίας του Υπουργού, να υπάρχει αυτή η
διεύρυνση, γιατί και εκεί δηµόσιοι λειτουργοί είναι και αυτοί που
είναι σε υπηρεσίες και εκφοβίζονται και απειλούνται και δέχονται
βιαιοπραγίες. Να υπάρχει µια καθολική προστασία µε έναν αυτεπάγγελτο τρόπο σε όλους τους δηµοσίους λειτουργούς και
δηµοσίους υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους!
Αυτό θέλει η Νέα Δηµοκρατία και αν πραγµατικά δεν είναι υποκριτικό αυτό το οποίο υποστηρίζετε, θα δεχθείτε την τροπολογία
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργαντά, όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι προστατεύονται από τις
ποινικές διατάξεις. Δηλαδή, τι να γράψουµε; Ως εκ περισσού να
δείξουµε πάθος;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αυτό ακριβώς ήθελα να πω,
κυρία Πρόεδρε, ότι στις κείµενες διατάξεις στον Ποινικό Κώδικα
όλοι οι δηµόσιοι λειτουργοί προστατεύονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και σε
κάθε περίπτωση την καταθέσατε µετά, αφού κήρυξα τη λήξη της
συζήτησης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Πρόεδρε, είναι εντυπωσιακό ότι η Νέα Δηµοκρατία φέρνει µια διάταξη, η οποία είναι
στο κενό, διότι ο Ποινικός Κώδικας προστατεύει τους δηµόσιους
λειτουργούς. Διαβάστε τα σχετικά άρθρα.
Όµως, εκείνο που ξεπερνάει κάθε όριο, είναι να φέρετε, αφού
έχει τελειώσει η συζήτηση, τροπολογία και επί τόσες µέρες να
κατηγορείτε εµάς ότι φέρνουµε εκπρόθεσµες τροπολογίες! Δηλαδή, µέχρι πού θα φτάσετε επιτέλους;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Προστατέψτε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους! Είναι δηµόσιοι λειτουργοί που δέχονται επίθεση από το «Ρουβίκωνα»!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλοι,
κύριε Γεωργαντά! Τώρα δεν συζητάµε εδώ για τον «Ρουβίκωνα»,
έχουµε άλλο θέµα!
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι για την ψήφιση της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130 του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Δελής Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Γαρυφαλιά.Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Στεργίου Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Τάσσος Σταύρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι την υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
1411 και ειδικό 130 λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την υπουργική τροπολογία µε γενικό
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αριθµό 1411 και ειδικό 130 λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κ. Αναστασία Γκαρά από τον
ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1411 και
ειδικό 130. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει
στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ.κ. Αντώνιου Μπαλωµενάκη, Νικολάου Μανιού, Χριστόφορου Παπαδόπουλου, Γεωργίου Ντζιµάνη, Αναστάσιου Κουράκη, Χαράλαµπου
Αθανασίου, Σάββα Αναστασιάδη, Φωτεινής Αραµπατζή, Ιωάννη
Αντωνιάδη, Μαρίας Αντωνίου, Γεωργίου Βαγιωνά, Απόστολου
Βεσυρόπουλου, Βασιλείου Γιόγιακα, Στέργιου Γιαννάκη, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Γεωργίου Καρασµάνη, Γεωργίου Κουµουτσάκου, Θεόδωρου Καράογλου, Κωνσταντίνου Κοντογεώργου,
Κωνσταντίνου Κουκοδήµου, Εµµανουήλ Κόνσολα, Σταύρου Καλαφάτη, Κωνσταντίνου Αχιλλέα Καραµανλή, Όλγας Κεφαλογιάννη, Αθανάσιου Καββαδάς, Χρήστου Κέλλα, Νότη Μηταράκη,
Έλενας Ράπτη, Ιάσονα Φωτήλα, Κωνσταντίνου Τζαβάρα, Αντρέα
Κουτσούµπα, Ιλχάν Αχµέτ, Μιχαήλ Τζελέπη, Ευάγγελου Βενιζέλου, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι
απουσιάζουν από την ψηφοφορία.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση
των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, προχωρούµε
στην ψήφιση των υπόλοιπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον αρµόδιο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
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44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1403 και ειδικό 124 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1403 και ειδικό 124 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1408 και ειδικό 128 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1408 και ειδικό 128 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1410 και ειδικό 129 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1410 και ειδικό 129 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130 ετέθη σε
ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1412 και ειδικό 131 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1412 και ειδικό 131 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1413 και ειδικό 132 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1413 και ειδικό 132 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1416 και ειδικό 135 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1416 και ειδικό 135 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1417 και ειδικό 136 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1417 και ειδικό 136 έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1418 και ειδικό 137, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1418 και ειδικό 137 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1420 και ειδικό 138 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1420 και ειδικό 138 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1421 και ειδικό 139 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1421 και ειδικό αριθµό 139 έγινε δεκτή
ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο
άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1404 και ειδικό 125, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1404 και ειδικό 125 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1405 και ειδικό 126 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1405 και ειδικό 126 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1407 και ειδικό 127 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Παρών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1407 και ειδικό 127 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1414 και ειδικό 133 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1414 και ειδικό 133 έγινε δεκτή ως έχει
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1423 και ειδικό 141 ως έχει;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1423 και ειδικό 141 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν 243 Βουλευτές.
Υπέρ της τροπολογίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 146 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 35 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 62 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130
έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
(Το πρωτόκολλο της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας
καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

3717

3718

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

3719

3720

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ναι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ναι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόµων
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Προχωρούµε στη ψήφιση του νοµοσχεδίου και στο σύνολο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Όχι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Παρών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μέτρα θεραπείας ατόµων
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ
Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1
To άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 69
Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
1. Αν κάποιος που τέλεσε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται
µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους,
απαλλάχθηκε από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (άρθρο 34), το δικαστήριο διατάσσει κατάλληλο για τη θεραπεία του µέτρο, εφόσον κρίνει ότι, εξαιτίας της κατάστασής
του, υπάρχει κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κίνδυνος,
αν αφεθεί ελεύθερος, να τελέσει και άλλα τουλάχιστον ανάλογης
βαρύτητας εγκλήµατα. Η διάταξη της απόφασης που αφορά το
θεραπευτικό µέτρο εκτελείται µε φροντίδα της εισαγγελικής
αρχής.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει για όλα τα εγκλήµατα κατά της
ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας που απειλούνται µε ποινή
στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Δεν
ισχύει για τα εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας
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που δεν εµπεριέχουν χρήση βίας ή απειλή βίας.
3. Κατάλληλα θεραπευτικά µέτρα είναι: (α) η νοσηλεία σε ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου, (β) η
νοσηλεία σε ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού
νοσοκοµείου και (γ) η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σε κατάλληλη
εξωνοσοκοµειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία
δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου.
4. Οι προϋποθέσεις επιβολής του µέτρου βεβαιώνονται µε µία
τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται αµέσως
µετά τη σύλληψη και µε άλλη µία τουλάχιστον πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τη δικάσιµο, µε µέριµνα του εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο
εισάγεται προς εκδίκαση η υπόθεση. Οι πραγµατογνωµοσύνες
διενεργούνται από πραγµατογνώµονα που επιλέγεται, κατά προτίµηση, από τον κατάλογο που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο.
Στις πραγµατογνωµοσύνες προτείνεται και το τυχόν κατάλληλο
µέτρο θεραπείας.»
Άρθρο 2
To άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 70
Διάρκεια του θεραπευτικού µέτρου
1. Στην απόφαση που διατάσσει το θεραπευτικό µέτρο ορίζεται ο µέγιστος χρόνος της διάρκειάς του, ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη για τα πληµµελήµατα και τα πέντε
(5) έτη για τα κακουργήµατα. Ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από
τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται το θεραπευτικό
µέτρο, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, να διατάξει την
παράταση του µέτρου ή την αντικατάστασή του µε άλλο για
τον ίδιο κατά ανώτατο όριο χρόνο, εφόσον τούτο επιβάλλεται για
τις ανάγκες της θεραπείας και εξακολουθούν να υπάρχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69. Πριν από την
έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο καλεί τον θεραπευόµενο
και τον συνήγορό του, καθώς και τη διεύθυνση της µονάδας
όπου εκτελείται το µέτρο, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Κατ’
εξαίρεση είναι δυνατή η παράταση του χρόνου διάρκειας του θεραπευτικού µέτρου πέραν των ανωτάτων χρονικών ορίων, µε τη
διαδικασία και για τους λόγους που προβλέπονται στο δεύτερο
και τρίτο εδάφιο, εφόσον για την ύπαρξη των λόγων αυτών και
την ανάγκη παράτασης του χρόνου διάρκειας του µέτρου υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του θεράποντος ψυχιάτρου του θεραπευόµενου και του επιστηµονικού διευθυντή της µονάδας
θεραπείας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού µέτρου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του ανώτατου ορίου της ποινής που προβλέπεται στο νόµο για την πράξη
που τέλεσε ο θεραπευόµενος.
2. Το ίδιο δικαστήριο, κάθε έτος, τηρώντας την ίδια διαδικασία,
αποφασίζει αν το θεραπευτικό µέτρο που έχει επιβληθεί πρέπει
να εξακολουθήσει ή να αντικατασταθεί µε άλλο. Μπορεί όµως
και οποτεδήποτε, µε αίτηση του εισαγγελέα, του θεραπευοµένου
ή της διεύθυνσης της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, µετά
από εισήγηση του θεράποντος ιατρού, να διατάξει την άρση ή
την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης,
απαιτείται να υπάρχει στην απόφαση ειδική αιτιολογία ως προς
την ανάγκη διατήρησης του θεραπευτικού µέτρου. Νέα αίτηση
µπορεί να υποβληθεί µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από
την απόρριψη της προηγούµενης.
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
του παρόντος άρθρου, καθώς και ενώπιον του Εφετείου σε περίπτωση άσκησης έφεσης, αν ο θεραπευόµενος δεν έχει συνήγορο, διορίζεται συνήγορος αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
Άρθρο 3
Μετά το άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

70Α ως εξής:

«Άρθρο 486Α

«Άρθρο 70Α
Μέτρα θεραπείας ατόµων µειωµένου καταλογισµού
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
1. Αν κάποιος τέλεσε αξιόποινη πράξη λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που µειώνει σηµαντικά τον καταλογισµό του
(άρθρο 36 παράγραφος 1) και η πράξη του απειλείται µε ποινή
στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, το δικαστήριο, εκτός από την επιβολή µειωµένης ποινής (άρθρο 83), διατάσσει την εισαγωγή του σε ψυχιατρικό παράρτηµα
καταστήµατος κράτησης ή, σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης
της ποινής του, τα θεραπευτικά µέτρα της παραγράφου 3 του
άρθρου 69, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ο κίνδυνος της παραγράφου 1 του άρθρου 69. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 69
έχουν και στην περίπτωση αυτή εφαρµογή.
2. Η εκτέλεση του µέτρου γίνεται αµέσως µετά από την έκδοση της απόφασης, µε φροντίδα της εισαγγελικής αρχής.
3. Το άρθρο 70 εφαρµόζεται αναλόγως. Μετά την ολοκλήρωση
του θεραπευτικού µέτρου, ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή του,
εφόσον δεν έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της. Από την ποινή αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας στο ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτησης ή στις µονάδες των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 69. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο
του τόπου εκτέλεσης του µέτρου µπορεί όµως να διατάξει τη µη
έκτιση της ποινής, αν το έγκληµα για το οποίο επιβλήθηκε είναι
πληµµέληµα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 4
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους κατηγορουµένους που εµφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή ως περιοριστικός όρος είναι δυνατόν να διατάσσεται ένα από τα µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του
Ποινικού Κώδικα.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 313 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µετά το πρώτο
εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 310, το δικαστικό συµβούλιο διατάσσει την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο του αρµόδιου
δικαστηρίου και όταν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση απαλλαγής
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και επιβολής µέτρου θεραπείας κατά το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.»
Άρθρο 6
Στο άρθρο 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όταν η δικογραφία εισάγεται στο αρµόδιο δικαστήριο
λόγω συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, το δικαστικό συµβούλιο επιβάλλει
υποχρεωτικά ως περιοριστικό όρο ένα από τα µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα, αν δε ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά, αντικαθιστά υποχρεωτικά την
προσωρινή κράτηση µε το ίδιο µέτρο.»
Άρθρο 7
Μετά το άρθρο 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθεται άρθρο 486Α ως εξής:

1. Ο κατηγορούµενος µπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης η οποία τον κηρύσσει αθώο λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής κατά το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλει
σε αυτόν µέτρο θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.
2. Εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί το µέτρο θεραπείας µπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου που διατάσσει την παράταση του µέτρου,
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
70 του Ποινικού Κώδικα.»
Άρθρο 8
1. Στο τέλος του άρθρου 500 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση άσκησης έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης
που επιβάλλει µέτρο θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του
Ποινικού Κώδικα (άρθρο 486Α παρ. 1), καθώς και κατά απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου που διατάσσει την παράταση του µέτρου σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 486Α
παρ. 2), ο ορισµός δικασίµου από τον αρµόδιο εισαγγελέα γίνεται υποχρεωτικά σε ηµέρα που δεν απέχει περισσότερο από
τρεις (3) µήνες από τη διαβίβαση των εγγράφων σε αυτόν.»
2. Το άρθρο 555 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 555
Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής αναβάλλεται αν ο καταδικασθείς παρουσίασε µετά την καταδίκη του ψυχική ή διανοητική διαταραχή τέτοιας έντασης, ώστε να µην έχει
συνείδηση της εκτελούµενης ποινής. Ταυτόχρονα διατάσσεται η
νοσηλεία του σε δηµόσιο ψυχιατρικό ή γενικό νοσοκοµείο. Το
άρθρο 70 του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται αναλόγως. Μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας ο καταδικασθείς εκτίει την ποινή
του, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος νοσηλείας του.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ 69 ΚΑΙ 70Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 9
Βασικές αρχές εκτέλεσης των µέτρων
1. Τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα υπηρετούν θεραπευτικούς σκοπούς.
2. Κατά την εφαρµογή τους λαµβάνονται υπόψη οι διεθνώς αναγνωρισµένοι κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Καµία επιµέρους πράξη δεν πρέπει να προσβάλει την αξιοπρέπεια
του ατόµου ή να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.
3. Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο αντιµετωπίζονται µε βάση τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής
φροντίδας, καθώς και µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων
του Σωφρονιστικού Κώδικα, εφόσον αυτή δεν προσκρούει στους
επιδιωκόµενους θεραπευτικούς σκοπούς.
Άρθρο 10
Περιεχόµενο των µέτρων
1. Η θεραπευτική αντιµετώπιση του ατόµου, στο οποίο έχει επιβληθεί κάποιο από τα µέτρα των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού
Κώδικα, είναι εξατοµικευµένη και περιλαµβάνει την κατάλληλη
θεραπευτική προσέγγιση, όπως φαρµακευτική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη ή ψυχοθεραπεία του ίδιου και της οικογένειάς
του, εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση, ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις, ιδίως εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόνοµη διαβίωση, διαβίωση µε την
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οικογένεια ή διαβίωση σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευµένα διαµερίσµατα ή ανάδοχη οικογένεια, απασχόληση σε κοινωνικούς
συνεταιρισµούς ή σε άλλους χώρους εργασίας.
2. Η θεραπευτική αντιµετώπιση εξασφαλίζει συνεχή παρακολούθηση και ψυχιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των µέτρων, µε στόχο την επίτευξη της κοινωνικής επανένταξης.
Άρθρο 11
Μονάδες εκτέλεσης των µέτρων
1. Το ειδικό τµήµα που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί τµήµα
δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου, µε µικρό αριθµό
κλινών και διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόµων που νοσηλεύονται. Παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες αυξηµένης
φροντίδας και ασφάλειας, για τις οποίες προβλέπεται αριθµητικά
αυξηµένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό.
2. Τo ψυχιατρικό τµήµα που προβλέπεται στην περίπτωση β’
της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί
τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου και παρέχει
υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανάλογες προς τις προσφερόµενες
στους ακούσια νοσηλευόµενους ψυχικά ασθενείς.
3. Η εξωνοσοκοµειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του
Ποινικού Κώδικα περιλαµβάνει: (α) τα δηµόσια Κέντρα Ψυχικής
Υγείας του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας και παρακολούθησης ατόµων που
χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα και (β) τις δηµόσιες κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας ή ειδικής φροντίδας στις µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας
ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτοµα που διαβιούν σε αποµακρυσµένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε
εξωτερικό ιατρείο δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου
ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον
τοµέα ψυχικής υγείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 11 παρ. 1 του
ν. 2716/1999.
4. Το εξωτερικό ιατρείο που προβλέπεται στην περίπτωση γ’
της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα αποτελεί
τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς.
Άρθρο 12
Έναρξη εκτέλεσης των µέτρων
1. Η έναρξη εκτέλεσης των µέτρων γίνεται µε έγγραφη παραγγελία του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς τον Διευθυντή των µονάδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, ο οποίος
και οφείλει να εκτελέσει την παραγγελία.
2. Ο προσδιορισµός της µονάδας όπου θα εκτελεστούν τα
µέτρα, γίνεται από κατάλογο µονάδων κατάλληλων για την εκτέλεσή τους, ο οποίος καταρτίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Υγείας και αποστέλλεται στα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας
και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, καθώς και στους Διευθυντές
όλων των µονάδων του καταλόγου.
3. Μεταξύ περισσότερων µονάδων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, αρχικώς ή στη
συνέχεια, επιλέγει εκείνη που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας
του ατόµου ή της οικογένειάς του ή κρίνεται καταλληλότερη για
αυτό.
Άρθρο 13
Εισαγωγή σε ειδικό ή κοινό τµήµα νοσοκοµείου
1. Η εισαγγελική παραγγελία προς τον Διευθυντή του ειδικού
ή κοινού ψυχιατρικού τµήµατος δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού
νοσοκοµείου (άρθρο 69 παράγραφος 3 περίπτωσεις α’ και β’ του
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Ποινικού Κώδικα) συνοδεύεται από πλήρες αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή βουλεύµατος ή διάταξης του ανακριτή ή απόφασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής. Αν δεν έχει καθαρογραφεί
η απόφαση ή το βούλευµα, επισυνάπτεται απόσπασµα και στη
συνέχεια διαβιβάζεται υποχρεωτικά και πλήρες αντίγραφο.
2. Κατά την εισαγωγή συντάσσεται έκθεση και διενεργούνται
τα εξής: α) έκδοση εισιτηρίου, β) καταγραφή ατοµικών στοιχείων
(στοιχεία ταυτότητας, τόπος τελευταίας διαµονής, νόµιµος αντιπρόσωπος ή πρόσωπα επικοινωνίας, θρήσκευµα κ.ά.), γ) καταγραφή χρηµάτων και εγγράφων (δελτίου ταυτότητας, βιβλιαρίου
υγείας και ΑΜΚΑ ή βιβλιαρίου πρόνοιας / απορίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου υποβολής αίτησης για πολιτικό άσυλο ή το σχετικό έγγραφο
αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα, διαβατηρίου και ευρωπαϊκής κάρτας υγείας (Ε111) κ.ά.) και φύλαξη αυτών αν συντρέχει λόγος, δ) εξέταση ιατρική και ψυχιατρική, ε) τήρηση
ηλεκτρονικού ή έγγραφου ιατρικού φακέλου, στ) συνέντευξη µε
κοινωνικό λειτουργό, ζ) τήρηση φακέλου από την κοινωνική υπηρεσία.
3. Η δαπάνη θεραπείας καλύπτεται από τον ασφαλιστικό
φορέα του ατόµου και, εφόσον δεν υπάρχει, από το κράτος.
4. Η µονάδα, αµέσως µετά την εισαγωγή, παραδίδει στον θεραπευόµενο, σε γλώσσα που κατανοεί, έντυπο µε κατάλογο των
βασικών του δικαιωµάτων, όπως προσδιορίζονται στον Ποινικό
Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας, τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, το Σωφρονιστικό Κώδικα και τα πρωτόκολλα ψυχιατρικής φροντίδας.
5. Κατά την παραµονή του ατόµου για θεραπεία τηρούνται τα
προβλεπόµενα αρχεία και βιβλία κατά τις κείµενες διατάξεις και
επιπλέον βιβλίο καταγραφής των χρησιµοποιηθέντων µέσων αυξηµένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 14
Έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας
και παρακολούθησης
1. Για την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε εξωνοσοκοµειακή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή σε εξωτερικό ιατρείο δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου (άρθρο 69 παράγραφος 3 περίπτωση γ’ του Ποινικού Κώδικα) εφαρµόζονται αναλόγως οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13.
2. Ο θεράπων ψυχίατρος εκπροσωπεί τη θεραπευτική οµάδα
και προτείνει εξατοµικευµένο θεραπευτικό σχέδιο που περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα µέτρα του άρθρου 10, καθώς
και την εποπτεία των συνθηκών εκτέλεσής τους. Το σχέδιο αυτό
οφείλει να κοινοποιήσει αµελλητί στον αρµόδιο εισαγγελέα, τον
οποίο και ενηµερώνει για την ανταπόκριση και συµµόρφωση του
θεραπευοµένου προς αυτό, αλλά και για την πιθανή ανάγκη τροποποίησής του.
3. Τυχόν δαπάνη εισιτηρίου καλύπτεται από τον ασφαλιστικό
φορέα του ατόµου και, εφόσον δεν υπάρχει, από το κράτος.
Άρθρο 15
Αντικατάσταση ή άρση θεραπευτικών µέτρων
Κατά την αντικατάσταση ή την άρση των θεραπευτικών µέτρων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του Ποινικού Κώδικα, συνεκτιµάται η κατάσταση της ψυχικής υγείας του
ατόµου, το στάδιο βελτίωσής της και η ύπαρξη κατάλληλου υποστηρικτικού συγγενικού ή άλλου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα συνεκτιµάται αν το άτοµο: α) ευρίσκεται σε στάσιµη
κατάσταση ή υποτροπή, β) ευρίσκεται σε στάδιο βελτίωσης ή
αποθεραπείας, γ) συµµετέχει σε αναγνωρισµένα προγράµµατα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δ)
λαµβάνει άδειες και τηρεί τους όρους τους και ε) διαβιοί σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην κοινότητα ή σε ανάδοχη οικογένεια ή µε την οικογένειά του.
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Άρθρο 16
Εκτέλεση θεραπευτικών µέτρων
1. Οι συνθήκες νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες
της θεραπείας. Τα αναγκαία περιοριστικά µέτρα δεν επιτρέπεται
να αποκλείουν απαραίτητα για τη θεραπεία µέσα, όπως οι
άδειες, οι οργανωµένες έξοδοι ή η διαµονή σε εποπτευόµενους
εξωτερικούς χώρους, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η
σωµατική ακεραιότητα άλλων ή και του ίδιου του θεραπευοµένου.
2. Τη χορήγηση άδειας αποφασίζει ο (Επιστηµονικός) Διευθυντής της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο, ύστερα από εισήγηση του θεράποντος ψυχιάτρου. Η χορήγηση της άδειας
υπογράφεται από αυτόν και τον Διοικητή της µονάδας και τίθεται
υπόψη του αρµόδιου εισαγγελέα. Ο θεραπευόµενος δηλώνει την
ακριβή διεύθυνση διαµονής του και η κοινωνική υπηρεσία εξετάζει αν είναι εξασφαλισµένη η διαβίωσή του κατά τη διάρκεια της
άδειας. Η άδεια µπορεί να εξαρτηθεί και από τον όρο ότι κατά
την έξοδό του από το τµήµα και την επιστροφή του θα συνοδεύεται από συγγενικό του πρόσωπο ή τον δικαστικό συµπαραστάτη
του.
3. Σε περίπτωση παραβίασης της άδειας ή φυγής ενηµερώνονται αµέσως οι αστυνοµικές αρχές και ο αρµόδιος εισαγγελέας. Ο θεραπευόµενος δεν θεωρείται κρατούµενος σύµφωνα
µε την έννοια των άρθρων 172 και 173 του Ποινικού Κώδικα. Το
προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση θεραπείας σε ψυχιατρικό παράρτηµα καταστήµατος κράτησης.
4. Μέσα αυξηµένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας,
όπως η προστατευτική αποµόνωση και ο σωµατικός περιορισµός, µπορούν να ληφθούν µόνο για όσους εκδηλώνουν αυτοκαταστροφική ή βίαιη συµπεριφορά, εναντίον του προσωπικού
ή τρίτων. Τα µέσα του προηγούµενου εδαφίου αποφασίζονται
και εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις ψυχιατρικές οδηγίες και τις
κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας (CPT) και της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, αφού προηγηθούν και αποτύχουν τεχνικές
αποκλιµάκωσης της βίαιης συµπεριφοράς.
5. Απαγορεύεται απολύτως η λήψη µέσων, όπως η στείρωση,
λοβοτοµή και άλλες ανάλογες επεµβάσεις ή θεραπείες οι οποίες
προξενούν µη αναστρέψιµες καταστάσεις στην υγεία του ατόµου.
Άρθρο 17
Σύσταση και στελέχωση ειδικών
τµηµάτων νοσοκοµείων
1. Η σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση των ειδικών τµηµάτων δηµόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκοµείων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας. Ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ανωτέρω τµηµάτων καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.
2. Τα τµήµατα του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από διεπιστηµονική θεραπευτική οµάδα που αποτελείται από ψυχιάτρους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
εργοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους επαγγελµατίες
ψυχικής υγείας, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Το διοικητικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης που
υπηρετεί στα τµήµατα του παρόντος άρθρου, λαµβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά µε το περιεχόµενο των υποχρεώσεών
του και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων αυτών.
Άρθρο 18
Αρµοδιότητες εισαγγελικού λειτουργού
1. Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
καθώς και στις Εισαγγελίες στην περιφέρεια των οποίων λειτουρ-

γεί ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου ή
ψυχιατρικό τµήµα τέτοιου νοσοκοµείου ή στις οποίες εκτελούνται τα µέτρα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
69 του Ποινικού Κώδικα, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, µε
απόφαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία, ορίζεται ένας Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών µε τον αναπληρωτή του,
ως αρµόδιος:
α) για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν µέτρο των άρθρων 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα,
β) για την εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού τµήµατος του
δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου και
γ) για το συντονισµό και τη συνεργασία της Εισαγγελίας µε τη
Διεύθυνση της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο που προβλέπεται στα άρθρα 69 και 70Α του Ποινικού Κώδικα αναφορικά µε
τον αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχο της διάρκειας του µέτρου
(ανά έτος εξακολούθηση, παράταση του µέγιστου χρόνου διάρκειας) και την εισαγωγή στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο των αιτήσεων για άρση ή αντικατάστασή του.
2. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται µε προσωπική παρουσία του εισαγγελικού λειτουργού στη µονάδα, την
οποία επισκέπτεται τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα για να
διαπιστώσει τη νόµιµη εκτέλεση του επιβληθέντος µέτρου, να
ενηµερωθεί από το προσωπικό, να συνεργασθεί µε τον επιστηµονικά υπεύθυνο ιατρό και να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο εισαγγελέας µπορεί να ζητήσει τη διατύπωση γνώµης του Επιστηµονικού Συµβουλίου της µονάδας όπου εκτελείται το µέτρο σχετικά µε την
εφαρµοζόµενη θεραπευτική αγωγή και ιδίως σχετικά µε την αναγκαιότητα µέσων αυξηµένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας.
Άρθρο 19
Έλεγχος της εκτέλεσης των µέτρων
1. Η είσοδος στις µονάδες εκτέλεσης των µέτρων της παραγράφου 3 του άρθρου 69 και της παραγράφου 1 του άρθρου 70Α
του Ποινικού Κώδικα για την πραγµατοποίηση ελέγχου σχετικά
µε πιθανή παραβίαση δικαιωµάτων των θεραπευοµένων επιτρέπεται: α) στο Συνήγορο του Πολίτη, β) στο Σώµα Επιθεώρησης
και Ελέγχου καταστηµάτων κράτησης, ειδικά για τα ψυχιατρικά
τµήµατα των καταστηµάτων κράτησης, γ) στο Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, ειδικά για τις µονάδες που λειτουργούν εντός ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκοµείων, τα Κέντρα
ψυχικής υγείας και τις κινητές µονάδες ψυχικής υγείας, δ) στην
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας και ε) σε
κάθε άλλη αρχή που της παραχωρείται δικαίωµα ελέγχου µε ειδική διάταξη νόµου.
2. Όσοι έχουν ελεγκτική αρµοδιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορούν να διενεργούν τη σχετική έρευνα και χωρίς
προειδοποίηση, µε επισκέψεις στις µονάδες εκτέλεσης του µέτρου, να ζητούν έγγραφες ή προφορικές πληροφορίες από τον
Διευθυντή και το προσωπικό της µονάδας και να καλούν σε ακρόαση τους θεραπευοµένους. Ο Διευθυντής υποχρεούται να διευκολύνει την έρευνα και δεν µπορεί να αντιτάξει το ιατρικό
απόρρητο, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, οι ελέγχοντες διαφυλάσσουν έναντι τρίτων.
3. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται έκθεση, η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει συστάσεις προς τη διεύθυνση της µονάδας και
αποστέλλεται προς αυτήν, τα συναρµόδια Υπουργεία Υγείας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τον
επόπτη Εισαγγελέα.
Άρθρο 20
Λήξη των µέτρων
1. Τα µέτρα λήγουν όταν εκλείψει ο θεραπευτικός λόγος για
τον οποίο επιβλήθηκαν.
2. Η άρση των µέτρων αποφασίζεται από το Τριµελές Πληµµελειοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελούνται, σύµφωνα
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µε τα άρθρα 70 και 70Α του Ποινικού Κώδικα και παραγγέλλεται
από τον αρµόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος διαβιβάζει και αντίγραφο
της σχετικής απόφασης στον Διευθυντή της µονάδας όπου εκτελούνται τα µέτρα για να τεθεί στον φάκελο του θεραπευοµένου.
3. Ο επιστηµονικός Διευθυντής της µονάδας ενηµερώνει τον
Τοµέα Ψυχικής Υγείας του τόπου διαµονής του ατόµου στο
οποίο είχε επιβληθεί κάποιο από τα µέτρα των άρθρων 69 και
70Α του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος µεριµνά για τη συνέχεια της
φροντίδας, καθώς και για την οµαλή επάνοδο και προσαρµογή
του στο κοινωνικό, επαγγελµατικό και οικογενειακό του περιβάλλον, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται
τα άρθρα 38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα και κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου
εκτελείται η ποινή που προβλέπεται στα καταργούµενα άρθρα
38 έως 41 του Ποινικού Κώδικα, αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή
µετά από αίτηση του κρατουµένου σχετικά µε την αντικατάσταση
της ποινής από το µέτρο του άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα.
Η ποινή της φυλάκισης ή της κάθειρξης που έχει επιβάλλει το δικαστήριο κατ’ εφαρµογή του καταργούµενου άρθρου 40 του
Ποινικού Κώδικα, εκτελείται σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο
70Α του Ποινικού Κώδικα, µετά την ολοκλήρωση του µέτρου θεραπείας.
3. Μέτρο που έχει επιβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα και δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Εντός τριών (3) µηνών, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Εισαγγελέας που ορίζεται
στο άρθρο 18, εξετάζει όλους του φακέλους των προσώπων που
τελούν υπό το καθεστώς του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.
4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου
17, ως ειδικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου ή ψυχιατρικό τµήµα δηµόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκοµείου νοείται το ανήκον στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Αττικής «Δαφνί», το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής «Δροµοκαΐτειο» και το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΠΟΙΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 22
Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο
1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1438
Ο γάµος µπορεί να λυθεί µε διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή µε συµφωνία µεταξύ των
συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.»
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1441
1. Οι σύζυγοι µπορούν µε έγγραφη συµφωνία να λύσουν τον
γάµο τους. Η συµφωνία αυτή συνάπτεται µεταξύ των συζύγων
µε την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή µόνον από τους τελευταίους, εφόσον
είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα
πρέπει να έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την υπογραφή της συµφωνίας.
2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος πρέπει να
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ρυθµίζεται η επιµέλειά τους, η επικοινωνία µε αυτά και η διατροφή τους, µε την ίδια ή µε άλλη έγγραφη συµφωνία µεταξύ
των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο
1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
3.α) Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και
η συµφωνία για την επιµέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή
των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε
συµβολαιογράφο.
β) Η κατάρτιση της συµβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη συµφωνία των συζύγων, η ηµεροµηνία της
οποίας αποδεικνύεται µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
των συζύγων από τη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου της έδρας
του συµβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συµβολαιογραφική
πράξη.
4. Ο συµβολαιογράφος συντάσσει πράξη µε την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάµου, επικυρώνει τις συµφωνίες των συζύγων
και τις ενσωµατώνει σε αυτή. Τη συµβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή µόνον
οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο.
Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο
µήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση
αφορά στην επιµέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων
τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συµπεριληφθεί στη συµφωνία οι ρυθµίσεις των άρθρων 950 και 951
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωµένης συµφωνίας, µπορεί να ρυθµίζεται η επιµέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό
διάστηµα µε νέα συµφωνία και µε την ίδια διαδικασία.
5. Η λύση του γάµου επέρχεται µε την κατάθεση αντιγράφου
της συµβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάµου.»
3. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου 5 δεν καταλαµβάνει τις ήδη κατατεθειµένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες
εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της
κατάθεσής τους.
4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάµου, παραγγέλλεται η λύση
αυτού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από
αίτηση του έχοντος έννοµο συµφέρον η οποία συνοδεύεται από
αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση µε την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία
ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάµος. Η πνευµατική λύση
του γάµου είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 686 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας
Η παράγραφος 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο µονοµελές
πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέµβαση και η ανταίτηση µπορεί να ασκηθεί και προφορικά.»
Άρθρο 24
Νοµοθεσία περί αλλοδαπών
1. Αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν
µέχρι τις 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές υπαγόµενες στην αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την προσβολή ατοµικών
διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α’ 274),
απορρίπτονται µε συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
2, εφαρµοζοµένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 34Α του
π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
2. Η γραµµατεία του δικαστηρίου όπου κατατέθηκε το ένδικο
βοήθηµα οφείλει εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος να ενηµερώσει τον αλλοδαπό διάδικο ή τον πληρεξού-

3726

σιο δικηγόρο που υπογράφει το ένδικο βοήθηµα µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως: α) τηλεφωνικώς ή β) µε ταχυδροµική επιστολή ή γ) µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή δ) µε
τηλεοµοιοτυπία, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
H σχετική ενέργεια της γραµµατείας σηµειώνεται επί του φακέλου της δικογραφίας, στον οποίο τίθενται όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία των ανωτέρω ενεργειών. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τα ένδικα βοηθήµατα της παραγράφου 1 οφείλουν µέσα
σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας των δύο (2) µηνών
του πρώτου εδαφίου να καταθέσουν στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ή συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, µε τα οποία να δηλώνεται ότι επιθυµεί τη συζήτηση
της υπόθεσης. Η παραπάνω δήλωση µπορεί να γίνει και µε αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραµµατεία του δικαστηρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας των έξι (6) µηνών
οι δικογραφίες για τις οποίες δεν έχει προσκοµισθεί η σχετική
δήλωση παραδίδονται στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή στον
οριζόµενο από αυτόν δικαστή για επεξεργασία σύµφωνα µε την
παράγραφο 1. Για διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη της
λήξης της ανωτέρω προθεσµίας, ο υπογράφων το δικόγραφο δικηγόρος ή άλλος οριζόµενος από τον αλλοδαπό διάδικο πληρεξούσιος δικηγόρος, µπορεί µε αίτηση που απευθύνεται στον
Πρόεδρο που διευθύνει το δικαστήριο ή στον οριζόµενο από
αυτόν Δικαστή να ζητήσει την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατήριο, επικαλούµενος λόγους έλλειψης ενηµέρωσης ή ανώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας που
συνέτρεχαν στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του αλλοδαπού διαδίκου και εµπόδισαν την εµπρόθεσµη υποβολή της εξουσιοδότησης. Επί της αίτησης του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται
ειδικά αιτιολογηµένη πράξη αποδοχής ή απόρριψης του αρµόδιου Προέδρου ή του οριζόµενου από αυτόν Δικαστή. Η αίτηση
υποβάλλεται άπαξ.
3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε
υποθέσεις για τις οποίες έχει προσδιοριστεί αρχική δικάσιµος,
καθώς και σε όσες η αρχική ή η µετά από αναβολή δικάσιµος
έχει ορισθεί εντός της οριζόµενης στην παράγραφο 2 εξάµηνης
προθεσµίας. Όταν υπάρχει θετική δήλωση του αιτούντος, η δικάσιµος για τη συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίζεται µέσα σε
τρείς (3) µήνες.
Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
1. Tο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής,
όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε τυπικό λόγο και σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτή της απόρριψής της ως εκπρόθεσµης, καθώς και όταν ο προσφεύγων
κλήθηκε κατ’ εφαρµογή των άρθρων 28 παράγραφος 3, 139A και
277 παράγραφος 1 του παρόντος Κώδικα.»
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) αν η προσβαλλόµενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση µε
απόφαση άλλου δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση φορολογικού
αντικειµένου εκ κληρονοµίας η οποία στηρίζεται στην ίδια νοµική
και πραγµατική βάση ακόµη και για διαφορετικό διάδικο.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 καταλαµβάνουν και
τις εκκρεµείς υποθέσεις, δύναται δε να ασκηθεί δεύτερη προσφυγή κατά την παράγραφο 1 ή έφεση κατά την παράγραφο 2
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Δεύτερη προσφυγή δεν δύναται να ασκηθεί αν έχουν
περάσει τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης.
4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 110 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως προς τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εκδίκαση του
ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, το οποίο προκάλεσε την έκδοση
της απόφασης.
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4. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται
σε προθεσµία και κινείται µε πράξη του Προέδρου του συµβουλίου διεύθυνσης ή του Δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή
του εισηγητή Δικαστή, µε την οποία προσδιορίζονται τα λάθη και
εισάγεται σε συµβούλιο, εφαρµοζοµένης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.»
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μαζί µε τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα κατατίθεται και αντίγραφο της προσβαλλόµενης ατοµικής διοικητικής πράξης ή της
δικαστικής απόφασης, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139Α του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο Πρόεδρος του πολυµελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο Δικαστής του µονοµελούς
δικαστηρίου καλεί, και µετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο, στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική πληρεξουσιότητα, σε κάθε
περίπτωση, είτε αυτοί έχουν παρασταθεί αυτοπροσώπως ή µε
δήλωση είτε δεν έχουν παρασταθεί, ή τον διάδικο, στην περίπτωση που ο τελευταίος παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις συµπληρώσουν ή να τις καλύψουν, τάσσοντας εύλογη κατά την
κρίση του προθεσµία. Τα στοιχεία που προσκοµίζονται για την
κάλυψη των τυπικών παραλείψεων επιτρέπεται να είναι και µεταγενέστερα της συζήτησης.»
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ως προς την απόφαση αυτή µπορούν να τύχουν ανάλογης
εφαρµογής οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 189 και
της παραγράφου 3 του άρθρου 193.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 218 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικώς, όταν πρόκειται για κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων, αρµόδιο είναι και το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.»
9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 277 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων της παραγράφου 3 καταβάλλεται
από τον υπόχρεο το 1/3 του κατά την προηγούµενη παράγραφο
παραβόλου, έως δε την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης τα υπόλοιπα 2/3 αυτού, εφαρµοζοµένης της διάταξης του άρθρου
139Α.»
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 9 εφαρµόζονται και
στις εκκρεµείς δίκες. Σε περίπτωση ενδίκων βοηθηµάτων ή
µέσων που έχουν απορριφθεί, αυτά µπορεί να ασκηθούν εκ νέου
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
94 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, όπως ισχύει.
Άρθρο 26
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/1989
1. Στο άρθρο 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διάδικοι µπορούν να συµφωνήσουν ότι δεν θα εµφανισθούν στο ακροατήριο, αλλά θα παραστούν µε κοινή δήλωση
που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση µπορεί να γίνει και από έναν ή ορισµένους µόνο
πληρεξούσιους. Η δήλωση κατατίθεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από έναν τουλάχιστον
πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρµόδιο γραµµατέα, το αργότερο
έως την παραµονή της δικασίµου.»
2. Στο άρθρο 53 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Επιτρέπεται πάντοτε η άσκηση αίτησης αναιρέσεως ανεξαρτήτως ποσού, ακόµη και εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3, όταν η προσβαλλόµενη απόφαση
έρχεται σε αντίθεση µε τελεσίδικη απόφαση άλλου δικαστηρίου
που επιλύει υπόθεση του ιδίου φορολογικού αντικειµένου εκ κληρονοµίας, η οποία στηρίζεται στην ίδια νοµική και πραγµατική
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βάση, ακόµη και για διαφορετικό διάδικο.»
3. Η αίτηση αναιρέσεως της παραγράφου 2 µπορεί να κατατεθεί εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα
Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή
και της συµφωνίας για επικοινωνία
1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής
που του την έχει επιβάλει ο νόµος και έχει αναγνωρίσει, έστω και
προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συµφωνία που έχει
επικυρώσει ο συµβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, µε τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους.
2. Όποιος µε πρόθεση δεν συµµορφώνεται σε συµφωνία που
επικυρώθηκε από συµβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του
Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών, αν η πράξη
δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.»
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 4139/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαµβάνονται τα ακατέργαστα συγκοµιζόµενα προϊόντα που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L χαµηλής
περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) µέχρι 0,2%,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναπροσαρµόζεται το ανωτέρω όριο, ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L, οι έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Αν, κατά τον έλεγχο της συγκοµιδής εγκεκριµένου καλλιεργητή βιοµηχανικής κάνναβης,
διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2% αλλά δεν
εκτείνεται πέραν του ορίου του 0,3%, ποινική δίωξη ασκείται
µόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών. Στην αίτηση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα ότι: α) η υπέρβαση του νόµιµου ορίου σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν οφείλεται στις ειδικές περιβαλλοντικές
συνθήκες ή άλλους παράγοντες που ήταν άγνωστοι στον παραγωγό και β) ότι η συγκοµιδή είναι πρόσφορη να οδηγήσει στην
παραγωγή ουσίας που προκαλεί ψυχική ή σωµατική εξάρτηση.
Πριν από την υποβολή της αίτησης, καλείται ο ελεγχόµενος προς
ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον
ελεγχόµενο τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα
της ακρόασης.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 4039/2012
Στο άρθρο 20 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων του παρόντος νόµου, ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωµατείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζηµία, προς
υποστήριξη της κατηγορίας και µόνο. Η σχετική δήλωση µπορεί
να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.»
Άρθρο 30
Τροποποιήσεις του Κώδικα Συµβολαιογράφων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Συµβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αναπληρωτής του συµβολαιογράφου µπορεί να λάβει
µέχρι το ήµισυ των δικαιωµάτων, οπότε, στην περίπτωση αυτή,
αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούµενο.»
2. H περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Συµβολαιογράφων αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Να ασκεί έλεγχο µε τα ίδια τα µέλη του, τους εν ενεργεία
ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου ή τους εν ενεργεία
ή συνταξιούχους συµβολαιογράφους, για την ακριβή τήρηση των
υποχρεώσεων των µελών για κρατικά συµβόλαια, να καθορίζει
την ηµερήσια αποζηµίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό και
να καθορίζει τον χρόνο λειτουργίας των συµβολαιογραφείων
εντός του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθηµάτων ή µέσων θεωρείται τυπική
παράλειψη η οποία µπορεί να καλυφθεί µετά τη συζήτηση και
πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.»
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
1. Η παράγραφος 5Α του άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.
1756/1988, Α’ 35) καταργείται από την 1η Φεβρουαρίου 2018.
2. Η παράγραφος 1 του στοιχείου Β’ του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία, καθώς και στις αντίστοιχες
εισαγγελίες, προβλέπεται οργανικός αριθµός δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον Δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων
καταρτίζονται µε κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης, ορίζονται από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων
αυτών, δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά
δικαστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι ανωτέρω δικαστές ορίζονται
για µια τριετία µε δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους για
ένα (1) ακόµα έτος. Η Ολοµέλεια µπορεί να ανανεώσει τη θητεία
των δικαστών για ένα (1) επιπλέον έτος, εφόσον υπάρχει προς
τούτο συναίνεση των τελευταίων. Για την κάλυψη των κενών που
δηµιουργούνται στους δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές
µεταβολές, η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών µπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και να συµπληρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις
της. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι δικαστές, που
θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια, ορίζονται
από την Ολοµέλεια για µία διετία µε δυνατότητα παράτασης της
θητείας τους για δύο (2) ακόµα έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την Ολοµέλεια περιλαµβάνεται ο ανάλογος, µε τις
ανάγκες του δικαστηρίου, αριθµός δικαστών, µεταξύ των οποίων
γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωµατικών, σύµφωνα
µε τις επόµενες παραγράφους.»
3. Οι παράγραφοι 9, 10, 11 και 12 του στοιχείου Β’ του άρθρου
17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αναριθµούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.
4. Μετά την αναριθµηµένη παράγραφο 11 του στοιχείου Β’ του
άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστα-
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σης Δικαστικών Λειτουργών προστίθεται παράγραφος 12 ως
εξής:
«12.α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τµήµα Βουλευµάτων
για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την Ολοµέλεια του
Εφετείου Αθηνών ο αριθµός των δικαστών που είναι αναγκαίοι
προς τούτο. Οι δικαστές, Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες, που µετέχουν στο Τµήµα Βουλευµάτων µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς, ορίζονται για δύο (2) δικαστικά έτη µε κλήρωση µεταξύ των
Προέδρων Εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια και όλων των Εφετών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση κλήρωσης των
δικαστών για µία διετία, αυτοί δεν περιλαµβάνονται στην κλήρωση για τα επόµενα δύο (2) δικαστικά έτη. Η κλήρωση γίνεται
από το Α’ Τριµελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιµο του Ιουνίου σε δηµόσια συνεδρίαση και µε δύο κληρωτίδες. Αν δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές µεταβολές, σύµφωνα µε το
άρθρο 50 του παρόντος Κώδικα, η κλήρωση µπορεί να διενεργηθεί το αργότερο µέχρι τις 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αµέσως πριν από τη
διενέργεια της κλήρωσης το ανωτέρω δικαστήριο συνέρχεται σε
συµβούλιο προκειµένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού
προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου τα
ονόµατα όλων των Προέδρων Εφετών και των Εφετών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για
τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση ο Πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα όλων των Προέδρων Εφετών,
τον ορισθέντα από την Ολοµέλεια αριθµό Προέδρων Εφετών,
µετά των αναπληρωµατικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη
δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα
όλων των Εφετών, αριθµό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθµό
των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τµήµα Βουλευµάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης µέχρι τη συµπλήρωση του ηµίσεος του όλου αριθµού
αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη
του Τµήµατος. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται
πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όµοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωµατικά µέλη
αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα τακτικά, όταν
ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των µελών του Τµήµατος Βουλευµάτων αρχίζει
στις 16 Σεπτεµβρίου του έτους της κλήρωσης και είναι διετής».
5. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων».
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η αποµάκρυνση του δικαστικού λειτουργού
από την έδρα του κατά τις ηµέρες στις οποίες δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, τους κανονισµούς εσωτερικής υπηρεσίας, τις πράξεις
των οργάνων που διευθύνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες
και τις γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα όργανα των περιπτώσεων β’ , γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του
Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικώς στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, δεν µπορεί να
µετέχει ως µέλος δικαστικός λειτουργός στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων α’,
β’ και γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 15.
Εφόσον, στις ανωτέρω επιτροπές, δεν συµµετέχει δικαστικός
λειτουργός µε το βαθµό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του
Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο, ως Πρόεδρος της επιτροπής µπορεί
να ορίζεται µέλος το οποίο δεν έχει τη δικαστική ιδιότητα.»
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 80 του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«4. Δεν µπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη
του Συµβουλίου Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αµέσως δύο (2) προηγούµενα
χρόνια.»
Άρθρο 33
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
Από την 1.12.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:
α) των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε είκοσι δύο (22),
β) των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε πενήντα (50),
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζοµένου του
συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).
Άρθρο 34
Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ
Από την 1.12.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του
Συµβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο (2), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).
Άρθρο 35
Ανακατανοµή οργανικών θέσεων
δικαστικών υπαλλήλων
1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ επιµελητών δικαστηρίων µειώνεται:
α) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά πεντακόσιες ενενήντα µία
(591) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε χίλιες τριακόσιες
τρεις (1.303).
β) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά εκατόν τέσσερις (104) και ο
συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε εκατόν τρεις (103).
2. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων
της κατηγορίας ΔΕ Δακτυλογράφων (ήδη Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) µειώνεται:
α) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, κατά ενενήντα πέντε (95) και ο συνολικός αριθµός τους ορίζεται σε διακόσιες επτά (207).
β) Για τον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά επτά (7) και ο συνολικός
αριθµός τους ορίζεται σε εξήντα πέντε (65).
3. Από τις παραπάνω θέσεις που µειώνονται, µεταφέρονται:
α) Στον Τοµέα υπαλλήλων του Συµβουλίου της Επικρατείας:
αα) δέκα (10) θέσεις στον Κλάδο Γραµµατέων, του συνολικού
αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε
εβδοµήντα δύο (72), ββ) µία (1) θέση στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
αυτού οριζοµένου σε έξι (6), γγ) µία (1) θέση στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής και δδ) δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων, του
συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε τρεις (3).
β) Στον Τοµέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών:
αα) πεντακόσιες πενήντα επτά (557) θέσεις στον Κλάδο Γραµµατέων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
αυτού οριζοµένου σε πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (5.920),
ββ) πέντε (5) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου
σε εξήντα οκτώ (68), γγ) έξι (6) θέσεις στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
αυτού οριζοµένου σε εξήντα τέσσερις (64) και δδ) τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων.
γ) Στον Τοµέα υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικαστη-
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ρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια:
αα) εκατόν δεκαεπτά (117) θέσεις στον Κλάδο Γραµµατέων,
του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού
οριζοµένου σε οκτακόσιες ένδεκα (811), ββ) εννέα (9) θέσεις
στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής.
δ. Στον Τοµέα υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της
υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο:
αα) δύο (2) θέσεις στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου αυτού οριζοµένου
σε εννέα (9), ββ) τρεις (3) θέσεις στον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων του Κλάδου
αυτού οριζοµένου σε δεκαεπτά (17) και γγ) µία (1) θέση στον
Κλάδο ΥΕ Φυλάκων, του συνολικού αριθµού οργανικών θέσεων
του Κλάδου αυτού οριζοµένου σε τρεις (3).
Άρθρο 36
Τροποποίηση του ν. 3689/2008
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008
(Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει
από το άθροισµα του µέσου όρου της γραπτής δοκιµασίας, µε
ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) και του
µέσου όρου της προφορικής δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν καταλαµβάνει τον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισµό.
Άρθρο 37
Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.
1. H παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, οι είκοσι τρεις (23)
θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων παρ’
Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω µε έµµισθη εντολή και µία (1) θέση
Νοµικού Συµβούλου.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3115/2003 καταργείται.
3. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.
3115/2003 αντικαθίστανται ως εξής:
«5.α) Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέµονται κατά
κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
αα) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση µία (1).
ββ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις
πέντε (5), Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση µία (1).
γγ) Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων, θέσεις δύο (2), Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέση µία (1).
δδ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέση µία (1).
β) Οι θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού κατανέµονται ως εξής:
αα) Δεκαοκτώ (18) θέσεις διπλωµατούχων ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών µηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών µηχανικών ή µηχανικών πληροφορικής ή
πληροφορικής ή φυσικών.
ββ) Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή αναγνωρισµένων ισότιµων σχολών αλλοδαπής, διεθνών
ή ευρωπαϊκών σπουδών ή πολιτικών ή οικονοµικών σπουδών ή
οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τέσσερις (4) θέσεις
πτυχιούχων νοµικής, οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.»
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Άρθρο 38
Θέµατα εξωτερικής φρουράς καταστηµάτων κράτησης
1. Οι προθεσµίες που παρατάθηκαν µε το άρθρο 89 του ν.
4139/2013 (Α’ 74) και µε την 72831/9.10.2014
(Β’ 3242)
κ.υ.α., παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόµη δύο (2) έτη.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, οι
προθεσµίες του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να παραταθούν µέχρι δύο (2) ακόµη έτη.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα που έχουν
κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνοµικές ή λιµενικές αρχές ως
αντικείµενα λαθρεµπορίας, ως µέσα µεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεµπορευµάτων ή µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά
έγγραφα ή ως µέσα παράνοµης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, µπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του
Πυροσβεστικού Σώµατος που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε
άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώµατος ή στις υπηρεσίες των Καταστηµάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για κάλυψη των αναγκών τους,
εφόσον παρέλθουν για τα πλωτά µέσα τρεις (3) µήνες και για τα
χερσαία και εναέρια µέσα έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάσχεσής τους και στο διάστηµα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει
καταστεί αµετάκλητο βούλευµα ή απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των
µέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των µέσων
του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του
Σώµατος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που έχει προβεί στην κατάσχεση ή του Γενικού Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά περίπτωση.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 93 του ν. 4129/2013
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4129/2013 (Α’ 52)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 93
Παραγραφή αξίωσης για αναπλήρωση
ελλείµµατος - Καταστροφή δικαιολογητικών
και λοιπών εγγράφων – Διαδικασία
1.α. Η αξίωση του δικαιούχου να απαιτήσει την αναπλήρωση
του διαχειριστικού ελλείµµατος µε την έκδοση καταλογιστικής
πράξης εις βάρος του υποχρέου παραγράφεται µετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη λήξη του οικονοµικού έτους εντός
του οποίου δηµιουργήθηκε το έλλειµµα. Αν το διαχειριστικό έλλειµµα προήλθε από αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραγραφή του προηγούµενου εδαφίου αναστέλλεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης του ποινικού δικαστηρίου επί της
ασκηθείσας ποινικής δίωξης.
β. Τα δικαιολογητικά ενταλµάτων πληρωµής και κάθε διαχείρισης φυλάσσονται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών, το
οποίο, εφόσον εντός του χρόνου αυτού έχουν συνταχθεί Φύλλα
Μεταβολών και Ελλείψεων και εκκρεµεί διαδικασία καταλογισµού, παρατείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης απόφασης
για τη δηµοσιονοµική διαφορά.»
Άρθρο 40
Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων
και κοινωνικών λειτουργών
Οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι

3730

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εργάζονται σε δηµόσιες παιδοψυχιατρικές µονάδες και ενεργούν
στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από
δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου,
δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν µε
δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ρύθµιση εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς
υποθέσεις.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 308Α του Κώδικα
Ποινικής Δικονοµίας
Η παρ. 1 του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων του
ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και των νόµων 998/1979 (Α’ 289), 2168/1993
(Α’147), 4174/2013 (Α’170), 4251/2014 (Α’ 80), 2960/2001 (Α’ 265)
και 4139/2013 (Α’ 74), του εµπρησµού δασών και των άρθρων
374 και 380 του Ποινικού Κώδικα, µετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικογραφία υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συµπληρωθεί η
ανάκριση, προτείνει στον Πρόεδρο Εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, µαζί µε τα τυχόν συναφή εγκλήµατα ανεξαρτήτως βαρύτητας, απευθείας στο ακροατήριο. Το προηγούµενο εδάφιο
εφαρµόζεται και στα κακουργήµατα των νόµων 2523/1997 (Α’
179), 3386/2005 (Α’ 212) και 3459/2006 (Α’ 103), καθώς και σε
κάθε άλλη περίπτωση στην οποία διτάξεις ειδικών ποινικών
νόµων προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση περάτωση της ανάκρισης
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 42
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευσης Λογαριασµού
Εισάγεται «Κεφάλαιο Θ’» στο Βιβλίο Πέµπτο (Ασφαλιστικά
Μέτρα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αποτελούµενο από ένα
άρθρο µε αριθµό 738Α, ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 738Α
1. Αρµόδιος να εκδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευσης Λογαριασµού σύµφωνα µε τον Κανονισµό 655/2014 είναι για απαίτηση της αρµοδιότητας ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε
άλλη απαίτηση ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου.
2. Ο δικαστής απορρίπτει εν όλω ή εν µέρει την αίτηση: α) αν
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισµού για την έκδοση
της διαταγής, β) αν ο αιτών δεν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κανονισµού ή δεν συµπληρώνει ή διορθώνει την αίτηση εντός της προθεσµίας που όρισε
ο δικαστής. Η απορριπτική απόφαση περιέχει συνοπτική αιτιολογία και γνωστοποιείται επιµελεία του δικαστηρίου στον αιτούντα.
Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό µήνυµα
στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, µε ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη γνωστοποίησή της. Η έφεση εκδικάζεται από το
αρµόδιο κατά τις γενικές διατάξεις δικαστήριο κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του Κανονισµού.
3. Ο οφειλέτης έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα
άρθρα 33 έως 38 του Κανονισµού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού, για την εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσµευσης Λογαριασµού εφαρµόζονται οι διατάξεις της
αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου και το
πιστωτικό ίδρυµα, εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο
οφειλέτης έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που

προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.
4. Αν η διαταγή δέσµευσης έχει εκδοθεί πριν από την άσκηση
της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί
εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της διαταγής στον
τρίτο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου αίρεται αυτοδικαίως η δέσµευση, εκτός αν εκείνος που
επέβαλε την κατάσχεση µέσα στην προθεσµία αυτή επιδώσει
διαταγή πληρωµής για την ίδια απαίτηση.
5. Όποιος έχει επιδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσµευσης Λογαριασµού γίνεται, από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση ή από την τελεσιδικία της
διαταγής πληρωµής που επιδικάζει την ίδια απαίτηση, δικαιούχος
ολόκληρης της απαίτησης ή µέρους της, ανάλογα µε το περιεχόµενο της απόφασης ή της διαταγής πληρωµής.
6. Η ευθύνη του δανειστή που έχει επιτύχει την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσµευσης Λογαριασµού για τη ζηµία που προξενήθηκε στον οφειλέτη διέπεται από τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κανονισµού. Το άρθρο
703 εφαρµόζεται ανάλογα.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του ν. 4170/2013
Στο άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Το Σύστηµα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασµών και Λογαριασµών Πληρωµών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
παρέχει τις προβλεπόµενες στον Κανονισµό (ΕΕ) 655/2014 πληροφορίες προς τα αρµόδια δικαστήρια κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία εκκρεµεί αίτηση για την έκδοση
Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσµευσης Λογαριασµού κατά φυσικού
ή νοµικού προσώπου που φέρεται να τηρεί τραπεζικό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής.»
Άρθρο 44
Οι αποδοχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς το προσωπικό του
ΟΠΕΚΕΠΕ δυνάµει της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΟΠΕΚΕΠΕ που λήφθηκε κατά την 191/21.1.2015 συνεδρίασή
του (θέµα 11ο) και δυνάµει της σχετικής εντολής πληρωµής µε
αριθµ. 21351/9.2.2015, καταβλήθηκαν νόµιµα.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος από
τους Ειδικούς Λογαριασµούς Αλληλοβοήθειας
των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 (Α’
116) αντικαθίστανται από την 1.1.2017, ως εξής:
«1. Για τον προσδιορισµό του ύψους του εφάπαξ βοηθήµατος
που χορηγείται στους µετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου
35 του ν. 4387/2016 (Α’85), ισχύουν τα εξής:
α. Για χρόνο µετοχικής σχέσης έως τις 31.12.2014, το ύψος
του βοηθήµατος προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των ετών
συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό επί του αθροίσµατος
του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο είναι
ενταγµένοι και του επιδόµατος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας
που λαµβάνουν κατά την ηµεροµηνία εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξηµένου µε το ποσό των εκατόν εβδοµήντα έξι
(176) ευρώ. Στο άθροισµα του προηγούµενου εδαφίου το επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας λαµβάνεται υπόψη µε τη
µέγιστη προσαύξηση που έλαβαν οι µέτοχοι κατά τα έτη συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό. Χρόνος συµµετοχής στον
Ειδικό Λογαριασµό µικρότερος του έτους προσµετράται αναλόγως των µηνών συµµετοχής στο έτος αυτό. Για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου τυχόν χρόνος συµµετοχής ίσος ή
µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως πλήρης
µήνας, ενώ τυχόν χρόνος συµµετοχής µικρότερος των δεκαπέντε
(15) ηµερών δεν υπολογίζεται.
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β. Για χρόνο µετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και εξής, το
ύψος του βοηθήµατος υπολογίζεται, σύµφωνα µε την τεχνική
βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε
νοητή κεφαλαιοποίηση κατά το µαθηµατικό τύπο της περίπτωσης γ’ της παρ.4 του άρθρου 35 του ν.4387/2016.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος
του βοηθήµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση
α’ της παραγράφου 1 µπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονοµικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασµού.»
2. Η πρώτη περίοδος της παρ.4 του άρθρου 17 του
ν.δ.398/1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:
«Για µετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται
σε πολεµική περίοδο ή σε διατεταγµένη υπηρεσία σε ειρηνική
περίοδο και δεν έχουν συµπληρώσει εικοσιπενταετή συµµετοχή
στον οικείο Ειδικό Λογαριασµό, το εφάπαξ βοήθηµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως εξής:».
3. Η πρώτη περίοδος της παρ.6 του άρθρου 17 του
ν.δ.398/1974 αντικαθίσταται από την 1.1.2017, ως εξής:
«Για µετόχους, οι οποίοι πριν από τη συµπλήρωση εικοσαετούς συµµετοχής στον οικείο Ειδικό Λογαριασµό εξέρχονται από
το στράτευµα λόγω σωµατικής ανικανότητας ή πεθαίνουν σε µη
διατεταγµένη υπηρεσία, το βοήθηµα που υπολογίζεται, σύµφωνα
µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 προσαυξάνεται ως
εξής:».
4. Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος των µετόχων των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξήλθαν
από την Υπηρεσία έως τις 31.12.2016, σε όποιο στάδιο διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εξετάζονται ως προς τον τρόπο υπολογισµού του
βοηθήµατος µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις
31.12.2016.
5. Εφόσον από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν καταβληθεί εφάπαξ βοηθήµατα σε µετόχους των
Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταµείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία µετά την 1.1.2017, το ύψος των βοηθηµάτων αυτών επανυπολογίζεται, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.δ.
398/1974, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος. Αν το ύψος των καταβληθέντων βοηθηµάτων υπερβαίνει το
ποσό που προκύπτει µετά τον ως άνω επανυπολογισµό, η χρηµατική διαφορά επιστρέφεται ατόκως στους Ειδικούς Λογαριασµούς, ενώ, σε περίπτωση που υπολείπεται, η χρηµατική
διαφορά καταβάλλεται ατόκως στους δικαιούχους.
6. Το άρθρο 13 του ν.δ. 398/1974 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 13
Εκούσια λύση µετοχικής σχέσης
Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που συµπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) έτη συµµετοχής µπορούν να
ζητήσουν την καταβολή του νόµιµου βοηθήµατος και πριν την
έξοδό τους από το στράτευµα, οπότε ο µέτοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της µετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της µέχρι την οριστική έξοδό του από το στράτευµα.
Στην περίπτωση διακοπής της µετοχικής σχέσης διαγράφεται
από µέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς
και εξοµοιώνεται µε τους εξελθόντες οριστικά της υπηρεσίας.
Στην περίπτωση διατήρησης της µετοχικής σχέσης το ποσό του
καταβληθέντος εφάπαξ βοηθήµατος δεν θεωρείται προκαταβολή κατά την έννοια του άρθρου 18 και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.»
7. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 398/1974, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 6, εφαρµόζονται και για τους µετόχους που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αιτηθεί ή
έχουν λάβει το δικαιούµενο εφάπαξ βοήθηµα λόγω συµπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συµµετοχής στον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοηθείας και η µετοχική τους σχέση συνεχίζεται έως
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την οριστική τους έξοδο από το στράτευµα. Ο µη εντοκισµός των
ληφθέντων εφάπαξ βοηθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου
ανατρέχει στην ηµεροµηνία χορήγησής τους.
8. Η παρ.9 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 που προστέθηκε
µε την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2109/1992 (Α’205), καταργήθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 3648/2008 (Α’38) και επανήλθε σε
ισχύ µε την παρ.7 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α’263), καταργείται.
Άρθρο 46
Τροποποίηση του ν. 1249/1982
1.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.
1249/1982 (Α’43) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσής τους καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από
εισήγηση των Επιτροπών των παραγράφων 1Α ή 1Β του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη
του αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α’87).»
β. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, το
οποίο προστέθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 14 του ν.
1882/1990 (Α’43), καταργείται.
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, προστίθενται παράγραφοι 1Α, 1Β και 1Γ ως εξής:
«1Α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται επταµελής
Πρωτοβάθµια Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο
της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έναν
µηχανικό της Υπηρεσίας Δόµησης του δήµου, στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας,
έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών και έναν πιστοποιηµένο εκτιµητή, εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, ως µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µετα από πρόταση των αρµόδιων
φορέων.
Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο πιστοποιηµένος εκτιµητής.
Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών παρίσταται εκπρόσωπος του οικείου δήµου, ο οποίος µεταφέρει στην
Επιτροπή την άποψη του δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδροµή οποιουδήποτε
άλλου φορέα ή προσώπου, µε εµπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδοµίας, τοπογραφίας, οικοδοµικών κατασκευών, γεωπονίας
ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Οι Επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση µη προσωποποιηµένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, την
Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς, χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα µέλη των Επιτροπών
και οι εµπειρογνώµονες που λαµβάνουν γνώση των ανωτέρω
στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια.
1Β. Συστήνεται Τριµελής Δευτεροβάθµια Επιτροπή η οποία εισηγείται τις τιµές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλούς
προσδιορισµού τους από την αρµόδια Επιτροπή της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται
από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εφαρµογής Φορολογίας
Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., ως µέλη, µε τους
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αναπληρωτές τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τριµελούς Δευτεροβάθµιας Επιτροπής δύναται να συσταθεί επιστηµονική επιτροπή µε εµπειρογνώµονες εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδος της Τράπεζας
της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειµένου να επικουρεί την Τριµελή Δευτεροβάθµια Επιτροπή στο έργο της.
1Γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτηµα, σχετικό µε τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη
µεθοδολογία λειτουργίας των Επιτροπών των δύο προηγούµενων παραγράφων, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαµβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β., την τεκµηρίωση και
διατύπωση των εισηγήσεων, το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου
τους, την αποζηµίωση των ειδικών εισηγητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 41
του ν.1249/1982, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι τιµές εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της µε αριθµ. 1067780/82/
Γ0013/9.6.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται µε ειδική διαδικασία, η οποία θα εφαρµοστεί άπαξ
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης ανατίθεται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού
Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην οποία περιγράφεται το
έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος
επιλογής των εκτιµητών, η αµοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Οι εισηγήσεις των εκτιµητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε
βάση δεδοµένων που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στην ίδια βάση δεδοµένων δύνανται να υποβάλονται αντίστοιχα διαθέσιµα δεδοµένα από τραπεζικά ιδρύµατα, προς το
σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.
Σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλούς προσδιορισµού των τιµών
εκκίνησης µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρµόδια να εισηγηθεί
τις τιµές εκκίνησης καθίσταται η Δευτεροβάθµια Τριµελής Επιτροπή της παραγράφου 1Β. του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 που
προστίθεται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α’33)
1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4369/2016, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε’, ως ακολούθως:
«εε) Οι πτυχιούχοι προγραµµάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή οµοταγών
Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4369/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε
ως ακολούθως:
«Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν µέλη του Μητρώου του
άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο
τοµέα ή υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα µε σχέση άλλη από τη
σχέση τακτικού µόνιµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).»
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016, όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν υπηρετούν

στο δηµόσιο τοµέα ή υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα µε σχέση
άλλη από τη σχέση τακτικού µόνιµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),
ισχύουν τα προσόντα και κωλύµατα διορισµού που αναφέρονται
στα άρθρα 4 έως και 10 του Κεφαλαίου Α’του Μέρους Α’του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, καταργείται.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α’33), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισµοί που αφορούν την έκδοση προκήρυξης θέσεων
προϊσταµένων οργανικών µονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7, καθώς και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).
Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, τηρούµενων των όσων ορίζονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 7 και στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 86 του παραπάνω νόµου, διενεργείται ως ακολούθως.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος συστήµατος επιλογής
προϊσταµένων, αρχικά εκδίδονται οι προκηρύξεις για τις θέσεις
προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και η διαδικασία επιλογής
και τοποθέτησής τους ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών. Εν
συνεχεία, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων Διευθύνσεων
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων. Κατόπιν, η
επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταµένων Τµηµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση των προϊσταµένων Διευθύνσεων.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση µπορούν να συνιστώνται στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περισσότερα ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε τη συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και να
καθορίζεται η κατανοµή των αρµοδιοτήτων τους.»
2. Η περίπτωση δ’ των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφίου
και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και ξεκινά πέντε
(5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα
µε όσα τηρούνται στο προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και
στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία
βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του
βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο
προκειµένου να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας (5) ηµερών. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία,
καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βε-
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βαίωση και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο, αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο επιλογής.»
3. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. µοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 85. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας για κάθε
προκηρυσσόµενη θέση. Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα
κατάταξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε
υποψήφιος καλείται χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε
την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία
θέση µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για
την τοποθέτηση οργάνου.»
4. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί κάθε
υποψήφιο µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α’ έως γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο
άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε
βάση την ως άνω µοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για
κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας.
Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το Σ.Ε.Π.. Στη
συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται
οι πίνακες κατάταξης.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία τριών (3) ετών.»
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος εφαρµόζονται και σε
εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων για τις οποίες δεν έχει
ακόµη πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 72
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Η παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’170) αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή
υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιµο που ισούται
µε το άθροισµα του προστίµου των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του παρόντος κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του
άρθρου 53 του παρόντος, ο οποίος υπολογίζεται από την
1.1.2014 και µέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον
αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη µεταχείριση του φορολογούµενου. Σε κάθε περίπτωση, µετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013,
όπως αντικαθίστανται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, εφαρµόζονται και επί εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεων. Ως εκκρεµείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις
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που εκκρεµούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για
τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και οι υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι
σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον
φορολογούµενο. Ως εκκρεµείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι
οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση
αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο.
3. Εξαιρετικά, οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται
και στην περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν επιθυµεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής
του. Προς το σκοπό αυτόν, ο φορολογούµενος υποβάλλει αίτηση
- ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης
προσδιορισµού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, για
την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 17
του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, το ποσό του τόκου υπολογίζεται µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης
ανεπιφύλακτης αποδοχής. Η αίτηση - δήλωση αυτή υποβάλλεται
στον προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης
αποδοχής. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον
των δικαστηρίων, µε την ως άνω αίτηση - δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της γραµµατείας του αρµοδίου δικαστηρίου για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση.
Αν έχει εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση, η ως άνω βεβαίωση
πρέπει να διαλαµβάνει αν η απόφαση επιδόθηκε στον αντίδικο
του Δηµοσίου και, σε καταφατική περίπτωση, την ηµεροχρονολογία της επίδοσης. Επί υποθέσεων που έχουν ήδη συζητηθεί,
αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόµη απόφαση ή έχει εκδοθεί αλλά δεν
έχει καταστεί αµετάκλητη, λόγω ύπαρξης προθεσµίας άσκησης
ή λόγω άσκησης ενδίκου µέσου κατά της απόφασης, η κατά τα
ανωτέρω αίτηση - δήλωση ανέκκλητης αποδοχής περιλαµβάνει,
κατά περίπτωση, και δήλωση παραίτησης των διαδίκων από του
δικαιώµατός τους να απαιτήσουν τη συµµόρφωση προς την
τυχόν εκδοθησοµένη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατ’ αυτής ή παραίτηση
από το δικόγραφο του ήδη ασκηθέντος ενδίκου µέσου. Ειδικώς
δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ή έχουν συζητηθεί και
δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου, έχουν ανάλογη
εφαρµογή οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου
142 του ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας, Α’ 97), τα
αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται µε την υποβολή στη γραµµατεία του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταµένου
της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, µε περιεχόµενο
την περάτωση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων δύναται να καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίµων, ζητήµατα αρµοδιοτήτων και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της παρ. 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως
αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
4. Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, αντικαθίσταται
ως εξής:
«18. Εξαιρετικά, για την υποβολή εκπρόθεσµων χρεωστικών
δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν
γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013, επιβάλλεται,
αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιµο που ισούται µε το άθροισµα του προστίµου του άρθρου 54
του παρόντος, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του παρόντος, ο
οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και µέχρι την έκδοση του
εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη µεταχείριση του φορολογούµενου. Σε κάθε περίπτωση µετά την
απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»
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5. Ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν µε οποιοδήποτε τρόπο
καταβληθεί δυνάµει των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72
του ν. 4174/2013, ως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, δεν επιστρέφονται, δεν συµψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από
1.1.2018.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 340
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο κατηγορούµενος οφείλει να εµφανίζεται αυτοπροσώπως
στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, µπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήµατα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά
συνήγορο σε όσους κατηγορούµενους δεν έχουν από πίνακα
που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συµβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Την ίδια υποχρέωση έχει
και ο δικαστής ανηλίκων, όταν ο ανήλικος κατηγορείται για
πράξη που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργηµα. Για το
σκοπό αυτόν κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του
δικαστηρίου διακριβώνει για το σύνολο των υποθέσεων, εάν οι
κατηγορούµενοι στερούνται συνηγόρου υπεράσπισης. Οι υποθέσεις στις οποίες διορίζεται συνήγορος κατά τα παραπάνω, εκδικάζονται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση µετά από διακοπή,
προκειµένου να προετοιµαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος. Η δικάσιµος µετά από τη διακοπή αυτή δεν µπορεί να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες.
Ο συνήγορος µπορεί να διορίζεται και πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούµενος, ακόµα και µε απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα. Αν κρατείται στις φυλακές, το
αίτηµά του διαβιβάζεται από τον διευθυντή του καταστήµατος
κράτησης. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα και
θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία.
Σε δίκες για κακούργηµα, οι οποίες λόγω της σοβαρότητας
και του αντικειµένου τους πρόκειται να έχουν µακρά διάρκεια, ο
πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει µε την ίδια, διαδικασία στον
κατηγορούµενο που δεν έχει συνήγορο δύο (2) ή τρεις (3) συνηγόρους από τον ίδιο πίνακα. Ο κατηγορούµενος δεν µπορεί να
αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον συνήγορο ή τους συνηγόρους που διορίστηκαν από τον πρόεδρο, µπορεί όµως µε αιτιολογηµένη αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την
ανάκληση του διορισµού ενός (1) µόνο συνηγόρου, οπότε η υπεράσπιση συνεχίζεται από τους λοιπούς, εφόσον είχαν διοριστεί
περισσότεροι από ένας.
Μη εµφάνιση ή µη παράσταση ή µε οποιονδήποτε τρόπο µη
εκπροσώπηση του κατηγορουµένου από πληρεξούσιο δικηγόρο
στις επόµενες της εναρκτήριας συνεδριάσεις του δικαστηρίου
δεν εµποδίζει την πρόοδο της δίκης. Στις ως άνω περιπτώσεις

περιλαµβάνεται και η παραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή
η ανάκληση της προς αυτόν εντολής από τον κατηγορούµενο.»
2. Η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει
και τις εκκρεµείς δίκες.
Άρθρο 51
Παράταση ισχύος πίνακα ειρηνοδικών
Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισµό για την
πρόσληψη δόκιµων ειρηνοδικών Δ’ Τάξης, που προκηρύχθηκε µε
την υπ’ αριθµ. 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Γ’
1756/29.12.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
104586/31.12.2014 όµοια (Γ’ 1819/31.12.2014), ο οποίος δηµοσιεύθηκε τις 9.2.2016 (Γ’ 81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2018 και οι κενές θέσεις ειρηνοδικών που θα ανακύψουν
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2018 θα πληρωθούν από τον πίνακα
αυτόν.
Άρθρο 52
Δοκιµαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31
του ν. 3689/2008 (Α’164), η διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας
των δοκίµων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου
και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, οι
οποίοι προέρχονται από τον διαγωνισµό του έτους 2016, ορίζεται
σε δύο (2) µήνες.
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 348 του
ν. 4412/2016 καταργούνται αναδροµικά από την έναρξη ισχύος
του ν. 4412/2016.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 η φράση
«σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 355 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α’149)» αντικαθίσταται από τη
φράση «σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.
4194/2013 (Α’208)».
Άρθρο 54
Κύρωση σύµβασης µίσθωσης Αρσακείου Μεγάρου
1. Με το παρόν άρθρο κυρώνεται από της υπογραφής της η
σύµβαση µίσθωσης που υπογράφηκε στις 7 Δεκεµβρίου 2017
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ως εκπροσώπους του Ελληνικού
Δηµοσίου, και την «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», για τις ανάγκες
στέγασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ως
εξής:
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2. Οι όροι της ως άνω σύµβασης κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η σύµβαση περιβάλλεται συµβολαιογραφικό τύπο και µεταγράφεται. Τα συµβαλλόµενα µέρη απαλλάσσονται από την καταβολή δικαιωµάτων
συµβολαιογράφου ή συµβολαιογραφικού συλλόγου, εισφορών
υπέρ συµβολαιογράφων, τελών χαρτοσήµου, αναλογικών και παγίων, εξόδων και δικαιωµάτων Υποθηκοφυλακείου και γενικά
οποιουδήποτε δικαιώµατος ή τέλους υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.Δ.Δ. και υπέρ οποιουδήποτε εν γένει τρίτου. Τα µισθώµατα
καταβάλλονται χωρίς τέλη χαρτοσήµου ή δικαιώµατος τρίτων.
Άρθρο 55
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
στον ΕΦΚΑ αµειβόµενων µε Παραστατικά
Παρεχόµενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην
απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης)
1. Για τα πρόσωπα που αµείβονται µε Παραστατικά Παρεχόµενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη (παροχές
σε είδος και σε χρήµα), σύµφωνα µε τα ποσοστά εισφορών άνω
πενταετίας των άρθρων 39 παρ. 1 περίπτωση α’ και 41 παρ. 2 του
ν. 4387/2016 (Α’ 85).
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παραγράφου
1 υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως
αυτή προκύπτει µετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και
άλλων επιβαρύνσεων, µη εφαρµοζοµένων των ρυθµίσεων του
άρθρου 39 περί κατώτατου ορίου µηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήµατος.
Οι ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνται από τον εκδότη
του παραστατικού κατά την έκδοσή του και αποδίδονται στον
ΕΦΚΑ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της έκδοσης του παραστατικού µήνα.
3. Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως εξής:
α) Στις περιπτώσεις που από τη σύµβαση προκύπτει καθορισµένος αριθµός ηµέρας/ηµερών απασχόλησης και µέχρι έναν (1)
πλήρη µήνα, ως χρόνος ασφάλισης λαµβάνεται η ηµέρα/ηµέρες,
που καθορίζονται στη σύµβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της
ηµερήσιας απασχόλησης.
β) Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαµβάνεται
το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 2, δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών.
Ο χρόνος ασφάλισης του παρόντος λογίζεται ως χρόνος
ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
να υπερβαίνει το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στη διάρκεια
της σύµβασης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος και ο τρόπος
δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και της σύµβασης
από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται για παραστατικά που αφορούν σε συµβάσεις που καταρτίζονται από
τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4
και εφεξής. Για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε
συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από τη δηµοσίευση της
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ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρµόζεται το προϊσχύον καθεστώς.
Άρθρο 56
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4445/2016 (Α’ 236)
Η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του, δύναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, µε σύσταση ειδικού καταπιστευτικού
λογαριασµού (escrow account), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, µε σκοπό: α) την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής ή έργων γενικού
συµφέροντος ή και έργων µε κοινωνικό αντίκτυπο εντός του
πλαισίου των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. και β) την εκπόνηση µελετών ή και την προµήθεια υλικών των έργων που εκτελούνται
στους Ο.Τ.Α. από ωφελουµένους των προγραµµάτων απασχόλησης και ένταξης στην εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και κατά περίπτωση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης και ρυθµίζονται όλα
τα ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
Η περίπτωση α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«33.α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2018.»
Άρθρο 58
Ένσηµες ταινίες καπνού
Διενεργηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016
(Α’142), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4429/2016
(Α’199) και πραγµατοποιήθηκαν ή θα πραγµατοποιηθούν από
1.1.2017 µέχρι και 31.12.2017, βαρύνουν τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών, Ειδικό Φορέα 23-110, ΚΑΕ 1124 και θεωρούνται νόµιµες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 59
Αρµόδια αρχή Τίτλου V της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των άρθρων 59 έως 66 της
Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 173/12.6.2014) ορίζεται η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Με αποφάσεις της δύναται να καθορίζει τις
απαιτήσεις χορήγησης των προβλεπόµενων αδειών, να διαπιστώνει τη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω άρθρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 59 της Οδηγίας, να καθορίζει τις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

οργανωτικές απαιτήσεις των παροχών υπηρεσιών αναφοράς δεδοµένων και των οργάνων διοίκησης αυτών και γενικά να εκδίδει
κάθε αναγκαία πράξη για την ορθή ενσωµάτωση των εν λόγω άρθρων στην ελληνική νοµοθεσία.
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2367/1995
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.
2367/1995 (Α’261), όπως ισχύει, η φράση «για χρονικό διάστηµα
έως δεκαοκτώ (18) µήνες» αντικαθίσταται µε τη φράση «για χρονικό διάστηµα έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες».
Άρθρο 61
Τροποποιήσεις άρθρων του Ποινικού Κώδικα
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 315 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν στην περίπτωση του άρθρου 308 ο παθών είναι δηµόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς µε την εκτέλεσή της ή
υπάλληλος του πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και η πράξη τελέστηκε µε αφορµή τον πλειστηριασµό, η δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όποιος εισέρχεται παράνοµα σε κατάστηµα ή χώρο δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή σε χώρο που
χρησιµοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραµένει στους χώρους αυτούς
παρά τη θέληση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασµού που τους χρησιµοποιεί, θέληση την οποία του δηλώνει
ο νόµιµος εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της ή ο
υπάλληλος του πλειστηριασµού, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασµού τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών τιµωρείται όποιος παράνοµα εισέρχεται ή παραµένει στους προαναφερόµενους χώρους
ή καταστήµατα κατά το χρόνο µη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή
του πλειστηριασµού µε σκοπό την παρακώλυση αυτών.»
Άρθρο 62
Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει
στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νοµικής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης
που έχει σχέση µε τη σύσταση, µεταβίβαση ή κατάργηση εµπραγµάτων δικαιωµάτων στα τηρούµενα βιβλία και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως µεταβατικό κτηµατολογικό
γραφείο, στα κτηµατολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάµενο της γραµµατείας του οικείου Ειρηνοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή µη πτυχίου νοµικής και, αν δεν υφίσταται
οργανική µονάδα στο Ειρηνοδικείο, ο ανώτερος κατά βαθµό δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γραµµατέων
και, εφόσον υπηρετούν περισσότεροι µε τον ίδιο βαθµό, εκείνος
που έχει τον περισσότερο χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας. Ελλείψει υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται
από δικαστικό υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Γραµµατέων.»
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 96
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’182) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα µπορεί
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να δίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική αρχή.»
Άρθρο 64
Άδεια ίδρυσης φαρµακείου
1.α. Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α’183) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 1
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρµακείου
Άδεια ίδρυσης φαρµακείου χορηγείται: α) σε φυσικά πρόσωπα
που έχουν την ιδιότητα φαρµακοποιού, β) σε φυσικά πρόσωπα
που δεν έχουν την ιδιότητα φαρµακοποιού και γ) σε συνεταιρισµούς µέλη της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του κατά τόπον
αρµόδιου Περιφερειάρχη. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να λειτουργήσει φαρµακείο είτε ως ατοµική επιχείρηση είτε ως εµπορική εταιρεία οποιασδήποτε µορφής, πλην αυτής της ανώνυµης
εταιρείας. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του
Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρµακείου, καθώς και
σχετικά µε τη λειτουργία των φαρµακείων είτε ως ατοµικών επιχειρήσεων είτε ως εµπορικών εταιρειών οποιασδήποτε µορφής,
πλην της ανωνύµου εταιρείας.»
β. Το άρθρο 3 του ν. 1963/1991 (Α’138) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρµακείου
κρίνονται κατά την κάτωθι σειρά προτίµησης:
α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών ή/και ιδιωτών µη
φαρµακοποιών µε αιτήσεις συνεταιρισµών φαρµακοποιών µελών
της ΟΣΦΕ, προτιµώνται οι φαρµακοποιοί ή/και οι ιδιώτες που
αξιολογούνται µε τα κριτήρια κατά την περίπτωση β’ και έπονται
οι συνεταιρισµοί.
β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών και ιδιωτών - µη
φαρµακοποιών, προτιµάται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα)
εκείνου, που δεν έχει κατά το χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης,
άλλη άδεια ίδρυσης φαρµακείου ο ίδιος και προκειµένου περί
του ιδιώτη - µη φαρµακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρµακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του
επαγγέλµατος του φαρµακοποιού (αιτούµενου φαρµακοποιού ή
του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρµακοποιός (ο αιτών φαρµακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος
φαρµακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστηµιακού του πτυχίου της φαρµακευτικής σχολής και σε περίπτωση
σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρµακοποιός µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρµακοποιών, η µεταξύ τους σειρά προτίµησης προκύπτει σύµφωνα
µε τα κριτήρια της ανωτέρω περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρµοζόµενα.
δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, µη φαρµακοποιών, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια της υποπαραγράφου β’ της παρούσας παραγράφου,
αναλογικά εφαρµοζόµενα.»
2. Το άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (Α’145) αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Κατά τους µήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου έτους, οι
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στη διαδικτυακή
ιστοσελίδα τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους και την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους,
κενές θέσεις φαρµακείων. Σε περίπτωση που Περιφερειακή Ενότητα δεν διαθέτει διαδικτυακή ιστοσελίδα η ανάρτηση γίνεται
στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε
µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα του τοπικού τύπου της Περιφερειακής Ενότητας.
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2. Εντός του α’ δεκαπενθηµέρου των µηνών Φεβρουαρίου και
Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης αυτών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για την άδεια ίδρυσης
φαρµακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρµόδιας για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης
της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου ή, ελλείψει τέτοιας, της τοπικής υπηρεσίας της αρµόδιας για θέµατα
Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Σε περίπτωση
αδυναµίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά,
η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από
εκπρόσωπο µε εξουσιοδότηση θεωρηµένη, σύµφωνα µε το νόµο
για το γνήσιο της υπογραφής, στη Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου.
3. Ο αιτών οφείλει εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης
να υποβάλει στην αρµόδια για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρµακείου
ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υπηρεσία της αρµόδιας για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση αδυναµίας του ιδιοχείρως, ή µε εκπρόσωπο
δυνάµει εξουσιοδότησης θεωρηµένης σύµφωνα µε το νόµο για
το γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ο αιτών συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου
αναγράφει εάν έχει λάβει ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρµακοποιός άδεια ίδρυσης φαρµακείου οποτεδήποτε
και οπουδήποτε, τον αριθµό αυτών των αδειών, καθώς και εάν
έχει υποβάλει (ο ίδιος ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρµακοποιός)
αίτηση που εκκρεµεί για τη χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε
οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεµεί αίτηση για τη
χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.»
3.α. Μέχρι τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του
άρθρου 1 του ν. 1963/1991, άδειες ίδρυσης φαρµακείου χορηγούνται µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Περιφερειάρχη,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας παραγράφου, µόνον: α) Στην περίπτωση νέας άδειας σε δήµους ή
σε τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό, σύµφωνα µε
την τελευταία απογραφή, έως χίλιους (1.000) κατοίκους ή β) σε
περίπτωση εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 12 του ν.
5607/1932 (Α’ 300) ή της παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 3918/2011 (Α’ 31).
β. Για την απόκτηση της άδειας της περίπτωσης α’, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση προς την αρµόδια για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας της
έδρας του φαρµακείου ή, ελλείψει τέτοιας, στην τοπική υπηρεσία
της αρµόδιας για θέµατα Δηµόσιας Υγείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 5607/1932 (Α’ 300).
Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο αιτών την άδεια,
τα οποία αποδεικνύονται από έγγραφα που συνυποβάλλει µε την
αίτησή του, είναι: α) άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού της Ελλάδας ή κράτους - µέλους της Ε.Ε., β) ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός εκτός των κρατών - µελών της Ε.Ε., γ)
να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήµατα
κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση, για πράξεις που έχουν
σχέση µε την άσκηση του επαγγέλµατός του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση κακουργηµατικού χαρακτήρα των διατάξεων
των νόµων περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει, ή να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα
για κακούργηµα ή καθ’ υποτροπή για πληµµέληµα για το οποίο
επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή να µην
έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για κάποιο από τα
παραπάνω αδικήµατα, δ) να µην οφείλει στο ελληνικό Δηµόσιο
οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιµα ή άλλη αιτία, ε) να
µην του έχει επιβληθεί ως κύρωση η οριστική ανάκληση της
άδειας ίδρυσης φαρµακείου ή φαρµακαποθήκης.
Η άδεια δηλώνεται από τον κάτοχό της στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη της.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορούν να καθορίζονται
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
γ. Έως τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παρ.1
του άρθρου 1 του ν. 1963/1991, µεταξύ φαρµακοποιών, που κατέθεσαν αίτηση για άδεια ίδρυσης φαρµακείου, προτιµάται κατά
την εξής σειρά η αίτηση: α) εκείνου, που δεν έχει ήδη σε ισχύ
κατά το χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης
φαρµακείου, β) εκείνου, που η άδεια εξάσκησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος είναι η αρχαιότερη, γ) εκείνου, που προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστηµιακού του πτυχίου της
φαρµακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του
πτυχίου ο φαρµακοποιός µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου και
δ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
δ. Η διάρκεια ισχύος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείου που έληξαν ή λήγουν κατά το χρονικό διάστηµα από
6.7.2017 και έως τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991,
παρατείνεται έως τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του ως
άνω προεδρικού διατάγµατος.
ε. Αποφάσεις αδειών ίδρυσης φαρµακείων που χορηγήθηκαν
δυνάµει των υπ’ αρ.πρωτ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 82829/2015 (Β’ 2330),
Γ5(β)Γ.Π.οικ.6915/2016 (Β’ 138) και Γ5(β)Γ.Π. οικ. 36277/2016 (Β’
1445) υπουργικών αποφάσεων, θεωρούνται σύννοµες και παραµένουν σε ισχύ, εάν δεν ακυρώθηκαν ή ακυρωθούν µε απόφαση
δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
Άρθρο 65
Τροποποιήσεις στο ν. 3023/2002 (Α’ 146)
«Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων
από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή,
δηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών
των πολιτικών κοµµάτων
και των υποψήφιων βουλευτών»
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3023/2002 (Α’146) αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατεπωνύµου
και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή χρηµατοδότη, εφόσον το
ποσό της χρηµατοδότησης υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ.
Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15)
ευρώ και κάτω, τα οποία αριθµούνται και θεωρούνται από την
Επιτροπή Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυµη χρηµατοδότηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%)
της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης του προηγούµενου έτους
ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ετησίως, ούτε δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ
ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων κατ’ έτος.»
2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.
3023/2002, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4304/2014 (Α’234)».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων που διακινούν έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι το
50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής
χρηµατοδότησης. Αν το κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων δεν
λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με τις ίδιες κυρώσεις
τιµωρούνται τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων
που λαµβάνουν χρηµατοδότηση ή κάθε είδους παροχή: α) κατά
παράβαση των παραγράφων 1 ή 3 ή 4 του άρθρου 7 ή β) από
φορείς ή πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 7.»
4. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αν το κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµάτων δεν λαµβάνει για
οποιονδήποτε λόγο τακτική κοµµατική χρηµατοδότηση, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Με τις
ίδιες κυρώσεις τιµωρείται πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που συνάπτει σύµβαση κατά παράβαση των όρων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 7.»
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5. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακινεί έσοδα
ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 6 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 7Β ή παραλείπει
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 7Β τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι το πενήντα τοις
εκατό (50%) της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης. Με την ίδια
κύρωση τιµωρείται και ο υποψήφιος ή/και ο αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που δέχεται χρηµατοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς
ή πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 7Β.»
6. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002
καταργείται.
7. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από
την 1η Ιανουάριου 2018.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) καταργούνται από την 1η Ιανουάριου 2018.
Άρθρο 66
Ρύθµιση θεµάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
(Α’87) το εδάφιο δ’, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 166 του
ν. 4483/2017 (Α’107), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσµού
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται να απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό µέχρι είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή/και µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
ή/και µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στους σχετικούς κανονισµούς λειτουργίας τους, κατ’ εξαίρεση
των εφαρµοζόµενων διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 20
του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, των άρθρων 14 και 21 του
ν. 2190/1994 περί τρόπου πρόσληψης του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 περί σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συµβάσεων επιτρέπεται
να είναι µέχρι ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων, σύµφωνα
µε το Καταστατικό τους, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συµβάσεις αορίστου χρόνου. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε κοινή απόφαση των
αρµοδίων για το διορισµό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων φορέων που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης
µέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επιχείρησης. Οι αποδοχές των αποσπασµένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το
φορέα υποδοχής.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 258 του ν. 3463/2006 (Α’11) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οµοίως, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων, υπό τους
αυτούς χρονικούς περιορισµούς της προηγούµενης παραγράφου, από µία κοινωφελή επιχείρηση προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου Ο.Τ.Α., καθώς και προς δηµοτική ανώνυµη
εταιρεία του άρθρου 266 ή επιχείρηση του άρθρου 265 που συστήνεται για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης», µε απόφαση των οικείων διοικητικών συµβουλίων
και έγκριση του δηµάρχου.»
Άρθρο 67
1. Θεωρούνται νόµιµες και αποζηµιώνονται, από την έναρξη
ισχύος του ν. 4486/2017 (Α’115) και µέχρι 31.12.2017, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, οι εφηµερίες, η υπερωριακή
εργασία και εργασία νυχτερινών και εξαιρέσιµων ηµερών των ια-
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τρών και διοικητικών υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στο Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) κατά το ως άνω διάστηµα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού.
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3370/2005
(Α’176), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4486/2017,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται ο αριθµός των
εφηµεριών που πραγµατοποιούν µηνιαίως οι ιατροί που απασχολούνται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) για
την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν, λόγω της εικοσιτετράωρης
συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.. Για την
αποζηµίωση των εν λόγω εφηµεριών εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).»
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
1. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.
4314/2014 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ως Ενδιάµεσος Φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο
123 παράγραφος 7 του Κανονισµού, η οποία αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την υλοποίηση δράσεων Ταµείων ή Ταµείων
Χαρτοφυλακίου για χρηµατοδοτικά µέσα.»
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από
1.12.2017.
Άρθρο 69
Επενδυτικά δάνεια Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’και Β’ βαθµού, Δηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης και Συνδέσµων Ο.Τ.Α.
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράµµατος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών µε σκοπό την
προµήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τοµείς
ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δηµοτικών κτιρίων, οι Ο.Τ.Α. Α’και Β’ βαθµού, οι Δηµοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης και Αποχέτευσης και οι Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. δύνανται να
συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε
λογαριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης
των δικαιούχων φορέων στο Πρόγραµµα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και
αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των
έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος
απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα. Με όµοια απόφαση δύναται να τροποποιείται ο σκοπός
του προγράµµατος.
3. Η ένταξη στο Πρόγραµµα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. Α’και Β’ βαθµού η απόφαση για την υποβολή
αιτήµατος ένταξης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στην πε-
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ρίπτωση φορέων που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική
επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτηµα ένταξής τους, η
απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δηµόσιας σύµβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία
άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.
4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν. 3852/2010 (Α’87) και του π.δ. 169/2013 (Α’272).
Άρθρο 70
Επενδυτικά δάνεια Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράµµατος χορήγησης επενδυτικών δανείων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µε σκοπό την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων του άρθρου
7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), οι Ο.Τ.Α. α’βαθµού δύναται να συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών
συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασµό που
συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονοµικών
καθορίζεται ο φορέας διαχείρισης του Προγράµµατος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και οι αρµοδιότητές του, τα
κριτήρια ένταξης των δικαιούχων Ο.Τ.Α. α’βαθµού στο πρόγραµµα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης
αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των µελετών, οι όροι
και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του
προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
την αποπληρωµή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.
3. Η ένταξη στο πρόγραµµα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου πραγµατοποιείται µε απόφαση του φορέα διαχείρισης
του προγράµµατος, όπως αυτός ορίζεται µε την κοινή υπουργική
απόφαση της προηγούµενης παραγράφου, µετά από υποβολή
σχετικού αιτήµατος από τον Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Το αίτηµα υποβάλλεται κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στην
περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτηµα ένταξής τους,
η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής
δηµόσιας σύµβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία
άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.
4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου,
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν. 3852/2010 (Α’87) και του π.δ. 169/2013 (Α’ 272).
Άρθρο 71
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Δήµων
1. Για την ενδυνάµωση της ισόρροπης, βιώσιµης και δίκαιης
ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδοµών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας, καταρτίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Δήµων, στο οποίο εντάσσονται
έργα, προµήθειες, υπηρεσίες και µελέτες των Δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται ο
σκοπός του προγράµµατος και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης
των πράξεων σε αυτό και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
2. Οι πόροι του Προγράµµατος προέρχονται από τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και
κάθε άλλη νόµιµη πηγή.
3. Η χρηµατοδότηση των έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και

µελετών που εντάσσονται στο Πρόγραµµα πραγµατοποιείται
µέσω άτοκου λογαριασµού ειδικού σκοπού που συστήνεται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον οποίο διαχειρίζεται
η Διεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών. Για τα ποσά που κινούνται µέσω του
ανωτέρω λογαριασµού δεν προβλέπεται χρέωση εξόδων και δικαιωµάτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χρηµατοδότηση του λογαριασµού από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
4. Τα έργα, οι προµήθειες, οι υπηρεσίες και οι µελέτες εντάσσονται στο πρόγραµµα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 78 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τον ίδιο σκοπό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η επίτευξη του συνολικά προβλεπόµενου κατ’ έτος δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων του εγκεκριµένου Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών που εκδίδεται
κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους, να ανακατανέµονται µεταξύ εθνικού και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ, τα συνολικά εγκεκριµένα από την Βουλή όρια
πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.»
Άρθρο 73
Η περίπτωση στ’ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’41), όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4346/2015 (Α’ 152) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως
αυτός αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν.
4447/2016 (Α’ 241), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του
ν. 4354/2015 ως εξής:
«στ. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και
των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική
δαπάνη πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατοµµύρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα
πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια (510.000.000,00) ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ
στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα επτά εκατοµµύρια
(67.000.000,00) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρµακείων
του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν
του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής
(clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα εκατοµµύρια
(580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια ογδόντα πέντε
εκατοµµύρια (485.000.000,00) ευρώ στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα
δεκατρία εκατοµµύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο εκατοµµύρια (82.000.000,00) ευρώ
στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για το
έτος 2018 το όριο δαπανών των δηµόσιων νοσοκοµείων και των
φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης
επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια τριάντα εκατοµµύρια (530.000.000,00) ευρώ από τα οποία τετρακόσια εβδοµήντα
τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (474.200.000,00) ευρώ
στα δηµόσια νοσοκοµεία και πενήντα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (55.800.000,00) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Ο υπολογισµός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη
φαρµακευτική δαπάνη των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρµακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ γίνεται από
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τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Ο υπολογισµός
και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά φαρµακευτική εταιρεία ή
ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Για τα δηµόσια νοσοκοµεία εκτός
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ ο υπολογισµός και η επιβολή του
ποσού επιστροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόµενο ποσό επιστροφής από εταιρείες
για τις οποίες το επιβαλλόµενο ποσό είναι ίσο ή µικρότερο των
τριάντα (30) ευρώ ανά εξάµηνο και από φορείς που ανήκουν στο
δηµόσιο τοµέα.
Η φαρµακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά έσοδο των νοσοκοµείων και του ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται από τα νοσοκοµεία και τον ΕΟΠΥΥ ή
συµψηφίζεται µε οφειλές για την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση του συµψηφισµού για το εν λόγω έσοδο
εκδίδεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους
άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συµψηφισµού µε τη
µορφή ισόποσου πιστωτικού τιµολογίου για το σύνολο των τιµολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν του ορίου της φαρµακευτικής δαπάνης για τη συγκεκριµένη περίοδο εφαρµογής
του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρµακευτικού υλικού δεδοµένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής
(clawback).
Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκοµείο το ποσό επιστροφής, καθώς και διαφορές επί των
επιβαλλόµενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συµψηφίζονται σε επόµενη εφαρµογή του µηχανισµού αυτόµατης
επιστροφής νοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης (clawback)
ή σε µελλοντικές συναλλαγές.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μέχρι 30.6.2018 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και
Χίο, οι συντελεστές του φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις
εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το
χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο που είναι εγκαταστηµένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο
φόρο, εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού
της χώρας, προς αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο
στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο
ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής
απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα.»
2. Στο Kεφάλαιο Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 5 ως εξής:
«5. Η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται
στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της περίπτωσης θ’ της παρ. 1 του άρθρου 22.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2018.
Άρθρο 75
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4501/2017 (Α’178):
α) η φράση «των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «των τελευταίων τεσσάρων µηνών του 2017»,
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β) µετά τη φράση «Δυτικής Αττικής» προστίθεται η φράση «,
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης».
2. Στη µε αριθ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 (Β' 4155)
κοινή υπουργική απόφαση, η φράση
«Και επειδή
- Οι φυσικές καταστροφές του Νοεµβρίου 2017 είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών
- προκλήθηκαν σηµαντικές και εκτεταµένες καταστροφές από
τα συµβάντα των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου
2017 σε διάφορες περιοχές της χώρας
- η ανάκαµψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί πρέπει να είναι
σύντοµη.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 (Α’178) χορηγείται
επίδοµα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από
τις φυσικές καταστροφές των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου
και Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους Σαµοθράκης, Σύµης, Αγιάς
Λάρισας, Τεµπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαµπάκας Τρικάλων,
Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων,
Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά
κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση, αποφασίζουµε:
Τον καθορισµό της διαδικασίας χορήγησης επιδόµατος, ως
εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των µηνών Σεπτεµβρίου,
Οκτωβρίου και Νοεµβρίου 2017 και ειδικότερα από α) τις πληµµύρες της 25ης και 26ης Σεπτεµβρίου 2017 στο Δήµο Σαµοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, β) την πληµµύρα της
13ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Σύµης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου γ) τις πληµµύρες 15ης -17ης Νοεµβρίου 2017
στους Δήµους Αγιάς και Τεµπών της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας δ) τις πληµµύρες 16ης Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους
Τρικαίων, Καλαµπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ε) τις πληµµύρες 16ης και 17ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας στ) τις πληµµύρες της 11ης Φεβρουάριου 2017 και της
26ης Οκτωβρίου 2017 στους Δήµους Πλατανιά, Αποκορώνου και
Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ζ) τις πληµµύρες
11ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κέρκυρας της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας η) την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017
στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017
(Α’178).» αντικαθίσταται ως εξής:
«Και επειδή
- Οι φυσικές καταστροφές του Νοεµβρίου 2017 είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
- Προκλήθηκαν σηµαντικές και εκτεταµένες καταστροφές τους
τελευταίους τέσσερις µήνες του 2017 σε διάφορες περιοχές της
χώρας.
- Η ανάκαµψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί πρέπει να είναι
σύντοµη.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 (Α’178) χορηγείται
επίδοµα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από
τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων µηνών του
2017 στους Δήµους Σαµοθράκης, Σύµης, Αγιάς Λάρισας, Τεµπών
Λάρισας, Τρικαίων, Καλαµπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήµους της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και της Περιφερικής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ ανά επιχείρηση, αποφασίζουµε:
Τον καθορισµό της διαδικασίας χορήγησης επιδόµατος, ως
εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων
µηνών του 2017 και ειδικότερα από: α) τις πληµµύρες της 25ης
και 26ης Σεπτεµβρίου 2017 στο Δήµο Σαµοθράκης της Περιφε-
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ρειακής Ενότητας Έβρου, β) την πληµµύρα της 13ης Νοεµβρίου
2017 στο Δήµο Σύµης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, γ)
τις πληµµύρες της 15ης -17ης Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους
Αγιάς και Τεµπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, δ) τις
πληµµύρες της 16ης Νοεµβρίου 2017 στους Δήµους Τρικαίων,
Καλαµπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ε) τις πληµµύρες της 16ης και 17ης Νοεµβρίου
2017 στο Δήµο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,
στ) τις πληµµύρες της 11ης Φεβρουάριου 2017 και της 26ης
Οκτωβρίου 2017 στους Δήµους Πλατανιά, Αποκορώνου και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ζ) τις πληµµύρες της
11ης Νοεµβρίου 2017 στο Δήµο Κέρκυρας της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας, η) την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017
στους πληγέντες Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, θ) τις πληµµύρες της 1ης και της 2ης Δεκεµβρίου του
2017 στους Δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4501/2017 (Α’178).»
Άρθρο 76
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α’ 60) οι λέξεις
«µέχρι 31.12.2017» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι
31.12.2018».
2. Στο εδάφιο γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2
της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254 (Α’ 85) οι λέξεις
«µέχρι 31.12.2017» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι
31.12.2018».

Άρθρο 79
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4481/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα έσοδα του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης από τα πνευµατικά δικαιώµατα
ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από
τα δικαιώµατα, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διανοµή, εξαιρούνται ρητώς από τις διατάξεις του άρθρου 46 του
ν. 4174/2013.
Τα προς διανοµή ποσά είναι ακατάσχετα, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο
υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα, όσον αφορά τον Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης ή την
Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης.
Τυχόν µέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δηµόσιο, που
έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δηµοσίου,
αίρονται αυτοδικαίως.»
Άρθρο 80
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Άρθρο 77
1. Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α’176) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σχετικά µε το µηχανισµό του µηνιαίου κλιµακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebates) και
µε το µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής (clawback), δεν εφαρµόζονται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και µόνο
εφόσον το Πανεπιστήµιο Αθηνών συνεχίζει να κατέχει τουλάχιστον το 90% του µετοχικού της κεφαλαίου και να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και έρευνας µέσω εγκατεστηµένων σε αυτή
µονάδων Πανεπιστηµιακών κλινικών και εργαστηρίων.»
2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία στο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νέων κλινικών και εργαστηρίων, καθώς και
µονάδων των ήδη λειτουργούντων κλινικών και εργαστηρίων της
Ιατρικής Σχολής και εν γένει της Σχολής Επιστηµών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εφόσον
υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
3204/2003 (Α’296), όπως ισχύει. Η διαδικασία εγκατάστασης και
ο κανονισµός λειτουργίας των ανωτέρω µονάδων των ήδη λειτουργούντων κλινικών και εργαστηρίων της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. εγκρίνεται από την Πανεπιστηµιακή Σύγκλητο µετά από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.. Η σχετική Πράξη Πρύτανη
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.
Άρθρο 78
Στο άρθρο 13 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Κτίσµατα µετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα
οποία βρίσκονται εντός ορίων του Δήµου Καλυµνίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές
από το σεισµό της 21ης Ιουλίου 2017 απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018.»
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν’ - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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σουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 22.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 22 Δεκεµβρίου 2017 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

