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3. Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του Κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της
κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος
2 του Συντάγµατος και 144 παράγραφος 5 εδάφιο βΞ του
Κανονισµού της Βουλής, σελ. 367 - 379
4. Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. πρωτ. 9067/6422 από 11
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συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής, σελ.
407 - 414
5.Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Αναστασίου Κουράκη, σελ. 350, 395,
403
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 311, 312, 316, 319, 332,
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Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σελ.
α) Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε
θέµα: «Συνέχεια στην αντι-Ευρωπαϊκή πολιτική της κυβέρνησης µε εξαφανίσεις προσφύγων», σελ. 311
β) Προς τον Υπουργό Τουρισµού:
i. µε θέµα: «Σοβαρότατος κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρισµού Κέρκυρας», σελ. 312
ii. µε θέµα: «Ορµητήριο φασιστοειδών το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης της ΠΕ Θεσσαλονίκης », σελ. 315
γ) Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Χιλιάδες τα κενά στην παράλληλη στήριξη», σελ. 317
δ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Η Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου ΑΕ - Enterprise Greece έχει αφεθεί στην τύχη της», σελ. 319
ε) Προς τον Υπουργό Υγείας:
i. µε θέµα: « Άµεση ανάγκη ενδυνάµωσης του ΕΚΑΒ Κέρκυρας», σελ. 321
ii. µε θέµα: « Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Ικαρίας και των άλλων δοµών
υγείας της Π.Ε. Ικαρίας -Φούρνων», σελ. 323
iii. µε θέµα: «Παράταση µετακινήσεων ιατρικού προσωπικού από κέντρα υγείας σε νοσοκοµεία», σελ. 325
στ) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού:
i. µε θέµα: «Αναχρονιστικός αποκλεισµός του Επιστηµονικού φορέα Πολιτισµού των Βλάχων από το ΥΠΠΟ», σελ. 327
ii. µε θέµα: «Νηµποριό και Στύρα Ευβοίας: Αιολικά εντός
αρχαιολογικών χώρων», σελ. 331
ζ) προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε θέµα: «Μικρά Παραµεθόρια Νησιά», σελ. 329
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1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάκης
και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρ-

µογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης», σελ. 311
2. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και οι Υπουργοί
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και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθώς και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κατέθεσαν
στις 8/10/2021 σχέδια νόµου:
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στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης», σελ. 334 – 422
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’
Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 11 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 9.04’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Στυλιανός - Ιωάννης Κουτνατζής ενηµερώνει το Σώµα ότι στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου οι
επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν σήµερα είναι οι εξής:
Οι υπ’ αριθµ. 7/4-10-2021, 11/4-10-2021 και 24/4-10-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν από τον Υπουργό
Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Οι υπ’ αριθµ. 27/4-10-2021 και 28/4-10-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν από την Υπουργό Πολιτισµού και
Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Η υπ. αριθµ. 30/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα απαντηθεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτη Μηταράκη.
Η υπ’ αριθµ. 12/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα απαντηθεί από τον Υπουργό Τουρισµού κ. Βασίλειο Κικίλια.
Η υπ’ αριθµ. 23/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνο Φραγκογιάννη.
Οι υπ’ αριθµ. 4/4-10-2021 και 16/4-10-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν από την Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Ζωή Μακρή.
Η υπ’ αριθµ. 20/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε την έκτη µε αριθµό 30/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Με-

τανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Συνέχεια στην αντιευρωπαϊκή
πολιτική της Κυβέρνησης µε εξαφανίσεις προσφύγων».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε ένα νέο φαινόµενο, να εξαφανίζονται
άνθρωποι στην Ελλάδα. Ήταν το πρόσφατο γεγονός στο Βασιλίτσι της Μεσσηνίας, όπου είκοσι πέντε πρόσφυγες φτάνουν στις
ακτές, πιθανότατα από την Τουρκία, πιθανότατα Κούρδοι του
Ιράκ, παρέχεται βοήθεια από τους πολίτες στο Βασιλίτσι -νερό
και τρόφιµα-, στη συνέχεια µπαίνουν στα αυτοκίνητα του Λιµενικού και εξαφανίζονται, σε αντίθεση µε την πάγια πρακτική, η
οποία είναι η εξής: Μπαίνουν σε λεωφορεία, µε λεωφορεία µεταφέρονται στον έλεγχο για COVID και από εκεί και πέρα τους
παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Οι συγκεκριµένοι άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν φωτογραφίες. Το άρθρο δηµοσιεύτηκε
στη σελίδα της ΕΡΤ, οι µαρτυρίες για την περισυλλογή τους και
την παροχή από τους κατοίκους νερού και τροφίµων. Παρ’ όλα
αυτά, το Λιµενικό αρνείται ότι αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν. Έτσι
µας δηλώνουν οι δύο Περιφερειακοί Σύµβουλοι που επισκέφτηκαν το Λιµενικό και στους οποίους, επίσης, το Λιµενικό είπε ότι
αγνοούνται, και στον κ. Πετράκο και στον κ. Κάτσαρη.
Δεν είναι το µόνο γεγονός. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της
Φολεγάνδρου, όπου έχουµε ογδόντα πέντε πρόσφυγες να φτάνουν και µετά να αγνοούνται, έχουµε της Σάµου, έχουµε της Λέσβου. Συνολικά τα στοιχεία του Λιµενικού µιλάνε για τέσσερις
χιλιάδες ανθρώπους που διασώθηκαν, αλλά δεν µεταφέρθηκαν
στα νησιά, δεν καταγράφηκαν στις αφίξεις.
Θέλουµε να µας πείτε ξεκάθαρα τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή
στη χώρα. Εξαφανίζονται άνθρωποι; Εκπαιδεύουµε τα Σώµατα
Ασφαλείας να εξαφανίζουν ανθρώπους; Σήµερα είναι οι πρόσφυγες, αύριο ποιος; Θέλω να είστε ξεκάθαρος για το τι συµβαίνει
αυτή τη στιγµή µε τους ανθρώπους από το Βασιλίτσι, µε τους
ανθρώπους από τη Φολέγανδρο, τη Σάµο, τη Λέσβο κ.ο.κ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είναι αυτονόητο ότι δεν συµβαίνουν τέτοια
περιστατικά. Εννοείται ότι στη χώρα µας σε καµµία περίπτωση
δεν µπορούν να εξαφανιστούν άνθρωποι ούτε θα µπορούσαν σε
µία ευνοµούµενη πολιτεία να υπάρχουν τέτοια φαινόµενα σαν
αυτά που περιγράφετε.
Το συγκεκριµένο περιστατικό που αναφέρετε ότι συνέβη στην
Πελοπόννησο, εγώ δεν το βρίσκω στα αρχεία µας, δεν το γνωρίζω ως περιστατικό. Γνωρίζω, όµως -και δεν ξέρω αν συνδέεται,
και αυτό, αν θέλετε, το λέω εκτός σηµειώσεων- ότι, πράγµατι,
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φέτος έχουµε πολύ αυξηµένες ροές από την Τουρκία προς την
Ιταλία. Δηλαδή, έχουµε ροές σκαφών, τα οποία κινούµενα στα
διεθνή ύδατα, χωρίς να σταµατήσουν σε ελληνικά σηµεία ώστε
να βρεθούν αντικείµενα ελέγχου από τις ελληνικές αρχές ή να
θέλουν -που δεν θέλουν- να υποβάλουν αίτηµα ασύλου στη χώρα
µας, συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Ιταλία. Νοµίζω -αν θυµάµαι
καλά- ότι φέτος περίπου επτά χιλιάδες άτοµα έχουν φτάσει από
τα τουρκικά παράλια κατευθείαν προς την Ιταλία. Δεν γνωρίζω
αν το συγκεκριµένο περιστατικό -αν υπήρξε- αποτελεί παράδειγµα µίας ζωής προς την Ιταλία.
Θέλω να σας πω ότι, επειδή η χώρα µας τον τελευταίο καιρό
δέχεται µια ενορχηστρωµένη επίθεση για το θέµα της προστασίας των συνόρων µας, δεν µπορεί κανείς να µην αναγνωρίσει
ότι η µείωση των ροών κατά 90% το 2021 σε σχέση µε το 2019
έχει στερήσει εκατοντάδες εκατοµµύρια στη βιοµηχανία των λαθροδιακινητών. Αυτό είναι αυτονόητο ότι θα δηµιουργήσει µία
ένταση προς τη χώρα µας. Εµείς έχουµε πει ξεκάθαρα ότι εφαρµόζοντας το Διεθνές Δίκαιο, µε απόλυτο σεβασµό στον ευρωπαϊκό κανονισµό για την ασφάλεια των συνόρων, η χώρα µας
φυλάττει τα σύνορά της. Και η Ελλάδα έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
Πρόσφατα κατατέθηκε µία επιστολή από την πλειοψηφία των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή -το λέω γιατί υπήρχαν κάποια δηµοσιεύµατα από Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε πως η Ελλάδα προσυπογράφει έγγραφα του Βίσεγκραντ- χώρες από τον
Βορρά, τον Νότο, από την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι θέτουµε
ξεκάθαρα το εξής θέµα: Καθώς πλέον εργαλειοποιείται το µεταναστευτικό σε πολλαπλά µέτωπα συγχρόνως, καθώς η Ευρώπη
δεν συνορεύει µε εµπόλεµες χώρες και η πλειοψηφία των αφίξεων δεν κινδυνεύει και η χώρα διέλευσης, είναι σηµαντικό να
επανακαθορίσουµε πώς λειτουργεί ο κώδικας Σένγκεν, πώς λειτουργεί η ασφάλεια των συνόρων.
Άρα, εν κατακλείδι, η Ελλάδα ναι, φυλάττει τα σύνορά της. Το
κάνει, όµως, πάντα µε απόλυτο σεβασµό στις επιταγές του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ όλους να είστε εντός του χρόνου, γιατί µετά τη συζήτηση
των επικαίρων ερωτήσεων ακολουθεί άλλη διαδικασία.
Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µένω άναυδος. Η ερώτηση αφορά το Βασιλίτσι και έρχεστε εδώ να µου πείτε ότι δεν γνωρίζετε για το θέµα
που είναι η επίκαιρη ερώτηση, έρχεστε εδώ να µου πείτε ότι δεν
ενηµερωθήκατε; Ήρθατε να µας πείτε «δεν ξέρω - δεν απαντώ»;
Και ποιος ξέρει; Είναι δυνατόν να έχουµε συγκεκριµένο ερώτηµα
για το τι έγιναν οι πρόσφυγες στο Βασιλίτσι και να έρχεστε σε
αυτή την Αίθουσα να µας πείτε ότι δεν ξέρετε τι έγιναν και δεν
είστε ενηµερωµένος; Πολύ απλά δεν θέλετε να δηλώσετε ότι
είναι εξαφανισµένοι. Θέατρο παραλόγου παίζουµε εδώ µέσα;
Δεν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να έρχεστε ανενηµέρωτος
για επίκαιρη ερώτηση. Όταν υπάρχει συγκεκριµένο ερώτηµα,
είστε υποχρεωµένος να ρωτάτε τις υπηρεσίες και να απαντάτε.
Και το κάνετε πάντα. Απλά τώρα δεν είχατε τι να πείτε.
Θα προχωρήσουµε, όµως, για να δούµε για ποιες άλλες υποθέσεις δεν ξέρετε - δεν απαντάτε.
Φολέγανδρος: Ογδόντα πέντε πρόσφυγες φτάνουν στον όρµο
της Αγκάλης στις 5 Σεπτεµβρίου. Την επόµενη µέρα όλως περιέργως απέναντι ακριβώς, στο Κουσάντασι, οι Τούρκοι διασώζουν ογδόντα τέσσερις. Σάµος: Είκοσι πέντε πρόσφυγες
φτάνουν στο νησί. Μόλις αποβιβάζονται, κινούνται προς τα
χωριά. Τους περιθάλπουν οι κάτοικοι στο χωριό Λέκκα -ήταν
εξαντληµένοι οι άνθρωποι από έλλειψη νερού και φαγητού-, βρίσκει η αστυνοµία εκεί τους πρόσφυγες και τους συλλαµβάνει.
Στη συνέχεια αφαιρούν οι αστυνοµικοί όλα τα προσωπικά τους
αντικείµενα και όταν τους ρωτάνε για ποιον λόγο το κάνουν,
απαντούν «γιατί θα τους δοθούν πάλι πίσω στο ΚΥΤ». Ποτέ δεν
συνέβη κάτι τέτοιο. Επιβιβάστηκαν, µε βάση τις καταγγελίες, σε
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λευκό βανάκι χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και χάνονται τα ίχνη
τους.
Εκπαιδεύετε τα Σώµατα Ασφαλείας να παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγµα και τους νόµους; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι
αυτό το πράγµα που κάνετε, πέρα από την παραβίαση της διεθνούς νοµιµότητας, πέρα από το πόσο απάνθρωπο είναι; Ξέρετε
πόσο επικίνδυνο είναι να εκπαιδεύετε τα Σώµατα Ασφαλείας να
παραβιάζουν το Σύνταγµα και τους νόµους;
Είναι αδιανόητο αυτό. Καλώ το Προεδρείο να ζητήσει από τον
Υπουργό να απαντήσει στα γραπτά ερωτήµατα της επίκαιρης
ερώτησης, όπως γίνεται σε αυτή την Αίθουσα και είναι οι δηµοκρατικές αρχές αυτής της Αίθουσας, που προσπαθούµε µε νύχια
και µε δόντια, πλέον, να υπερασπιστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αρσένη, να σας πω ότι το Προεδρείο δεν έχει τέτοια ευθύνη. Την
ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση, όπως δεν έχει ευθύνη και για το τι
λέτε εσείς. Άρα δεν έχει ούτε την ευθύνη για το τι λέτε εσείς ούτε
για το τι απαντάει η Κυβέρνηση έχει. Θα αξιολογηθεί για αυτό.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου): Νοµίζω ότι ο κύριος συνάδελφος είχε µια δυσκολία να καταλάβει την απάντησή µου. Δεν είπα ότι δεν είµαι
προετοιµασµένος να απαντήσω ούτε σας είπα ότι δεν θέλω να
σας απαντήσω. Σας είπα ότι σας απαντάω: «Αυτό το περιστατικό
που περιγράφετε δεν υπάρχει για τις ελληνικές αρχές ως καταγεγραµµένο περιστατικό ασύλου.». Είναι ξεκάθαρη η απάντησή
µου. Μπορεί να µη σας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Για εµάς ως χώρα και για τα Σώµατα Ασφαλείας το συγκεκριµένο περιστατικό δεν υπάρχει. Σας είπα µια πιθανή εξήγηση
-η οποία ήταν καθαρά µια προσωπική µου γνώµη- για το τι µπορεί
να έχει συµβεί αν ποτέ συνέβη αυτό το περιστατικό. Σας είπα ότι
υπάρχει µια οργανωµένη προσπάθεια από τα κυκλώµατα λαθροδιακινητών να παράξουν υλικό για να πιέσουν τη χώρα µας να µη
φυλάττει τα σύνορά της, για να ξαναζήσουν την πελατεία των
προηγούµενων ετών, για να έχουν εκατοντάδες εκατοµµύρια
κέρδη στις τσέπες τους αυτοί οι λαθροδιακινητές, οι οποίοι µεταφέρουν ανθρώπους από την «ασφαλή» χώρα, την Τουρκία,
προς την Ελλάδα µε σκοπό να τους πάνε στη Γερµανία. Αυτό
είναι εµπόριο ανθρώπινου πόνου, κύριε συνάδελφε.
Η χώρα µας, λοιπόν, ξεκάθαρα έχει πει ότι φυλάττει τα σύνορά
της και εκπαιδεύουµε τα Σώµατα Ασφαλείας να σέβονται το Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. Αν δεν σας αρέσει η πολιτική φύλαξης των συνόρων και εσείς πιστεύετε σε µια
διαφορετική κοινωνία, η οποία δεν έχει πλέον εθνικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι προσωπική σας άποψη. Δεν είναι, όµως, η
άποψη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν είναι η άποψη της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει σύνορα, έχει διαδικασίες, έχει νόµους. Και αυτούς
τούς τηρούµε!
Από εκεί και πέρα, θα συνεχίσουµε να αντιµετωπίζουµε -και το
ξέρουµε- οργανωµένη προπαγάνδα. Βεβαίως, όπως είπα την Παρασκευή στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν υπάρχουν συγκεκριµένες καταγγελίες µε υλικό, είναι αυτονόητο ότι
οι ελληνικές αρχές θα διερευνήσουν οποιαδήποτε συγκεκριµένη
κατηγορία υπάρχει. Ο έλεγχος της Κυβέρνησης, όπως ξέρετε,
γίνεται από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γίνεται από τις ανεξάρτητες αρχές και αυτό στη χώρα µας λειτουργεί αποτελεσµατικά
και ορθά.
Σας απάντησα, λοιπόν, πολύ συγκεκριµένα στην ερώτησή σας.
Δέχοµαι ότι µπορεί να µη σας αρέσει η απάντησή µου. Από εκεί
και πέρα, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που πρέπει
να κάνει: να προστατεύει το Σύνταγµα και το γενικό συµφέρον
του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 12/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής
κ. Δηµήτριου Μπιάγκη προς τον Υπουργό Τουρισµού µε θέµα:
«Σοβαρότατος κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρισµού Κέρκυρας».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Η
ερώτηση αφορά, όπως έχετε δει, το ΙΕΚ Τουρισµού Κέρκυρας.
Επιτρέψτε µου να πω ότι µιλάµε για ένα ΙΕΚ µε εννέα τµήµατα,
µε πέντε τµήµατα µετεκπαίδευσης, ένα ΙΕΚ µε πεντακόσιους µαθητές, ένα ΙΕΚ που λειτουργεί στην Κέρκυρα από το 1976.
Πρόκειται για ένα σχολείο όπου έχουν αποφοιτήσει από τα
τµήµατά του περισσότερα από πέντε χιλιάδες άτοµα, ένα σχολείο που είναι στενά συνδεδεµένο µε την τουριστική οικονοµία
του νησιού και όχι µόνο, ένα σχολείο που οι εγκαταστάσεις του
και η υλικοτεχνική του υποδοµή δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από
τα καλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Ευρώπης και όχι µόνο.
Ένα ΙΕΚ που η τοπική κοινωνία της Κέρκυρας το έχει αγκαλιάσει.
Ένα ΙΕΚ που οι εργασιακοί του εταίροι ανταµείβουν πολύπλευρα
την εκπαιδευτική του δράση, καθώς είναι τεράστια η αποδοχή
του στους χώρους δουλειάς. Ένα ΙΕΚ που, πέραν των άλλων,
επιµορφώνει επαγγελµατίες του κλάδου, σε µια εποχή που τόσο
πολύ τους χρειαζόµαστε. Ένα ΙΕΚ που αποτελεί τρανό παράδειγµα σύνδεσης της γνώσης µε την πράξη και της εκπαίδευσης
µε την εργασία. Ένα ΙΕΚ που οι εκπαιδευτικοί είναι εργασιακοί
όµηροι τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι ωροµίσθιοι µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οκτώ µηνών συνήθως. Ένα ΙΕΚ που σύµφωνα µε τα στοιχεία και τους αριθµούς θα έπρεπε να έχει στο
οργανόγραµµά του τουλάχιστον έξι µόνιµους και δεν έχει ούτε
έναν. Ένα ΙΕΚ που αποτελεί πρωτοτυπία για την Ελλάδα, και όχι
µόνο, καθώς δεν έχει ούτε έναν εργαζόµενο σαν µόνιµο προσωπικό.
Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς, κύριε Υπουργέ; Τι έχετε να
πείτε για το τελευταίο γεγονός, που ήταν η παραίτηση του Διευθυντή του, του κ. Μπακίρα, όπου αυτός µε την παραίτησή του
επισηµαίνει σε ποιο τέλµα έχει βρεθεί πλέον το εκπαιδευτήριο
και όταν µιλάµε για τον κ. Μπακίρα, τον Διευθυντή του συγκεκριµένου σχολείου, µιλάµε για έναν άνθρωπο που έχει αναλώσει τη
ζωή του τα τελευταία σαράντα χρόνια µέσα σε αυτό το σχολείο.
Μιλάµε για έναν άνθρωπο που έχει περάσει από όλες τις βαθµίδες, µιλάµε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φθάσει να είναι καθηγητής, διευθυντής, διοικητικός υπάλληλος, που έχει δώσει και
την ψυχή του και το γνωρίζει η κοινωνία, το γνωρίζουν οι πάντες.
Και αυτός, που ίσως ήταν ο τελευταίος συνεργάτης του Υπουργείου σας που θα µπορούσατε να µιλήσετε, µας αφήνει, διότι δεν
αντέχει πλέον.
Τι θα απαντήσουµε, λοιπόν, σε όλους αυτούς; Τι µπορούµε να
πούµε στους ξενοδόχους και στους εστιάτορες, που περιµένουν
να πάρουν στελέχη από τη σχολή και δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα; Γι’ αυτό το ΙΕΚ Τουρισµού µιλάµε και όχι για οποιοδήποτε
ΙΕΚ. Σας παρακαλώ πολύ, αν είναι δυνατόν, να µας πείτε γι’ αυτό
το ΙΕΚ και για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει, χωρίς «αν»,
χωρίς «ίσως» και χωρίς υπεκφυγές. Το αναµένουν οι πάντες, οι
άνθρωποι του τουρισµού, οι φοιτητές, οι νεολαίοι, η τοπική κοινωνία. Το αναµένουν από σας µε πολύ µεγάλη αγωνία. Η απαξίωση και το τέλος αυτού του ΙΕΚ, δυστυχώς, φαίνεται ότι είναι
προ των θυρών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αναγνωρίζω ως ειλικρινές το ενδιαφέρον
σας και επειδή παρακολουθώ και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσής σας το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για τον τόπο και διά µέσου
της οικογένειάς σας, όπως γράφετε, το ειλικρινές ενδιαφέρον
για τα παιδιά που ζουν στην Κέρκυρα, για τα όνειρα τα οποία κάνουν, όπου δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι είναι συνυφασµένα
µε το τουριστικό προϊόν, απαντώ ευθέως κατ’ αρχάς στο θέµα
λειτουργίας ή όχι του συγκεκριµένου ΙΕΚ και καθιστώ σαφές ότι
δεν υφίσταται κανένα, µα κανένα, θέµα αναστολής λειτουργίας
του ΙΕΚ Κέρκυρας. Από µέρους του Υπουργείου καταβάλλονται
-ζήτησα όλο το ιστορικό από τις υπηρεσίες, γιατί καταλαβαίνω
ότι αυτή είναι µια ιστορία που χρονίζει και θα εξηγήσω τι εννοώόλες οι προσπάθειες και θα εξακολουθήσουµε να καταβάλλον-
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ται, παρά τα αντικειµενικά ζητήµατα τα οποία έχουν προκύψει
όλα αυτά τα χρόνια και στα οποία είστε κοινωνός, προκειµένου
να το στελεχώσουµε πληρέστατα, να βελτιώσουµε τη λειτουργία
του και αυτό να επικοινωνηθεί στην πράξη προς κάθε ενδιαφερόµενο.
Κύριε συνάδελφε, όχι µόνο πιστεύω στη συνέχιση της λειτουργίας των ΙΕΚ, αλλά πιστεύω στον εκσυγχρονισµό τους, πιστεύω
στη συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας -είναι και η συνάδελφος, η κυρία Υφυπουργός εδώ-, έτσι ώστε να µπορέσουµε να
αναβαθµίσουµε τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται υψηλού, µεσαίου και χαµηλού διοικητικού επιπέδου στελέχη για τον τουρισµό µας στα ΙΕΚ µας.
Πιστεύουµε ως Κυβέρνηση και έχει έλθει η ώρα νοµίζω να
υπάρχει και Τουριστική Ακαδηµία, η οποία αν θέλετε στο σύνολο
της λειτουργίας του εκπαιδευτικού κοµµατιού σ’ αυτά τα στελέχη
του τουρισµού να δώσει παραπάνω δυνατότητες, να προσφέρει
ποιοτικότερες υπηρεσίες και να δώσει το δικαίωµα στην ανάγκη
που υπάρχει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη πλέον από στελεχιακό προσωπικό, να απαντήσουµε.
Με ρωτήσατε, όµως, και για την Κέρκυρα. Θα σας απαντήσω
αναλυτικά στη δευτερολογία µου. Αρκεί µόνο να σας πω ότι µε
την ολοκλήρωση των διαδικασιών -και προχωρούν οι διαδικασίεςοι εκπαιδευτικές µονάδες θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη νέα
εκπαιδευτική χρονιά, όπου αναµένεται προς το τέλος του µήνα.
Η συνήθης πρακτική τα τελευταία χρόνια ήταν να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες τα προηγούµενα έτη και να φτάνουµε στο
τέλος Νοεµβρίου. Θα ακούσω τη δευτερολογία σας και θα απαντήσω συγκεκριµένα για την Κέρκυρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Μπιάγκης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε όλον τον σεβασµό από την πρώτη στιγµή στην τοποθέτησή µου σας παρακάλεσα να µιλήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας. Μιλάτε και
σχεδιάζετε για το µέλλον, όταν σαν Κυβέρνηση τα τελευταία δύο
χρόνια δεν έχετε δείξει το παραµικρό ενδιαφέρον και δεν έχετε
δώσει καµµία λύση για τη λειτουργία του συγκεκριµένου ΙΕΚ. Μιλάτε για κάτι το οποίο θα συµβεί. Έχει συµβεί, κύριε Υπουργέ.
Αυτή τη στιγµή που συζητάµε είναι Δευτέρα. Η µέρα είναι εργάσιµη. Δεν υπάρχει χρόνος για να καταθέσει όποιος έχει ενδιαφέρον τον φάκελό του για να προσληφθεί οκταµηνίτης σαν
διοικητικό προσωπικό. Δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να πάει στη
σχολή για να καταθέσει τον φάκελό του. Η σχολή αυτή τη στιγµή
είναι κλειστή. Η σχολή είναι κλειδωµένη τις τελευταίες µέρες. Ο
τελευταίος που είχε µείνει ήταν ο διευθυντής, ο οποίος λόγω της
αγάπης που έχει για τη συγκεκριµένη σχολή έκανε και τον διοικητικό υπάλληλο. Παραλάµβανε και τους φακέλους. Όποια µέτωπα υπήρχαν ανοικτά τα κάλυπτε ο ίδιος.
Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, µιλάµε για µια σχολή η οποία δεν ανοίγει. Το πρωί δεν υπάρχει άνθρωπος να την ξεκλειδώσει, κύριε
Υπουργέ. Μιλάτε για θεωρία και σχεδιασµό για τους επόµενους
µήνες, για τα επόµενα χρόνια; Αυτή τη στιγµή σάς µιλώ για πεντακόσιους φοιτητές που πρέπει να πάνε στα ΙΕΚ και δεν µπορούν. Η πόρτα δεν είναι ανοικτή, το καταλαβαίνετε; Το
συνειδητοποιείτε αυτό που σας λέω; Δεν είναι κάτι που θα συµβεί, έχει συµβεί αυτή τη στιγµή που το λέµε. Οι διαβεβαιώσεις,
κύριε Υπουργέ, έρχονται και παρέρχονται και από σας και από
τους προκατόχους σας και από τους προηγούµενους. Η υπόθεση πλέον έχει φτάσει στα όριά της. Η σχολή δεν λειτουργεί.
Σας είπα προηγουµένως -και δεν το είπα τυχαία- για τους εκπαιδευτικούς που είναι ωροµίσθιοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Αυτή τη στιγµή, λοιπόν, δεν υπάρχουν καθηγητές στο ΙΕΚ.
Σας µίλησα πριν για διοικητικούς που θέλετε να προσλάβετε,
διότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ούτε ένας. Σας µίλησα προηγουµένως µόνο για έναν µόνιµο, που ήταν ο διευθυντής, ο
οποίος παραιτήθηκε. Δεν άντεξε πλέον. Σας είπα, λοιπόν, ότι µε
αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να συζητήσετε. Πρέπει να φύγετε
πλέον από τα Υπουργεία σας και τις πολυθρόνες σας και να µιλήσετε, να δείτε το πρόβληµα και να έρθετε να το αντιµετωπίσετε
άµεσα.
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Αυτή τη στιγµή η σχολή είναι κλειστή, κύριε Υπουργέ. Τι δεν
καταλαβαίνετε, δηλαδή, και µου µιλάτε για σχεδιασµό; Για πότε;
Για τα επόµενα χρόνια; Για την επόµενη τετραετία; Σήµερα που
σας ακούνε οι καθηγητές. Σας είπα ότι είναι καθηγητές οι οποίοι
προσφέρουν τη γνώση τους τα τελευταία δεκαπέντε-είκοσι χρόνια οι ίδιοι γιατί το αγαπάνε, γιατί είναι η ψυχή τους εκεί µέσα.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα ξαναέρθουν τώρα για οκτώ µήνες
και θα πληρωθούν µέσα από την ωροµίσθια αµοιβή. Δεν υπάρχει
κανείς αυτή τη στιγµή στη σχολή. Αν είχαµε τη δυνατότητα αυτή
τη στιγµή, σε µια ώρα, σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες να επισκεφτούµε τη σχολή, θα διαπιστώναµε ότι είναι κλειδωµένη. Τι δεν
καταλαβαίνετε και δεν απαντάτε σε αυτό;
Σας παρακάλεσα µε όλον τον σεβασµό προς το πρόσωπό σας
για όλα αυτά που σας περιγράφω και µου είπατε ότι κάνατε κινήσεις. Δεν µε ενδιαφέρει τι κινήσεις έχετε κάνει αλλά το αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω
γιατί κολλάει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν, όπως πολλοί λένε, κάποιοι διευθυντάδες µέσω του Υπουργείου σας µπλοκάρουν τη
λειτουργία αυτής της σχολής. Δεν το γνωρίζω. Είναι δουλειά δική
σας να το βρείτε. Εσείς ζητήσατε την ψήφο του ελληνικού λαού
για να λύσετε τα προβλήµατα και αυτή τη στιγµή περιµένουν να
πάρουν από εσάς απαντήσεις πεντακόσιοι φοιτητές. Περιµένουν
να πάρουν απαντήσεις από σας δεκαέξι καθηγητές, τους οποίους τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τούς έχετε όµηρους γιατί
είναι ωροµίσθιοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Είναι η µοναδική σχολή στην Ελλάδα που δεν έχει έναν µόνιµο στο προσωπικό της. Κανένας, κύριε Υπουργέ!
Ακούτε ένταση στη φωνή µου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι
καλοπροαίρετη. Όλη η κοινωνία παρακολουθεί τη συζήτηση σήµερα και θέλει να µάθει από σας για το αύριο. Για το αύριο,
όµως, όχι για µετά από δεκαπέντε µέρες. Το σήµερα, θα έλεγα,
ούτε καν το αύριο. Είναι κλειστή η σχολή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Κύριε συνάδελφε, εγώ είµαι αυτός ο οποίος αναγνώρισε το ειλικρινές ενδιαφέρον σας. Εγώ είµαι κι αυτός ο οποίος δεν αντιλαµβάνεται τους
χαρακτηρισµούς «δεν καταλαβαίνετε», «τι δεν καταλαβαίνετε»,
«κοκκινίσατε κιόλας». Σας παρακαλώ πάρα πολύ και από την ιατρική, συναδελφική -αν θέλετε- αλληλεγγύη να προσέχετε, αν
έχετε την καλοσύνη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υψώνονται
οι τόνοι, όταν υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα τα οποία γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στα οποία διοικήσεις έχουν
προσπαθήσει να βρουν λύσεις.
Εγώ, σας επαναλαµβάνω, πήγα πολύ πίσω µε τις υπηρεσίες,
χρόνια, για να καταλάβω από τις εποχές των περιοριστικών δηµοσιονοµικών πολιτικών γιατί σταµάτησαν να γίνονται µόνιµες
προσλήψεις, τι συµβαίνει µε τα διοικητικά στελέχη, τα εκπαιδευτικά στελέχη τα οποία συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν αυτοί οι
οποίοι εν µέσω εκπαιδευτικής χρονιάς τελικά έκαναν τα χαρτιά
τους για συνταξιοδότηση, είδα πώς έχει λειτουργήσει το πράγµα.
Εσείς λέτε «σήµερα, όχι σε δεκαπέντε µέρες». Μα επειδή
υπήρχαν πολλοί σαν και εσάς, που έλεγαν µόνο σήµερα και τους
ενδιέφερε µόνο το σήµερα και δεν έψαχναν να βρουν µια ριζική
λύση, γι’ αυτό µε βάση τις µη προσλήψεις, µε βάση την αδυναµία
και το ενδιαφέρον το οποίο δεν έδειξαν αρκετοί οι οποίοι θα µπορούσαν να έχουν εγγραφεί και να έχουν µπει σε αυτές τις διαδικασίες, φτάσαµε εδώ να µιλάµε για µια υποστελέχωση ενός ΙΕΚ.
Πάµε λοιπόν να δούµε.
Πρώτον η ΠΥΤ Ιονίων Νήσων έχει στείλει ήδη έναν υπάλληλο
µε την υπ’ αριθµόν 4129/8-3-2021 στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
Δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει µε την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκδόθηκε η 17229/29-9-2021 προκήρυξη.
Δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η περίληψή της στον Τύπο στις 9 του
µηνός, δηλαδή πριν από λίγες µέρες, προκειµένου να ξεκινήσει
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους.
Ως προς την πρόσληψη του διοικητικού προσωπικού, σας γνωρίζω ότι έχει εγκριθεί η πρόσληψή του από τον αρµόδιο τούτου
φορέα, δηλαδή από το ΑΣΕΠ, µε την υπ’ αριθµόν 16129/2021/
1/20.2021 µε το 4-10-2021 έγγραφό του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή η δηµοσίευση,
η περίληψη της προκήρυξης στον Τύπο, παραλαβή των αιτήσεων
των υποψηφίων, έκδοση αποτελεσµάτων κ.λπ., διενεργούνται
από τις εκπαιδευτικές µονάδες του Υπουργείου Τουρισµού.
Σας είπα ειλικρινώς ότι µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών
οι εκπαιδευτικές µονάδες θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη νέα
εκπαιδευτική χρονιά στο τέλος του µήνα, κατά µέσο όρο έναν
µήνα νωρίτερα από ό,τι η συνήθης διαδικασία τα τελευταία χρόνια, που ήταν τον Νοέµβριο.
Επίσης σας ενηµερώνω ότι έχει ψηφιστεί νοµοθετική ρύθµιση
για την αυτοδίκαιη παράταση κατά τρεις µήνες όλων των συµβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ των εκπαιδευτικών µονάδων του Υπουργείου Τουρισµού που απασχολούνται από 24
Ιουνίου και οι οποίες παρατάθηκαν, όπως και δύο συµβάσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΚ Κέρκυρας που έληγαν 25-26 Ιουνίου.
Κύριε συνάδελφε, όχι µόνο θα συνεχίσει να λειτουργεί το ΙΕΚ,
αλλά σας είπα θα γίνει µια προσπάθεια τακτοποίησης µε βάση
έναν προγραµµατισµό τού ποιες είναι οι ανάγκες και µόνιµου
προσωπικού και θα γίνει συζήτηση µε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτό είναι το ένα κοµµάτι.
Δεύτερον, θα υπάρξει επέκταση των συµβάσεων ιδιωτικού
χρόνου των οκταµήνων.
Τρίτον, θα παραµείνει το διοικητικό προσωπικό που έχει µεταταχθεί και θα προσπαθήσουµε να βρούµε και άλλο. Και δεν θα
προχωρήσουµε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ,…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, µη µε διακόπτετε, κύριε συνάδελφε.
Θα προχωρήσουµε και µε τρόπο τέτοιον που να διασφαλίζει
τη λειτουργία του ΙΕΚ σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες.
Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να ακυρώσω τις υπηρεσίες. Αντιλαµβάνοµαι ότι οι υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους και το ελληνικό δηµόσιο και το Υπουργείο Τουρισµού µε τέτοιον τρόπο
-και αυτή είναι η υποχρέωση ενός Υπουργού, να ελέγχει και να
διασφαλίζει τη λειτουργία-, ώστε να µπορέσουν και οι επιχειρηµατίες στην Κέρκυρα και οι φοιτητές και οι εργαζόµενοι και ο εµπορικός κόσµος που σχετίζονται µε το τουριστικό προϊόν να είναι
ευχαριστηµένοι και να λειτουργήσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Άλλωστε, εκ του αποτελέσµατος θα έλεγα, κύριε συνάδελφε,
ήταν και είναι ακόµα τέτοια η αγάπη και το ενδιαφέρον, µε βάση
τις συντονισµένες ενέργειες οι οποίες έγιναν και από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας
χρονιάς, σε ό,τι έχει να κάνει µε τουρίστες και επισκέπτες στο
νησί σας, που µόνο ευοίωνα µπορεί να είναι τα νέα για την επόµενη χρονιά.
Άρα, λοιπόν, στο εκπαιδευτικό κοµµάτι είµαστε σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να γίνει αναβάθµιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος και ποιοτική, αν θέλετε, αναβάθµιση
του τρόπου µε τον οποίο εκπαιδεύουµε αυτούς τους οποίους θα
έχουµε την αυριανή µέρα, την επαύριον, ως στελέχη στα καταλύµατά µας, στα ξενοδοχεία µας και στις τουριστικές επιχειρήσεις,
σε συνεργασία µε την υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού, έτσι
ώστε να βρίσκονται στον χρόνο που πρέπει οι ενδεδειγµένες λύσεις.
Θα ήθελα να παρακινήσω και εσάς -γιατί ως Βουλευτής του
νησιού έχετε εξίσου και ενδιαφέρον αλλά και ευθύνη- όταν προκηρύσσονται οι θέσεις, να βοηθήσετε έτσι ώστε αυτό να το κάνετε γνωστό στο νησί και άρα οι ενδιαφερόµενοι -που υπάρχουν
πολλοί- να µπορέσουν να εγγραφούν και να µπορέσουν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτό.
Εγώ, σε κάθε περίπτωση, είµαι στη διάθεσή σας και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο πλαίσιο της συνεργασίας µε το Υπουργείο Τουρισµού, προκειµένου να µπορέσει να
βρεθεί, κύριε συνάδελφε, η ενδεδειγµένη λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, απλώς να σας πω µια εµπειρία που έχω. Το
πρόβληµα την επόµενη χρονιά θα είναι πιθανόν η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στον τουρισµό και στην εστίαση σε συνάρ-
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τηση µε την πολύ καλή κατάρτιση. Βεβαίως δεν είναι τώρα ευθύνη δική σας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αν δεν γίνει κάτι να µην
έχουµε προσωπικό, θα υπάρχει έλλειψη. Φέτος όλος ο κλάδος
είχε 30% µε 40% έλλειψη προσωπικού. Νοµίζω πρέπει να βοηθήσουµε όλοι, να το συζητήσουµε, να δούµε πώς µπορεί να αλλάξει
αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Καλά κάνετε
και το θέτετε.
Θέλω να σας πω ότι λόγω της πανδηµίας, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, υπήρχε ένα σηµαντικό κοµµάτι εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο που ειδικά στα µη εποχικά
καταλύµατα, δηλαδή στα δωδεκάµηνης λειτουργίας που δεν λειτούργησαν, αποφάσισε για να εξασφαλίσει τα προς το ζην να
προσπαθήσει να βρει έναν άλλον τρόπο εργασίας. Προσδοκούµε
στο ότι ένα κοµµάτι αυτών των εργαζοµένων θα επιστρέψει πίσω
στο τουριστικό προϊόν.
Παρ’ όλα αυτά, σας λέω ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη νέων στελεχών, εκπαίδευσης των στελεχών, προσέλκυση προς ένα επάγγελµα το οποίο, κατά την άποψή µου, τα επόµενα χρόνια θα
µπορεί να προσφέρει ποιοτική εργασία, πολύ καλά αµειβόµενη
και σε υψηλά στάνταρ.
Όµως, επαναλαµβάνω -εγώ είµαι πλέον ο νέος Υπουργός Τουρισµού- πως θεωρώ ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο στη βάση ενός
σοβαρού σχεδιασµού, µε ένα πρόγραµµα τέτοιο, το οποίο να
είναι και άρτιο και ταυτόχρονα βιώσιµο, έτσι ώστε να µη χρειάζεται ο κύριος συνάδελφος και ο κάθε συνάδελφος που έχει την
ειλικρινή αγωνία για τον τόπο του να έρχεται εδώ και να ψάχνουµε να βρούµε γιατί δύο διοικητικοί υπάλληλοι παραιτήθηκαν,
γιατί δύο συνταξιοδοτήθηκαν και ποιες είναι οι κραυγές αγωνίας
ενός διευθυντή ενός ΙΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε µάθει να
δουλεύουµε.
Καταλαβαίνω ότι µπορεί να υπάρχουν πολλά κακώς κείµενα,
τα οποία έρχονται από το παρελθόν, αλλά νοµίζω ότι µε σοβαρότητα και µε σχέδιο µπορούµε µόνο να τα αντιµετωπίσουµε, όχι
µε φωνασκίες και όχι -αν θέλετε- µε επικοινωνιακές ποµφόλυγες
που διαρκούν µία, δύο ή πέντε µέρες. Το θέµα λύνεται προσωρινά για τη φετινή χρονιά και το ξαναβρίσκει κανείς µπροστά του
την εποµένη. Αυτός δεν είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος εφαρµοσµένης πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μακάρι,
κύριε Υπουργέ, µακάρι!
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 4/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ορµητήριο φασιστοειδών το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης της ΠΕ Θεσσαλονίκης».
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, τα γεγονότα είναι γνωστά,
είναι πολύ πρόσφατα και τα είδε µάλιστα και όλη η Ελλάδα. Με
ορµητήριο ένα σχολικό κτήριο, αυτό που στεγάζει το 1ο και το 2ο
ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, επί δύο ηµέρες φασιστικές, ναζιστικές οµάδες µε κουκούλες επιτίθεντο µε πέτρες,
µε καδρόνια, µε φωτοβολίδες, µολότοφ ενάντια σε µαθητές, σε
φοιτητές, σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα βλέπαµε αυτά.
Οι επιθέσεις αυτών των φασιστοειδών δεν γίνονταν µόνο έξω
από το σχολείο µε καταδροµικές ενέργειες, αλλά και µέσα, όπου
µάλιστα τραυµατίστηκαν και δύο µαθητές. Η µία, δε, είναι δεκαπεντάχρονη µαθήτρια, η οποία είχε το θάρρος και την παλικαριά
να διαµαρτυρηθεί για όλα αυτά και τη χτύπησαν.
Όπως είδε όλη η Ελλάδα, αυτές οι φασιστικές οµάδες, κυρία
Υπουργέ, για δύο ολόκληρες µέρες και χωρίς καθόλου, µα καθόλου, να ενοχλούνται οι διευθύνσεις αυτών των σχολείων, αλώνιζαν στο σχολείο και µπαινόβγαιναν ανενόχλητες σε αυτό
µπροστά στα µάτια της αστυνοµίας, κάτι που έχει καταγραφεί
και από τον δηµοσιογραφικό φακό.
Κι όχι µόνο αυτό, αλλά από τη δεύτερη µέρα, την Τετάρτη,
όταν εκείνη τη µέρα συζητούσαµε εµείς εδώ ακριβώς µια άλλη
ερώτηση, την ώρα ακριβώς µιας καινούργιας επίθεσης αυτών
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των φασιστοειδών, τα ΜΑΤ έριχναν χηµικά ξέρετε πού; Ενάντια
στους γονείς, ενάντια στους εκπαιδευτικούς κι ενάντια στους
φοιτητές. Είναι φανερό ότι αυτοί οι κουκουλοφόροι, που για δύο
µέρες µετέτρεψαν ένα σχολείο σε ορµητήριο εγκληµατικών επιθέσεων, είναι οργανωµένες ακροδεξιές φασιστικές συµµορίες,
που βρίσκονται µακριά, βρίσκονται απέναντι, καλύτερα, στα προβλήµατα της νεολαίας και των µαθητών. Αυτές οι οµάδες εχθρεύονται εξ ορισµού τις διεκδικήσεις του λαού και των παιδιών
του. Δεν το κρύβουν άλλωστε, το δηλώνουν ανοιχτά, µε ανακοινώσεις τους, µε δηλώσεις τους. Η ίδια η νεολαία της Χρυσής
Αυγής, της εγκληµατικής οργάνωσης που έναν χρόνο πριν καταδικάστηκε ως εγκληµατική, χαιρέτισε αυτές τις επιθέσεις. Την
άλλη µέρα συνεχίστηκε αυτό, την Πέµπτη, στις 30 του Σεπτέµβρη. Συνεχίστηκε στα ΕΠΑΛ του Ευόσµου, όπου κι εκεί η αστυνοµία έλαµψε διά της απουσίας της και αυτές οι φασιστικές
συµµορίες έφτασαν να κυνηγούν µέχρι και δηµοσιογράφους,
που απεγνωσµένα αναζητούσαν προστασία.
Με βάση τα παραπάνω βεβαίως σας ρωτάµε, κυρία Υπουργέ,
τι θα κάνει το Υπουργείο σας, τι θα κάνει η Κυβέρνησή σας καλύτερα, µιας και δεν είναι θέµα του δικού σας Υπουργείου µόνο,
για να αντιµετωπιστεί η εγκληµατική δράση αυτών των ναζιστικών οµάδων, που επιδιώκουν να τροµοκρατήσουν το µαθητικό
κίνηµα, τι θα κάνετε για να εντοπιστούν και να τιµωρηθούν οι
πρωταίτιοι αυτών των δολοφονικών επιθέσεων και να διερευνηθούν βεβαίως και να αποδοθούν κι οι ευθύνες οποιουδήποτε
στον κρατικό µηχανισµό, από την αστυνοµία µέχρι οπουδήποτε
αλλού υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ελάτε, κυρία Υπουργέ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα απαντήσω, κύριε συνάδελφε, για λογαριασµό του
δικού µας Υπουργείου, όχι γιατί διαφοροποιείται η δική µας
στάση από τη στάση των άλλων Υπουργείων, αλλά γιατί αυτός
είναι ο τοµέας ευθύνης µας. Όπως κι εσείς αναφέρετε, ήµασταν
σε αυτή την Αίθουσα εδώ περίπου πριν από δέκα µέρες, ήταν η
δεύτερη µέρα των επεισοδίων στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και καταδικάσαµε όλοι, όλοι όµως, µεταξύ αυτών και εγώ που απαντούσα και σε δική σας ερώτηση, τις βίαιες συµπεριφορές.
Κύριε συνάδελφε, η βία, τα επεισόδια, οι ναζιστικοί χαιρετισµοί
δεν έχουν θέση στα σχολεία µας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και
το δηλώνουµε για άλλη µια φορά ότι έχουµε µηδενική ανοχή σε
τέτοιου είδους εγκληµατικές συµπεριφορές. Έχουµε µηδενική
ανοχή σε όσους φοράνε κουκούλες, σε όσους έχουν ξυρισµένα
κεφάλια, σε όσους πετάνε µολότοφ, σε όσους έχουν έναν σουγιά
και θεωρούν ότι έτσι µπορούν να επιβάλουν την τρέλα, την παράνοια ή τις φασιστικές ιδέες. Και βέβαια δεν νοείται κανένα περιθώριο ανάδειξης και µετάδοσης φασιστικών συµπεριφορών
οποιουδήποτε χρώµατος. Φροντίδα και µέριµνά µας είναι να προστατεύσουµε τα παιδιά µας και να µην επιτρέπουµε σε κανέναν
να δηλητηριάζει τα µυαλά τους.
Η αντίδραση και η καταδίκη µας ήταν άµεσες. Η Υπουργός κ.
Νίκη Κεραµέως ζήτησε εγκαίρως την παρέµβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, µια ενέργεια, πέρα από την ουσιαστική της σηµασία, και εξαιρετικά συµβολική, αφού όπως κι
εσείς γνωρίζετε ο εισαγγελέας για τέτοιου είδους αδικήµατα
επεµβαίνει και αυτεπαγγέλτως. Από την πρώτη στιγµή που σηµειώθηκαν τα επεισόδια συγκλήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή και τη Διευθύντρια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης σχολικό συµβούλιο, στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι του συλλόγου διδασκόντων, του δεκαπενταµελούς συµβουλίου των µαθητών, του συλλόγου γονέων και
κηδεµόνων, συµµετείχε ο σχολικός σύµβουλος και η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου σχολικής ζωής, ώστε να επιληφθούν
των περιστατικών που έχουν συνάφεια µε την εκπαιδευτική και
τη σχολική διαδικασία.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, για να
διαπιστωθούν, εάν υπάρχουν, παραλείψεις, ολιγωρίες και ευθύνες των αρµοδίων οργάνων µας και ελέγχεται και η συµπεριφορά
και των µαθητών και των µαθητριών. Και φυσικά -το επαναλαµ-
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βάνω- θα είµαστε αµείλικτοι απέναντι σε κάθε τύπου παραβατική
συµπεριφορά και δραστηριότητα. Τα σχολεία, τα προαύλια και
οι χώροι γύρω από αυτά δεν είναι πεδία µάχης. Ανήκουν στους
µαθητές και στις µαθήτριες, στους γονείς, στους κατοίκους των
περιοχών που τα φιλοξενούν.
Η Ελληνική Αστυνοµία, µε την οποία είχαµε στενή συνεργασία,
είχε λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποτραπεί νέα σύγκρουση
στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και παρενέβη αποφασιστικά όταν χρειάστηκε. Οι δυνάµεις που είχαν σπεύσει επιτόπου αποσόβησαν
την κλιµάκωση της έντασης, προχώρησαν σε περισσότερες από
πενήντα εννέα προσαγωγές ατόµων, εκ των οποίων οι δέκα συνελήφθησαν για παράβαση του νόµου περί όπλων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εντός του σχολείου υπήρχε οµάδα νεαρών µε µαύρα
ρούχα και καλυµµένα πρόσωπα, που πέταξαν µεταξύ άλλων και
τέσσερις µολότοφ. Πρόκειται για πρακτικές βίαιες, ξένες µε τον
σχολικό χώρο, την οµαλή λειτουργία του οποίου παρεµποδίζουν,
και θα αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τους νόµους και τις δηµοκρατικές αρχές.
Για µια ακόµη φορά επαναλαµβάνουµε ότι η Κυβέρνηση καταδικάζει βίαιες συµπεριφορές σαν αυτές που σηµειώθηκαν στα
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης από όπου κι αν προέρχονται και καθιστά
απολύτως σαφές πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές σε καµµία
περίπτωση. Δεν µπορεί οι όποιες µεµονωµένες οµάδες, ακροδεξιές ή οτιδήποτε άλλο, να στέκονται εµπόδιο στην πρόοδο των
παιδιών µας, να αµαυρώνουν τα σχολεία µας, που είναι χώροι
γνώσης, δηµιουργίας και ελεύθερης σκέψης. Οι συµµορίες δεν
θα υπερισχύσουν έναντι των νόµων της δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ναι, επαναλαµβάνεται µε έναν τρόπο και σήµερα πάλι η καταδίκη της βίας «από όπου κι αν προέρχεται». Ξέρετε, στο συγκεκριµένο ζήτηµα για το οποίο µιλάµε η βία είχε µία
και µοναδική προέλευση, είχε αυτές τις φασιστικές, τις ναζιστικές,
τις εγκληµατικές συµµορίες, η οποία µάλιστα είχε ως προέλευση
το ίδιο το σχολείο. Εκεί πέρα στήσανε αυτοί το άντρο τους, το ορµητήριό τους. Και εν πάση περιπτώσει, µε µία ένορκη διοικητική
εξέταση, κυρία Υπουργέ, δεν νοµίζουµε ότι εξαπλώνονται οι ευθύνες της Κυβέρνησης και για όσα έγιναν, αλλά και για όσα ίσως
πρόκειται να γίνουν, αν δεν ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα.
Διότι οι ευθύνες του κρατικού µηχανισµού, µε συγχωρείτε πάρα
πολύ, είναι βαρύτατες και θα τις αναφέρω, και της αστυνοµίας,
που έδειξε µια χαρακτηριστική ανοχή στην εγκληµατική δράση
αυτών των φασιστικών οµάδων, όσο και της ίδιας της διοίκησης
της εκπαίδευσης, από τη βάση µέχρι την κορυφή της. Τεράστιες
είναι οι ευθύνες των διευθύνσεων και των δύο σχολείων, όσο και
της διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κυρία Υπουργέ, η
οποία βρίσκεται µια ανάσα κυριολεκτικά από αυτό το σχολείο, το
1ο-2ο ΕΠΑΛ. Διότι µε την ανοχή τους, µε την ανοχή αυτών των διευθύνσεων, το σχολείο µετατράπηκε σε ορµητήριο των φασιστών.
Μέρες προετοιµάζονταν και οι µαθητές που πήγαν το πρωί να κάνουν µάθηµα τελικά βρέθηκαν εγκλωβισµένοι µέσα σ’ αυτό.
Πέρα από τις µολότοφ, τα ξύλα, τα καδρόνια και όλα τα υπόλοιπα, που για µέρες τα µάζευαν και τα συγκέντρωναν και έκαναν
το σχολείο κανονική αποθήκη δηλαδή τέτοιων πολεµοφοδίων, µε
την ανοχή προφανώς των διευθύνσεων δυστυχώς των σχολείων,
είναι χαρακτηριστικά και τα ευρήµατα της αστυνοµίας στις κατ’
οίκον έρευνες, όπου βρέθηκαν σιδερογροθιές, µαχαίρια κι ένα
σωρό δολοφονικά όργανα.
Να θυµίσω δε εδώ, κυρία Υπουργέ, ότι η περσινή διεύθυνση
του ενός από τα δύο σχολεία στην περσινή κατάληψη -γιατί
φέτος δεν υπήρξε κατάληψη- είχε καλέσει µέχρι και την Αντιτροµοκρατική για να αντιµετωπίσει τις κινητοποιήσεις των µαθητών.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή περιγράψατε τις ενέργειες της
Κυβέρνησης, τι έκανε η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας;
Είπατε ότι ήταν άµεσες οι ενέργειές της. Καθόλου άµεσες δεν
ήταν και κυρίως ήταν απαράδεκτες. Με επίσηµη ανακοίνωση το
ίδιο το Υπουργείο Παιδείας αλλά και µε δηλώσεις την άλλη µέρα
του ίδιου του Υφυπουργού Παιδείας κ. Συρίγου, αντί να καταδικάσει απερίφραστα, καθαρά και ξάστερα τα φασιστοειδή, προέβη σε επικίνδυνους, σε απαράδεκτους συµψηφισµούς και πίσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από γενικόλογες διατυπώσεις ουσιαστικά εξοµοίωνε τους αγώνες των νέων ενάντια στον φασισµό µε τους φασίστες, µε αυτά
τα εγκληµατικά στοιχεία. Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση-µνηµείο
του Υπουργείου σας, αναφέρονταν τα περί «µεµονωµένων οµάδων» και αν δεν κάνω λάθος αυτά περί «µεµονωµένων οµάδων»
ήταν και η υπερασπιστική γραµµή της Χρυσής Αυγής στο δικαστήριο όσο εκδικαζόταν η εγκληµατική της δράση.
Μόνο που ξέρετε, κυρία Υπουργέ, όλες αυτές οι θεωρίες των
δύο άκρων και οι συµψηφισµοί τελικά είναι το καλύτερο συγχωροχάρτι για αυτά τα φασιστοειδή και είναι ο αέρας στα πανιά
τους για την εγκληµατική τους δράση.
Αυτά όµως τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά αργά, ξαφνικά ενεργοποιούνται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όταν είναι να αντιµετωπίσουν κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Κέρβερος γίνεται το
Υπουργείο. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων; Μήπως να
το λέγαµε καλύτερα υπουργείο δικαστικών αγωγών και αυταρχισµού; Διότι περί αυτού πρόκειται. Κάθε µέρα το Υπουργείο Παιδείας κάνει και µια αγωγή, κάνει και µια δίωξη ενάντια στους
εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται.
Ξέρετε αυτός ο αγώνας των εκπαιδευτικών, κύριε Πρόεδρε και
κυρία Υπουργέ, δεν είναι ενάντια στην αξιολόγηση. Είναι ενάντια
στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, ενάντια σε όσους απεργάζονται σχέδια για να µη µορφώνονται τα παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κλείστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και αυτός ο
αγώνας σε καµµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι ούτε παράνοµος ούτε καταχρηστικός. Είναι δίκαιος, είναι επιβεβληµένος και
σήµερα θα πάρετε µια γεύση αυτού του αγώνα στην εκδίκαση
που γίνεται στο εφετείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν γίνεται άλλο, έχετε πάει στα πέντε
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μια φράση ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Μην
εξαντλείτε την αυστηρότητά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έπρεπε να
την πείτε νωρίτερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Αυτοί οι αγώνες του λαού είναι δίκαιοι και
γιατί επιδιώκουν τη λύση των προβληµάτων, αλλά και γιατί αφαιρούν το έδαφος από αυτές τις φασιστικές εκδηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι όταν εφαρµόζεται ο νόµος και οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν νοµίζω ότι αποκλίνουµε από αυτό ή
πρέπει να πούµε κάτι περισσότερο.
Τώρα βεβαίως να απαντήσω στη δευτερολογία µου σε όλη την
πολιτική για την εκπαίδευση δεν θα ήθελα. Σε ό,τι αφορά την
αξιολόγηση ήταν κυβερνητικό πρόγραµµα, έγινε νόµος του κράτους, προφανώς και θα εφαρµοστεί και σε κάθε περίπτωση ούτε
κατηγοριοποιεί ούτε εκθέτει ούτε τιµωρεί ούτε όλα αυτά τα
οποία υπαινιχθήκατε στη δευτερολογία σας.
Αλλά εγώ θα µείνω στην ερώτηση την οποία µού κάνετε και θα
σας πω ότι, αν ακούγατε προσεκτικά όσα απάντησα στην πρωτολογία µου, θα βλέπατε πως µίλησα για φασιστικές συµπεριφορές και τις καταδίκασα απερίφραστα. Αυτό δεν θα µε εµποδίσει,
κύριε συνάδελφε, να σας πω ότι εµείς στην Κυβέρνηση, στο
Υπουργείο µας, αλλά και σε ό,τι µε αφορά καταδικάζουµε τη βία
απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί. Δεν θα
έπρεπε, κατά τη γνώµη µου.
Να σας πω, λοιπόν, στη δευτερολογία µου ότι ένιωσα και προσωπικά -όλοι µας στο Υπουργείο, αλλά εφόσον εγώ απαντώ θα
κάνω και προσωπική αναφορά- αποτροπιασµό όταν είδα τις εικόνες των νέων ανθρώπων που χαιρετούσαν ναζιστικά. Όσα συνέβησαν εκπέµπουν ένα σήµα κινδύνου προς όλους. Η
προσπάθεια να απεγκλωβιστούν νέοι άνθρωποι από ακραίες και
φασιστικές οµάδες θα πρέπει να ενταθεί και στο σχολείο και ευρύτερα στην κοινωνία.
Στο σχολείο στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουν οι θεµατι-
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κές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον αλληλοσεβασµό, που
υπάρχουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων που ήδη ξεκίνησαν και
ισχύουν και λειτουργούν καθολικά από το φετινό σχολικό έτος.
Δείχνουµε µηδενική ανοχή, ως οφείλουµε, σε οποιαδήποτε φασιστική συµπεριφορά που απειλεί τη σωµατική ακεραιότητα, τις
ανθρώπινες ζωές, που καταρρακώνει αξιοπρέπειες, που αυταρχικά επιβάλλει απαράδεκτες αντιδηµοκρατικές συµπεριφορές
έξω από το πλαίσιο του νόµου σε µια σειρά από δραστηριότητες.
Η συνεργασία του Υπουργείου µας µε την Αστυνοµία ήταν συνεχής. Η Αστυνοµία, όπως αντιλαµβάνεστε, έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της πρόληψης και της αντιµετώπισης της βίας. Αν
τυχόν έχετε ενστάσεις και αιτιάσεις δεν είµαι η αρµόδια να απαντήσω.
Έχουµε αποδείξει, όχι µόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν, ως
δηµοκρατική παράταξη πως είµαστε σθεναρά απέναντι σε φασιστικές νοοτροπίες, όπως αυτή της εγκληµατικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή. Με κυβέρνηση της δικής µας παράταξης, κύριε συνάδελφε, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δίωξή της ως εγκληµατικής οργάνωσης και µε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η δίκη µε την καταδίκη από την ανεξάρτητη
δικαιοσύνη. Και βέβαια η Νέα Δηµοκρατία, το κόµµα µας, είχε
θέσει στις εκλογές του 2019 ως έναν από τους στόχους της την
πολιτική αποµόνωση του µορφώµατος της Χρυσής Αυγής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 16/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωάννινων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Μερόπης Τζούφη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Χιλιάδες τα κενά στην
παράλληλη στήριξη».
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, πριν
ξεκινήσω στην ερώτηση που σας έχω απευθύνει για τα σοβαρότατα προβλήµατα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και τις ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, δεν µπορώ να
µην αναφερθώ και εγώ στη σηµερινή µεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των δασκάλων και των καθηγητών. Ζητώ την ανοχή σας,
κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέµα επίκαιρο και φλέγον. Ο κόσµος
µάς παρακολουθεί και περιµένει απαντήσεις.
Κυρία Υπουργέ, έχετε εδώ και δύο χρόνια ανοίξει πόλεµο µε
τους εκπαιδευτικούς, αυτούς που κρατάνε όρθιο το δηµόσιο
σχολείο, αυτούς που αφήσατε στην ουσία αβοήθητους κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας, που ακόµη συνεχίζεται, και της τηλεκπαίδευσης. Τώρα θέλετε, δήθεν, να τους αξιολογήσετε, ανοίγοντας όµως τον δρόµο για κυρώσεις και απολύσεις. Τους
χαρακτηρίζετε τεµπέληδες, ανεπαρκείς, τους σύρετε στα δικαστήρια, ώστε να κηρυχθεί η απεργία-αποχή παράνοµη και καταχρηστική. Και όταν αυτό δεν φτάνει, τα ΜΑΤ τούς δέρνουν και
τους ψεκάζουν µε χηµικά στις εθνικές τους διαδηλώσεις.
Είστε αποµονωµένοι, κυρία Υπουργέ, από την εκπαιδευτική
κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί όµως µε τις κινητοποιήσεις τους και
τη σηµερινή µαζική απεργία δίνουν µάθηµα αξιοπρέπειας και δηµοκρατίας απέναντι στην καταστολή, στην ψευδεπίγραφη αξιολόγησή σας, αλλά κυρίως απέναντι στην υποβάθµιση της
δηµόσιας εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και σας λέµε υποχωρήστε, µην
εξωθείτε την κατάσταση στα άκρα. Όποια οπισθοχώρηση κάνετε
θα είναι προς όφελος της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Και έρχοµαι τώρα στην ερώτησή µου, µε αφορµή τις εκατοντάδες επιστολές γονέων και τα δηµοσιεύµατα που έχουν κυκλοφορήσει -τα γνωρίζετε, µπορώ και να σας τα καταθέσω- για τις
χιλιάδες κενά στην παράλληλη στήριξη.
Έναν µήνα µετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας έχει σοβαρό πρόβληµα να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των παιδιών και µάλιστα υπάρχουν γονείς που, φτάνοντας
στα όρια της απόγνωσης, µιλούν, όσοι φυσικά έχουν τη δυνατότητα, για κάλυψη των αναγκών αυτών µε ιδιωτική δαπάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Υφυπουργέ, οι καταγγελίες των γονέων και των εκπαιδευτικών τονίζουν -ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- πως ούτε στην
πρώτη ούτε στη δεύτερη φάση των προσλήψεων µπορέσατε να
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καλύψετε τα σηµαντικά κενά. Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες
πιέζετε να καλυφθούν τα κενά από έναν εκπαιδευτικό κάθε δύο
µε τρεις µαθητές, παραβιάζοντας τη βασική αρχή του θεσµού
και αµφισβητώντας την αποτελεσµατικότητά του, για να κάνετε
εξοικονόµηση πόρων και προσωπικού.
Κενά καταγράφονται σηµαντικά στα τµήµατα ένταξης, αφού
µετά τις προσλήψεις των µόνιµων εκπαιδευτικών δεν διορίσατε
ούτε έναν αναπληρωτή. Και στα ειδικά σχολεία έχουµε θέµατα
υποστελέχωσης σε βασικές ειδικότητες χωρίς τις οποίες, όπως
ξέρετε, δεν µπορεί να λειτουργήσουν τα σχολεία αυτά.
Σας ρωτώ λοιπόν, και παρακαλώ να µου απαντήσετε µε ειλικρίνεια, ποιο είναι το ποσοστό κάλυψης αυτή τη στιγµή. Θα καλύψετε τις ανάγκες όλων των µαθητών που δικαιούνται
παράλληλη στήριξη και πότε; Τι θα γίνει µε τα κενά στα τµήµατα
ένταξης και µε τις κρίσιµες ειδικότητες στα ειδικά και γενικά σχολεία; Τέλος, έχετε εξασφαλίσει τις πιστώσεις για να συνεχιστεί
απρόσκοπτα ο θεσµός της στήριξης των µαθητών µε αναπηρία
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
Ελπίζω, κυρία Υπουργέ, να µη µας απαντήσετε όπως ο κ. Γεραπετρίτης στην οµοσπονδία των συνταξιούχων «θέλετε αναδροµικά ή να πάρουµε φρεγάτες;» µε το «θέλετε διορισµούς ή να
πάρουµε Ραφάλ;».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς, επειδή η ερώτηση είναι πραγµατικά σηµαντική, θα έχω
λίγο την ανοχή σας στον χρόνο, γιατί πρέπει να απαντήσω µε
συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν µπορώ να συµπτύξω περισσότερο. Θα αποφύγω να απαντήσω στη συνάδελφο,
που κατανάλωσε τον περισσότερο από τον µισό χρόνο της οµιλίας που δικαιούται για να κάνει αναφορά σε άλλα θέµατα
άσχετα µε την ερώτησή της, που η ίδια χαρακτήρισε σηµαντική
και ευαίσθητη, και έρχοµαι στο θέµα.
Τα τελευταία χρόνια, κυρία συνάδελφε, το δηµόσιο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα στηρίζει την εκπαίδευση των ατόµων µε
αναπηρία και των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
υλοποιεί την παιδαγωγική της ένταξης. Όλοι σε αυτή την Αίθουσα θέλω να πιστεύω, αλλά ιδίως εµείς στη Νέα Δηµοκρατία
είµαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι όσον αφορά στη συνεκπαίδευση
των µαθητών και των µαθητριών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αυτό το πετυχαίνουµε µε τον θεσµό της παράλληλης στήριξης και των τµηµάτων ένταξης σε όλες τις
σχολικές µονάδες γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
Η ευαισθησία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη καταδεικνύεται από τις τεσσεράµισι χιλιάδες διορισµούς στην ειδική αγωγή κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021, τους πρώτους στα
χρονικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε χρόνο λοιπόν η παράλληλη στήριξη και η συνεκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς
της ειδικής αγωγής και συνεκπαίδευσης, όταν αυτό επιβάλλεται
από το είδος και τον βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
παρέχεται σε µαθητές που µπορούν µε κατάλληλη ατοµική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τάξης, σε µαθητές µε σοβαρότερες εκπαιδευτικές
ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δηλαδή ειδικό τµήµα ή τµήµα ένταξης ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάσει
της γνωµάτευσης του οικείου ΚΕΔΑΣΥ εξαιτίας των εκπαιδευτικών αναγκών τους, που είναι ειδικές.
Οι αιτήσεις για την παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και µέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων για έγκριση και προγραµµατισµό εκτέλεσης.
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται
από την ηµεροµηνία εγγραφής στο σχολείο µέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, όπως αναφέρεται και σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου µας.
Για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021 - 2022 η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου εξέδωσε τις παρακάτω εγκρίσεις σε αιτήµατα που είχαν υποβληθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2021. Στην
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πρωτοβάθµια εκπαίδευση δέκα χιλιάδες σαράντα επτά εγκρίσεις
για στήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης. Στη δευτεροβάθµια δύο χιλιάδες εκατόν έντεκα εγκρίσεις για στήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης. Επίσης χίλιες εκατόν εβδοµήντα εγκρίσεις για
ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε µαθητές και µαθήτριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και χίλιες επτακόσιες
εβδοµήντα πέντε εγκρίσεις για στήριξη από σχολικό νοσηλευτή
σε µαθητές και µαθήτριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε και εσείς, κυρία συνάδελφε, επιστηµονικά αλλά και σε πρακτικό επίπεδο δεν µπορούµε να γνωρίζουµε εκ των προτέρων τον ετήσιο αριθµό των διάχυτων
αναπτυξιακών διαταραχών καθώς και όλων των υπολοίπων εξελικτικών αναπτυξιακών διαταραχών που επιφέρουν µαθησιακές
δυσκολίες στους µαθητές και τις µαθήτριες.
Πριν από πέντε χρόνια, δηλαδή κατά το σχολικό έτος 2016 2017 τα παιδιά που χρειαζόταν αποδεδειγµένα παράλληλη στήριξης µε διαγνωσµένες µαθησιακές δυσκολίες ανέρχονταν σε
πεντέµισι χιλιάδες. Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021 - 2022
ανέρχονται σε δώδεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ. Η αύξηση
είναι κατακόρυφη, δηλαδή σχεδόν 125%.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σε αντίθεση µε τις δικές µας
αυξήσεις στις εγκρίσεις, τα ποσοστά εγκρίσεων της παράλληλης
στήριξης επί θητείας σας ήταν εξαιρετικά χαµηλά. Αναφέρω ότι
για το διδακτικό έτος 2015 - 2016 οι εγκρίσεις στην παράλληλη
στήριξη για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
ήταν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες επτά και το 2016 - 2017 ήταν
πέντε χιλιάδες εξακόσιες. Για το έτος 2017 - 2018 ήταν έξι χιλιάδες εξακόσιες δέκα. Για το 2018 - 2019 ήταν επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι εννέα, γιατί αυτή ήταν και προεκλογική χρονιά.
Για το έτος 2019 - 2020 οι εγκρίσεις εκτοξεύτηκαν στις εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις και για το έτος 2020 - 2021
στις έντεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα επτά .
Εξίσου χαµηλά ήταν και τα ποσοστά προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού για τα έτη διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αφού ανέρχονταν σε λιγότερο από
το µισό σε σχέση µε τις εγκρίσεις αιτηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το έτος 2016 - 2017 οι προσλήψεις εκπαιδευτικών
για την παράλληλη στήριξη άγγιζαν περίπου τις δύο χιλιάδες
εξακόσιες σαράντα πέντε, για το έτος 2017 - 2018 περίπου τρεις
χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα έξι, ενώ για το σχολικό έτος 2018
- 2019 -προεκλογική χρονιά- προσλήφθηκαν περίπου έξι χιλιάδες
τριακόσιοι εξήντα αναπληρωτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε και
τη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Έχω και άλλα στοιχεία στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα την ανοχή σας. Είδατε ότι εγώ σπάνια κάνω κατάχρηση
χρόνου και ζητώ συγγνώµη.
Για το σχολικό έτος 2018 - 2019 είχαµε επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα οκτώ, για το σχολικό έτος 2020 - 2021 εννέα χιλιάδες
οκτακόσιες επτά προσλήψεις. Σ’ αυτή, λοιπόν, την κρίσιµη περίοδο νοµίζω ότι το Υπουργείο µας, η Υπουργός επιχειρούµε τα
δύο τελευταία χρόνια να ανατάξουµε δραστικά το εκπαιδευτικό
σκηνικό στην ειδική αγωγή και θα πω τους αριθµούς για να µην
ενοχλήσω περισσότερο, παραβιάζοντας τον χρόνο.
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση προσλήφθηκαν έξι χιλιάδες
εξακόσιοι ενενήντα εννέα εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, εκ των οποίων οι πέντε χιλιάδες εξακόσιοι εβδοµήντα έξι για την παράλληλη στήριξη. Στη δευτεροβάθµια προσλήφθηκαν χίλιοι επτακόσιοι δεκαέξι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων
οι εννιακόσιοι έξι εκπαιδευτικοί κλάδων ειδικοτήτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη. Στη δεύτερη φάση
προσλήψεων, στην πρωτοβάθµια προσλήφθηκαν χίλιοι εξήντα
δύο στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εκ των οποίων οι εννιακόσιοι τέσσερις για το πρόγραµµα της παράλληλης στήριξης,
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση διακόσιοι ενενήντα στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση, εκ των οποίων εκατόν εξήντα εννέα εκπαιδευτικοί για το πρόγραµµα της παράλληλης στήριξης.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κ. Τζούφη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Υπουργέ, θα περίµενα µια απάντηση για το πολύ σοβαρό θέµα της σηµερινής απεργίας και αποχής των εκπαιδευτικών µας. Νοµίζω ότι δυσκολεύεστε να το
κάνετε, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι τα ποσοστά συµµετοχής των
εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ υψηλά, γιατί όλοι µαζί ανησυχούν
για τον τρόπο που µπορεί να δουλέψει από εδώ και πέρα το δηµόσιο σχολείο.
Σας ρωτώ και προσωπικά: Νοµίζετε ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών µας -που όλοι θέλουµε- περνάει από τις αίθουσες των δικαστηρίων; Νοµίζετε πως µπορεί να γίνει
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µέσω του απεργοκτόνου νόµου Χατζηδάκη ή µήπως διάλογος για την παιδεία µε τα κλοµπ της
Αστυνοµίας; Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά τι
πάτε να εφαρµόσετε και τι ίσχυε µέχρι σήµερα.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει ένα πλέγµα δηµοκρατικών συµµετοχικών διαδικασιών για τη συλλογική αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας στο επίκεντρο τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό και τον σύλλογο διδασκόντων. Δυστυχώς το καταργήσατε. Έχετε επιλέξει τη µετωπική σύγκρουση µε τον κόσµο
της εκπαίδευσης και βεβαίως θα λάβετε την απάντηση.
Έρχοµαι τώρα στο κοµµάτι των κενών τα οποία υπάρχουν
στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Επαναλαµβάνετε τα µονότονα επιχειρήµατα της κ. Κεραµέως, ενώ ξέρετε ότι
η έγκριση για τις τεσσερισήµισι χιλιάδες µόνιµες προσλήψεις
είχε γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η πρώτη, πράγµατι, από ιδρύσεως ΑΣΕΠ. Όλα τα προηγούµενα χρόνια η δική σας πολιτική
παράταξη είχε την ευθύνη και δεν νοµίζω ότι έκανε κάτι σ’ αυτή
την κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, οι µόνιµοι διορισµοί είναι σηµαντικοί, αλλά εδώ υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες. Εν
πολλοίς τις αναγνωρίσατε. Δεν διαφωνώ µε τα νούµερα τα οποία
δώσατε. Πράγµατι υπάρχουν σηµαντικά κενά. Στην πρωτοβάθµια
αγγίζουν τις τρεισήµισι χιλιάδες, στη δευτεροβάθµια τα χίλια και
αν κανείς βάλει µαζί τις ελλείψεις σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό
και σχολικούς νοσηλευτές φτάνουµε στις πέντε χιλιάδες τετρακόσια κενά, δηλαδή σε ελλείψεις της τάξης του 36%. Βεβαίως
γνωρίζετε τις απελπισµένες εκκλήσεις των γονέων. Αναφερθήκατε σε συγκριτικά στοιχεία.
Εδώ να σας θυµίσω ότι το 2016 ήµασταν εµείς που ενσωµατώσαµε την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στο σύστηµα
«MySchool», για να ξέρουµε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες.
Πράγµατι οι ανάγκες αυτές είναι αυξάνουσες. Θελήσατε να µιλήσετε για τα στοιχεία του 2016 και όχι του 2018 - 2019 και του
2019 - 2020, που πράγµατι ήταν αυξηµένα τα αιτήµατα, αλλά που
η απόκλιση που υπήρχε τότε ήταν πολύ µικρότερη. Βεβαίως έχω
τα νούµερα, αλλά δεν θέλω να µείνουµε σε αυτά.
Επίσης θέλω να σας πω ότι είχε υπάρξει για τα τµήµατα ένταξης εγκύκλιος υποβολής αιτηµάτων για να ανοίξουν τµήµατα ένταξης και την παγώσατε, αλλά παγώσατε και τη δική σας
πρόσκληση.
Εποµένως λέω ότι οι ανάγκες είναι πολύ µεγάλες. Κάναµε µια
προσπάθεια να ιδρύσουµε δεκάδες ειδικά σχολεία και εκατοντάδες τµήµατα ένταξης και τώρα αυτό έχει παγώσει και θα ήθελα
µια συγκεκριµένη απάντηση στο γιατί. Σας είπα ότι στο τέλος είχαµε επιτύχει µεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης στην παράλληλη
στήριξη. Κυρίως θέλω να σας πω ότι -πράγµατι εγώ δέχοµαι ότι
αυξάνουν οι αναπτυξιακές ανάγκες, διότι είναι µια επιδηµία, ιδιαίτερα οι διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος- είχε ξεκινήσει
µια σοβαρή συζήτηση για την πρώιµη παρέµβαση µέσα στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Μάλιστα το νοµοθετήσατε και σε
έναν τελευταίο νόµο. Τι έχετε κάνει σ’ αυτή την κατεύθυνση,
ώστε πραγµατικά να καταγραφούν οι ανάγκες που υπάρχουν και
να µπορεί µε ένα χρονικό διάστηµα λογικό να παίρνουµε τις κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες θα προκύπτουν όχι από µια γνωµάτευση, από ένα ΚΕΣΥ, αλλά από οµάδα επιστηµόνων που θα
µπορούµε να ξέρουµε ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες;
Σας ζητώ, λοιπόν, να λάβετε άµεσα µέτρα. Να µου δώσετε αν
µπορείτε συγκεκριµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που έθεσα.
Να στελεχώσετε τα σχολεία, τα τµήµατα ένταξης και τα κενά
στην παράλληλη στήριξη. Ξέρετε ότι οι µαθητές και οι οικογέ-
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νειες το ζητούν και το έχουν ανάγκη. Σας παρακαλώ να δεσµευθείτε από το βήµα για την άµεση ανταπόκριση του Υπουργείου
στις δεκάδες αιτήµατα των µαθητών και των γονέων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μερόπη Τζούφη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κοιτάξτε,
όταν ένας από τους δύο οµιλητές πάει τον χρόνο προς τα πάνω,
καταλαβαίνετε ότι ακολουθεί και ο Βουλευτής ή ο Υπουργός. Γι’
αυτό σάς παρακαλώ να είστε εντός του πλαισίου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώµη. Γι’ αυτό θα αποφύγω κάθε απάντηση για την αξιολόγηση. Εδώ είναι το Κοινοβούλιο, µπορείτε να
επανέλθετε µε ερώτηση, να το συζητήσουµε αναλυτικά. Χαίροµαι
που δεν αποκρούσατε τα νούµερα που σας ανέφερα, γιατί είναι
απολύτως αποκαλυπτικά της έλλειψης ανταπόκρισης στη δικιά
σας την περίοδο. Τώρα σε ό,τι αφορά τις προθέσεις σας ή το τι
προσπαθήσατε να κάνετε ή τη δίχρονη προσχολική αγωγή, ας
µην το συζητήσουµε, γιατί και αυτή την εξαγγείλατε, αλλά πάλι
δεν προλάβατε.
Εµείς, όπως είπα, κάναµε είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα
επτά προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή µειωµένου ωραρίου σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια γενική
εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν ότι το
σύνολο των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά
κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δοµή και βαθµίδα εκπαίδευσης
γίνεται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες πιστώσεις και τα δηλωθέντα λειτουργικά κενά.
Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις για τον προγραµµατισµό προσλήψεων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για το σχολικό έτος 2021 – 2022, οι
πιστώσεις είναι από τη χρήση πόρων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για την πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, αλλά και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού
προσωπικού. Για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων υπάρχουν πιστώσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Θα αποφύγω άλλες λεπτοµερείς και µε αριθµούς αναφορές,
αλλά θέλω να σας πω µε αφορµή την ερώτησή σας για την εξειδικευµένη εκπαιδευτική υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή και
ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι εγκρίσεις από την αρµόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου µας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς από τις 4-10-2021 έχουν προσληφθεί συνολικά
δύο χιλιάδες δεκαοκτώ αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25 σχολικών νοσηλευτών και ΔΕ01 ειδικού βοηθητικού προσωπικού, µε ποσοστό
κάλυψης 79% για τους πρώτους και 68% και τους δεύτερους.
Στην πρώτη φάση των προσλήψεων υπήρχαν ενενήντα δυο
επιπλέον πρόσθετα κενά του κλάδου των σχολικών νοσηλευτών
για πρόσληψη, αλλά δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Στη δεύτερη
φάση υπήρχαν τριάντα πέντε κενά για τους σχολικούς νοσηλευτές, επίσης δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Δεν υπέβαλαν για την κάλυψη των κενών οι αναπληρωτές αίτηση στο πλαίσιο της γενικής
πρόσκλησης του Αυγούστου. Θα εκδώσουµε ειδική πρόσκληση
για συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, που θα απευθύνεται σε
όλους τους εγγεγραµµένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ.
Και για να αρθούν γενικότερα αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι
δυσκολίες και οι αδυναµίες, το Υπουργείο µας, µε τροπολογία
που κατέθεσε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
θα δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών
που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α του
ΑΣΕΠ του κλάδου νοσηλευτικής, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από ενδιαφερόµενους, λόγω της εξάντλησης των υποψηφίων.
Και πάγια πρόθεση του Υπουργείου µας είναι το σύνολο των
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δηλωθέντων και επιβεβαιωµένων από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης λειτουργικών κενών να καλύπτεται.
Δεν λέω περισσότερα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, για την κατανόηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Τώρα θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 23/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, µε θέµα: «Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε - «ENTERPRISE GREECE» έχει αφεθεί
στην τύχη της».
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, η «ENTERPRISE GREECE» είναι πράγµατι ο καινοτόµος φορέας εξωστρέφειας αρµόδιος για την προσέλκυση επενδύσεων, την προώθηση των
εξαγωγών και την προβολή της χώρας µας ως στρατηγικού εταίρου στο εξωτερικό. Μετά τις εκλογές του Ιουλίου τη µεταφέρατε
στο Υπουργείο Εξωτερικών, υποτίθεται, για να υλοποιήσετε το
νέο µοντέλο εξωστρέφειας -που η Κυβέρνησή σας προετοίµαζε
πριν γίνει κυβέρνηση- και δύο χρόνια τώρα φθίνει διαρκώς και
µάλιστα µπορώ να πω ότι απαξιώνεται και ως δηµόσιος οργανισµός. Και εξηγούµαι:
Πρώτον, έχει προβλήµατα χρηµατοδότησης και οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί της δεν εκτελούνται. Δεν έχει καταρρεύσει
µέχρι τώρα οικονοµικά και αυτό το οφείλει στο γεγονός ότι υπήρχαν ταµειακά υπόλοιπα πριν από το 2019, όταν ανήκε ακόµα στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και στο γεγονός της πανδηµίας, υπό την
έννοια ότι αναβλήθηκαν οι µεγάλες εκθέσεις και τα µεγάλα
events του εξωτερικού και υποκαταστάθηκαν από φθηνότερα
διαδικτυακά. Έχει µεγάλο πρόβληµα έλλειψης προσωπικού. Σαράντα άνθρωποι είναι όλοι κι όλοι. Τον διαγωνισµό 10-1-2020 καταργήσατε, ακυρώσατε, την πρόσληψη προσωπικού για να
καλύψετε τις ανάγκες εξήντα δύο ατόµων, γιατί θεωρούσατε ότι
δεν εξυπηρετούσε ενεστώτες και τρέχουσες ανάγκες υπηρεσιακές. Κάνατε µία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αστεία
και πρόχειρη -πιο πρόχειρη δεν γίνεται- για την προσέλκυση κόσµου από άλλους δηµόσιους φορείς, της οποίας δεν ξέρουµε
ποια είναι η τύχη της και διακηρύξατε πρόσφατα ότι θα στελεχώσετε µε δανεισµό στελεχών από τον ιδιωτικό τοµέα. Τι ακριβώς θεωρείτε, µόνο ο Θεός και η ψυχή σας ξέρει, διότι πρόκειται
για φορέα γενικής κυβέρνησης οι υπάλληλοι του οποίου αµείβονται, πληρώνονται, από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω της
ενιαίας αρχής πληρωµών.
Το αποτέλεσµα ποιο είναι; Στις 30 Σεπτεµβρίου έγινε η έκθεση
στο Ντουµπάι, η Expo Dubai 2020, µε αναβολή ενός έτους, που
είναι ένα κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός όπου υπάρχει εκπροσώπηση χωρών. Ο κ. Σµυρλής πανηγυρικά από το ελληνικό περίπτερο στην έκθεση διακήρυξε τη συµµετοχή της χώρας µας σε
αυτό, πλην όµως το περίπτερο αυτό ήταν ένα άδειο περίπτερο
και ακόµη και σήµερα υπολειτουργεί, υπό την έννοια ότι µετά την
ανακοίνωση που έκανα την προηγούµενη βδοµάδα στείλατε ένα
στέλεχος από την «ENTERPRISE GREECE» προκειµένου να
προσλάβει το επιτόπιο προσωπικό. Το επιτόπιο προσωπικό δεν
έχει προσληφθεί ακόµη, το εστιατόριο δεν έχει ανοίξει και παρά
το γεγονός θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί χιλιάδες επισκέπτες εκατό χιλιάδες είναι η επισκεψιµότητα της έκθεσης- το ελληνικό
περίπτερο υπολειτουργεί ακόµα.
Αλλά πού να προλάβετε, κύριε Υπουργέ, αφού η «ENTERPRISE GREECE» ασχολείται µε τον διαγωνισµό για την πρόσληψη της εταιρείας «EDELMAN» και µέσω αυτής του
επικοινωνιολόγου Σταν Γκρίνµπεργκ από την Αµερική ορµώµενου, προκειµένου να κτίσει το επικοινωνιακό προφίλ του Πρωθυπουργού.
Πείτε µας εποµένως, κύριε Υπουργέ, η «ENTERPRISE GREECE» είναι ο καινοτόµος φορέας της χώρας ή είναι το εργαλείο
της Κυβέρνησης προκειµένου να κτίσετε το προφίλ του Πρωθυπουργού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να απαντήσουµε στην
επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε προς το Υπουργείο Εξωτερικών η αναπληρώτρια τοµεάρχης εξωτερικών, αρµόδια για
τον απόδηµο ελληνισµό και το εξωτερικό εµπόριο και Βουλευτής
Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να επισηµάνω πως χαίροµαι που τα
θέµατα των επενδύσεων, του εξωτερικού εµπορίου και της οικονοµικής πολιτικής και διπλωµατίας φαίνεται να απασχολούν τον
ΣΥΡΙΖΑ και την αρµόδια τοµεάρχη τους. Και χαίροµαι γιατί επιτέλους το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αναγνωρίζει
πόσο σηµαντικοί είναι όλοι αυτοί οι τοµείς για τη χώρα, την οικονοµία της και την εξωτερική της πολιτική. Δυστυχώς, όµως, όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα χέρια του τη διακυβέρνηση της χώρας δεν είχε
αντιληφθεί τη σπουδαιότητά τους και έτσι τα αποτελέσµατα που
είχαµε στον τοµέα της οικονοµικής διπλωµατίας ήταν από πενιχρά έως ανύπαρκτα.
Και µας προκαλεί βεβαίως απορία και προβληµατισµό που το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αποφάσισε να ασχοληθεί
µε τρόπο τόσο επικριτικό µε θέµατα που αφορούν τις επενδύσεις
για την εξωστρέφεια της χώρας, όταν είναι κάτι παραπάνω από
εµφανές τα τελευταία τρία χρόνια ότι η Ελλάδα µε την ξεκάθαρη
στοχευµένη πολιτική της Κυβέρνησης και τις συντονισµένες προσπάθειες που γίνονται από τα Υπουργεία και όλους τους αρµόδιους φορείς, σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει καταφέρει να
καταστήσει τη χώρα ως έναν από τους πλέον δηµοφιλείς επενδυτικούς προορισµούς.
Όπως µας προκαλεί εξίσου απορία ότι στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται η «ENTERPRISE GREECE», ένας οργανισµός ο
οποίος έχει καταφέρει επί διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο και σηµαντική δράση, κάτι που
δεν φρόντισε να της παράσχει ο ΣΥΡΙΖΑ µε την απουσία κάθε
επενδυτικού πλάνου και σχεδιασµού και να πετύχει σπουδαίο και
αποτελεσµατικό έργο.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τον απολογισµό δράσεων
της «ENTERPRISE GREECE» για το 2020 ως απάντηση στους
ισχυρισµούς του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ξεκάθαρα η πολυεπίπεδη
και σηµαντική δουλειά που έχει συντελεστεί στον οργανισµό.
Εδώ είναι τα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος
Φραγκογιάννης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Χαίροµαι ωστόσο γιατί η κατάθεση αυτής της ερώτησης µας
δίνει την ευκαιρία να δείξουµε και σε εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και στον ελληνικό λαό το σπουδαίο έργο που έχει
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη παρουσίαση του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας αποτελεί το επιστέγασµα της δουλειάς που έχει γίνει και αποδίδει ήδη καρπούς µε
τη χώρα να αποτελεί έναν σοβαρό επενδυτικό συνοµιλητή, αλλά
και επενδυτική επιλογή µεγάλων εταιρειών και επιχειρηµατικών
σχηµάτων.
Ακολουθώντας καλές πρακτικές των πλέον ανεπτυγµένων
χωρών, τον Φεβρουάριο του 2021 µε τον νέο οργανισµό του
Υπουργείου Εξωτερικών δηµιουργήσαµε µια ενιαία συνεκτική
δοµή υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, µια δοµή που ενσωµατώνει όλες τις οργανωτικές µονάδες, οι οποίες έχουν την ευθύνη της οικονοµικής
εξωστρέφειας και ενώνει εποικοδοµητικά τον χειρισµό διµερών
και πολυµερών σχέσεων.
Κυρίες και κύριοι, στο νέο σχήµα της οικονοµικής διπλωµατίας
η «ENTERPRISE GREECE» ανταποκρίνεται αφ’ ενός µεν στις
ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων στη µετα-COVID εποχή
και αφ’ ετέρου στην προσπάθεια της χώρας για προσέλκυση
επενδύσεων. Την ίδια στιγµή, παρά τις πρωτόγνωρες επιπτώσεις
της πανδηµίας του COVID-19 στην παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα, οι εξαγωγές, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, παρουσίασαν αύξηση το 2020, ενώ τα µέχρι στιγµής στοιχεία δείχνουν
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µια εντυπωσιακή άνοδο στον τοµέα των εξαγωγών και των επενδύσεων για το 2021, 24,7% για το πρώτο εξάµηνο του 2021 στις
εξαγωγές και 34% στις ξένες επενδύσεις. Σε αυτό συνέβαλαν και
οι νέες δράσεις της «ENTERPRISE GREECE», η οποία µεσούσης
της πανδηµίας στήριξε και ανέδειξε νέους παραγωγικούς τοµείς,
προώθησε νέα σύγχρονα κανάλια ενίσχυσης της εξωστρέφειας
όπως µεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρµες, υιοθέτησε νέα ψηφιακά εργαλεία προώθησης της εξωστρέφειας και εκπαίδευσε
τους Έλληνες εξαγωγείς στους νέους ψηφιακούς τρόπους επικοινωνίας κατά την άσκηση του επιχειρείν.
Παράλληλα, στον τοµέα των επενδύσεων την περίοδο από τον
Σεπτέµβριο του 2019 µέχρι και σήµερα, εν µέσω πανδηµίας η
«ENTERPRISE GREECE» ενέκρινε έργα στρατηγικών επενδύσεων 4,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, κυρία Τζάκρη, έναντι 1,3 δισεκατοµµυρίου ευρώ µόνον την περίοδο 2015 - 2019 επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενδυνάµωση της «ENTERPRISE GREECE» για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.
Άλλωστε, η ουσιαστική ενδυνάµωση της «ENTERPRISE GREECE» άρχισε να υλοποιείται από την πρώτη µέρα ανάληψης των
καθηκόντων της παρούσας Κυβέρνησης, καθώς βασική προεκλογική εξαγγελία αποτελούσε η προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και
η τόνωση των εξαγωγών σε υφιστάµενες αλλά και νέες αγορές
για τα ελληνικά προϊόντα. Και αυτό γίνεται πράξη. Οι ενέργειες
που έχουν γίνει µέχρι σήµερα από την «ENTERPRISE GREECE»
το αποδεικνύουν περίτρανα:
Πρώτον, έγκριση προϋπολογισµού 2021 σε συνθήκες πανδηµίας µε αύξηση περίπου 50% σε σχέση µε τους εγκεκριµένους
προϋπολογισµούς της περιόδου της προηγούµενης κυβέρνησης.
Δεύτερον, έγκριση και εφαρµογή νέου εσωτερικού κανονισµού
το 2020, ο οποίος λύνει βασικά ζητήµατα λειτουργίας του οργανισµού και ασφάλειας των εργαζοµένων, τα οποία είχαν δηµιουργηθεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρω το
θέµα της ασφάλισης των εργαζοµένων κατά την παραµονή τους
σε τρίτες χώρες στο εξωτερικό που δεν υπήρχε µέχρι σήµερα.
Νέο οργανόγραµµα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις επενδυτών και εξαγωγέων για σύγχρονες και αποτελεσµατικές υπηρεσίες. Η «ENTERPRISE GREECE» ήταν έτοιµη για την εξ
αποστάσεως εργασία την εποµένη της εξαγγελίας του lockdown
τον Μάρτιο του 2020. Ψηφιακός µετασχηµατισµός που έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της, µε
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση εργατοωρών και την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση καθηκόντων.
Τέλος, µισθολογική αναβάθµιση των στελεχών του οργανισµού κατά περίπου 17%, κυρία Τζάκρη.
Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασµό και τη στελέχωση της εταιρείας
µε πρόσθετο προσωπικό, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία Τζάκρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Υπουργέ, ωραία αυτά που µας
διαβάσατε, αλλά νοµίζω ότι ζούµε σε ένα παράλληλο σύµπαν.
Κατ’ αρχάς, ο προϋπολογισµός της «ENTERPRISE GREECE» του
2020 εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 και δεν εκταµιεύθηκε ποτέ
ούτε σεντς και ο προϋπολογισµός του 2021 εγκρίθηκε τον Μάιο
του 2021 και µέχρι σήµερα δεν έχει εκταµιευθεί κανένα ποσό.
Αυτές τις δράσεις πού τις είδατε; Πώς υλοποιήθηκαν; Σας είπα
ότι δεν έχει καταρρεύσει µέχρι σήµερα επειδή βρήκατε ταµειακά
υπόλοιπα στο ταµείο σας από την προηγούµενη κυβέρνηση όσο
ακόµη ο οργανισµός αυτός ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Και επειδή θέλετε να απαξιώνετε, θα σας µιλήσω µε νούµερα.
Το 2016, το 2017 και το 2018 η «ENTERPRISE GREECE» πραγµατοποίησε στοχευµένες εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε επενδυτικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, ενηµέρωση επενδυτών και
επιχειρήσεων, συγκεκριµένες δράσεις που αφορούν την υποδοχή ξένων επιχειρηµατικών αποστολών, αξιολόγησης σχεδίων
fast track, που είναι επενδυτικά σχέδια, µε τον ειδικό επενδυτικό
νόµο, διοργάνωσε περίπτερα σε διεθνείς εκθέσεις και κυρίως
στήριξε, να το πω υπό αυτή την έννοια, την προσέλκυση επενδύσεων στους τοµείς στους οποίους έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αναφέροµαι στον τουρισµό, στα ακίνητα, στην αγροτο-
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διατροφή, στα φάρµακα και στις υπηρεσίες υγείας. Τα αποτελέσµατα είναι απτά και συγκεκριµένα, καθώς µιλούν τα νούµερα,
κύριε Υπουργέ, και όχι τα χαρτιά που µας διαβάσατε.
Το 2018 είχαµε αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων στη
χώρα µας οι οποίες ανήλθαν στα 3,6 δισεκατοµµύρια, δηλαδή
αύξηση 12,5% σε σύγκριση µε το 2017. Να σας πω, επίσης, ότι
το 2018 ήταν η τρίτη συνεχόµενη χρονιά που είχαµε αύξηση
έναντι του 2017 που ήταν 28,3% και το 2016 που ήταν 116% από
το 2015.
Επίσης, οι εξαγωγές πραγµατικά σηµείωσαν αύξηση και βρίσκονται σε ένα ράλι από το 2015 και µετά. Βρίσκονται σε ένα ράλι
ανόδου. Κατορθώσαµε µάλιστα και περιορίσαµε το εµπορικό έλλειµµα.
Θέλετε να σας πω τα στοιχεία αυτά σήµερα, πόσο είναι δηλαδή το εµπορικό έλλειµµα; Το εµπορικό έλλειµµα της χώρας
µας, κύριε Υπουργέ, σήµερα είναι της τάξεως του 15%. Διευρύνθηκε αυτό το πρώτο εξάµηνο του έτους 2021 επιβαρύνοντας
υπέρµετρα το ΑΕΠ. Από τον Ιανουάριο µέχρι τον Ιούνιο του 2021
έχουµε 10,26 δισεκατοµµύρια πρωτογενές έλλειµµα.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ρεκόρ δεκαετίας. Αυτά τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησής σας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και το
εµπορικό ισοζύγιο; Κυρίως όµως αυτά τα στοιχεία, κύριε
Υπουργέ, θυµίζουν την προµνηµονιακή Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε λίγο πριν µπούµε στο µνηµόνιο.
Και κυρίως, να σας πω και αυτό, αυτό το εµπορικό έλλειµα δείχνει να επιδεινώνεται όσο η Κυβέρνησή σας ανοίγεται στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή έχουµε ένα παραγωγικό µοντέλο, αυτό
που ξέρει να κάνει µια δηµοκρατία, µε µόνο εισαγωγές, ελάχιστη
παραγωγή και µειωµένες εξαγωγές.
Το έλλειµµα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αντιµετωπιστεί άµεσα.
Και µε ποιο τρόπο µπορεί να γίνει αυτό; Μπορεί να γίνει µόνο µε
την τόνωση των εξαγωγών. Δηλαδή πρώτα απ’ όλα µε τη διατήρηση των υφιστάµενων αγορών και µε τη διερεύνηση για το
άνοιγµα νέων αγορών.
Από εκεί και πέρα φαίνεται όµως ότι την Κυβέρνησή σας µάλλον δεν την ενδιαφέρει η «ENTERPRISE GREECE», τα έργα και
οι ηµέρες της. Δεν τη χρησιµοποιείτε, όπως σας είπα προηγουµένως, ως έναν µηχανισµό, ως τον επίσηµο εθνικό φορέα εξωστρέφειας. Εσείς τη χρησιµοποιείτε ως έναν µηχανισµό για να
µπορέσετε να κτίσετε το επικοινωνιακό προφίλ του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης έναντι ύψους ενός εκατοµµυρίου, σας
το είπα προηγουµένως, που πήρε ο Σταν Γκρίνµπεργκ µέσω της
εταιρείας «EDELMAN». Γι’ αυτό χρησιµοποιείτε την «ENTERPRISE GREECE».
Και να σας θυµίσω βεβαίως και την αποτυχηµένη καµπάνια του
ΕΟΤ το 2020, όπου πράγµατι χρησιµοποιήσατε επίσης την «ENTERPRISE GREECE» µε το φοβερό «State of mind» που απέτυχε
παταγωδώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ο θεός και η ψυχή µας. «Ένα παράλληλο σύµπαν», κυρία
Τζάκρη, και «Προώθηση της εικόνας του Πρωθυπουργού». Πραγµατικά µε εντυπωσιάζετε, κυρία Τζάκρη, µε τον λόγο σας ο
οποίος στηρίζεται σε συνεπείς µόνον εντυπώσεις.
Να δούµε τα πράγµατα σε αυτό το σύµπαν, κυρία Τζάκρη; Σε
αυτό το σύµπαν λοιπόν να σας πω ότι, από όσα σας έχω αναφέρει µέχρι στιγµής, µόνο στην τύχη της δεν έχει αφεθεί η «ENTERPRISE GREECE». Αντιθέτως, µε µεθοδικές και σωστά µελετηµένες κινήσεις και αποφάσεις λύνονται οριστικά προβλήµατα και
αγκυλώσεις του παρελθόντος. Η εταιρεία ήδη υλοποιεί σχέδιο
ενίσχυσης του οργανισµού βάσει του οποίου θα ενταχθούν στο
δυναµικό της ταλαντούχα στελέχη από τον ιδιωτικό τοµέα, µέσω
προσλήψεων, αλλά και από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µέσω
αποσπάσεων. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει µε τη βοήθεια συµβούλων εγνωσµένου κύρους στις παγκόσµιες αγορές οι οποίοι
και θα εγγυηθούν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Το πρώτο
στάδιο της διαδικασίας έχει ήδη ξεκινήσει και τι πιο φυσιολογικό
από το να ξεκινήσεις µε τον κόσµο που ήδη έχεις µέσα στον «ENTERPRISE GREECE». Ακολουθούν εκατόν εβδοµήντα εννέα βιο-
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γραφικά στελεχών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που µπορεί
να επιθυµούν να αποσπαστούν στον «ENTERPRISE GREECE».
Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων, ο οργανισµός θα προχωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εργαζοµένους του
ιδιωτικού τοµέα. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί µέσα στον
Δεκέµβριο του τρέχοντος έτους. Το ανθρώπινο δυναµικό του οργανισµού θα υπερδιπλασιαστεί µε πενήντα έξι νέα στελέχη.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία είπατε, κυρία Τζάκρη, γιατί
υπάρχει το «ENTERPRISE GREECE»; Για να προωθεί τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι µόνο τις εξαγωγές.
Όµως, στις εξαγωγές έχουµε µια αύξηση ήδη 30% στο πρώτο
εξάµηνο του 2021 σε σχέση µε το 2020. Και αν σας φταίει η πανδηµία, να το δούµε µε το 2019 που είναι 18,8% και αν θέλετε να
βγάλουµε και τα πετρελαιοειδή τα οποία είναι commodity και
επηρεάζουν τα στατιστικά και πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
Επίσης, έχει βελτιωθεί η εικόνα της χώρας µας. Βρίσκεται στις
δέκα πρώτες χώρες της Ευρώπης σαν επενδυτικός προορισµός.
Όσες έρευνες και αν έχω διαβάσει σε δέκα χιλιάδες µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο η Ελλάδα είναι πολύ πιο
µπροστά από το σηµείο που ήταν πριν από τρία χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις είµαστε στα 4,8 δισεκατοµµύρια. Αµφισβητείτε αυτό το νούµερο; Πρόκειται για είκοσι
τέσσερις τεράστιες επενδύσεις που έχουν επιφέρει τρεισήµισι
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καλέσαµε πριν από ένα µήνα περίπου,
κυρία Τζάκρη, για πρώτη φορά στη χώρα µας, τον Πρωθυπουργό, όλους τους ξένους πρέσβεις όλων των χωρών του κόσµου στην Ελλάδα, όλους τους διπλωµάτες µας από όλον τον
πλανήτη συνδεδεµένους µέσω ίντερνετ, ακόµη και ο Υπουργός
µας των Εξωτερικών από τη Νέα Υόρκη που ήταν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και ο οποίος συνεδέθη µέσω ίντερνετ και παρουσιάσαµε το Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Εξωστρέφειας µε τετρακόσιες πενήντα τρεις δράσεις,
κυρία Τζάκρη, -ευχαρίστως να σας στο δώσω στα ελληνικά και
στα αγγλικά- το οποίο παρουσιάζει αυτό το οποίο κάνουµε.
Άρα τι ακριβώς θέλετε; Θέλετε να σταθούµε στα λογιστικά
πρότυπα; Αν δηλαδή τα χρήµατα µπήκαν τον Νοέµβριο ή τον Δεκέµβριο; Τα χρήµατα που µπήκαν είναι 16 εκατοµµύρια, που είναι
πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχατε εσείς. Έχουµε καλύτερους ανθρώπους, αξιότερους ανθρώπους, περισσότερα
χρήµατα, περισσότερες δράσεις. Έχουµε αύξηση στις εξαγωγές, αύξηση στις ξένες επενδύσεις, έχουµε 4,8 δισεκατοµµύρια
από στρατηγικές επενδύσεις. Τι άλλο θέλετε; Αυτό δεν είναι το
«ENTERPRISE GREECE»;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 11/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση ανάγκη ενδυνάµωσης του
ΕΚΑΒ Κέρκυρας».
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα εντυπωσιάσω -και σας ευχαριστώ
που ήρθατε να µου απαντήσετε- γιατί το γεγονός που θα περιγράψω είναι από µόνο του εντυπωσιακό. Και γι’ αυτό ζήτησα από
τον υπεύθυνο της Κοινοβουλευτικής µου Οµάδας να ορίσει όσο
γίνεται πιο σύντοµα αυτή την επίκαιρη ερώτηση.
Μιλάµε για 15 Σεπτέµβρη, δεν έχει συµπληρωθεί µήνας από
την απώλεια ενός ανθρώπου, γνωστότατου συνδικαλιστή στην
Κέρκυρα, εξαιτίας του γεγονότος -βάζω ερώτηση εκεί- ότι το
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για µια απόσταση χιλίων µέτρων, από την
έδρα του ως το συµβάν, χρειάστηκε τριάντα πέντε λεπτά, λένε
κάποιοι, ή σαράντα πέντε λεπτά, που λένε κάποιοι άλλοι. Η ιατροδικαστική έκθεση βεβαιώνει ότι αν είχε προστρέξει το ασθενοφόρο και διασώστης ίσως θα µπορούσε να είχε σωθεί η ζωή
αυτού του νέου ανθρώπου. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω.
Δεύτερον, επανειληµµένα οι Βουλευτές της Κέρκυρας µε ερωτήσεις, µε επιστολές κ.λπ. προς τον αρµόδιο Υπουργό επισηµάναµε την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, το
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οποίο µε δυναµικότητα έξι ασθενοφόρων, εκ των οποίων τα τρία
µονίµως είναι για επισκευή στα Γιάννενα, άρα µε τα τρία αυτά
ασθενοφόρα πρέπει να καλύψει µια τεράστια έκταση µε µόνιµους κατοίκους εκατόν είκοσι χιλιάδες, όπου στη διάρκεια της
τουριστικής σεζόν πλησιάζουν τις τριακόσιες και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες. Και γνωρίζουν οι πάντες ότι κάθε ασθενοφόρο
εξυπηρετεί το πολύ είκοσι µε είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους.
Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση που θα µπορούσα να την περιγράφω ώρες. Και προσέξτε και κάτι άλλο κύριε Υπουργέ. Από
το 2018 ο προηγούµενος περιφερειάρχης δέσµευσε 750.000
ευρώ για να αγοράσουµε ασθενοφόρα. Η πρόσκληση έγινε τον
Ιούλιο του ’19 και παρά τις διαµαρτυρίες όλων των φορέων της
Κέρκυρας, των Βουλευτών µε ερωτήσεις που ανέφερα προηγουµένως το ΕΚΑΒ δεν φιλοτιµήθηκε και το Υπουργείο σας, που έχω
στείλει επιστολή, δεν φιλοτιµήθηκε να κινήσει µια διαδικασία για
να αγοράσει ασθενοφόρα µε 750.000 ευρώ δεσµευµένα λεφτά.
Αναρωτιέται η κοινή γνώµη της Κέρκυρας, η οποία είναι απολύτως θορυβηµένη σε πολλές των περιπτώσεων είναι και τροµοκρατηµένη, δεν µπορεί να υπάρξει µία κίνηση πολιτική, µία
κίνηση γραφειοκρατική για να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας
µε εξοπλισµό;
Αν υπήρχε µία µοτοσυκλέτα µε έναν διασώστη πάνω και µε
έναν απινιδωτή θα µπορούσαν να είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι.
Την αµέσως επόµενη µέρα ένας άλλος αλλοδαπός πέθανε στη
βόρεια Κέρκυρα, γιατί έχουν ζητήσει οι ΕΚΑΒίτες να φτιαχτεί
σταθµός στη βόρεια Κέρκυρα, γιατί πήγε µετά από µία ώρα και
ήδη είχε απωλέσει τη ζωή του ο τουρίστας.
Ποια είναι η εικόνα της τουριστικής Κέρκυρας; Μη λέτε, λοιπόν, συνεχώς ότι κάνουµε αυτές τις ερωτήσεις χάριν εντυπωσιασµού. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα της Κέρκυρας και θέλω
απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ πολύ να
τηρήσετε τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, προφανώς δεν θα θεωρούσα ποτέ ότι θα κάνατε µια τέτοια ερώτηση χάριν εντυπωσιασµού. Βλέπετε ότι µε το που την
καταθέσατε, χωρίς να καθυστερήσω ήθελα να έρθω να απαντήσω, γιατί πραγµατικά και εγώ διάβασα τα δηµοσιεύµατα, είδα
και τις δικές σας δηλώσεις τις οποίες κάνατε και ήρθα σε συνεννόηση και µε τον δικό µας τον τοπικό Βουλευτή, επίσης ήρθα σε
συνεννόηση και µε το ΕΚΑΒ. Θα σας πω συγκεκριµένα πώς έχει
η κατάσταση, που την ξέρετε, αλλά πρέπει να απαντήσω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, ώστε να γίνει γνωστό, καθώς επίσης και
τι προτιθέµεθα να κάνουµε.
Πρώτα απ’ όλα αυτή τη στιγµή, όπως είπατε και εσείς, στον
τοµέα του ΕΚΑΒ Κέρκυρας υπάρχουν έξι οχήµατα και ένα προσωπικό διάσωσης σαράντα ένα άτοµα, από τα οποία όµως, από
τα σαράντα ένα τα τριάντα ένα βρίσκονται σε υπηρεσία, διότι
υπάρχουν τέσσερα άτοµα σε αναστολή λόγω του ότι δεν έχουν
εµβολιαστεί και έξι άλλα άτοµα τα οποία είτε βρίσκονται µε προβλήµατα υγείας και είναι σε αναρρωτική άδεια είτε έχουν µετακινηθεί σε άλλους τοµείς.
Παρ’ όλα αυτά το ΕΚΑΒ και σε επικοινωνία που είχα µε τον
Πρόεδρό του όλο το τελευταίο διάστηµα ενώ επιχειρούσαν δύο
µε τρεις βάρδιες πρωί, απόγευµα και δύο τη νύχτα έχει καταφέρει αυτή τη στιγµή και έχουµε πρωί, απόγευµα τρεις µε τέσσερις
βάρδιες και τη νύχτα δύο βάρδιες.
Παράλληλα το γνωρίζετε -και θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου σε αυτό- ότι υπάρχει ο σχεδιασµός προκειµένου να
ιδρυθεί ο τοµέας βόρειας και νότιας Κέρκυρας για την ενίσχυση
της επιχειρησιακής δύναµης.
Για το συγκεκριµένο συµβάν στο οποίο αναφέρεστε, και προφανώς εκφράζω και τα συλλυπητήρια της πολιτείας στην οικογένεια, η ενηµέρωση η οποία έχω από το ΕΚΑΒ είναι ότι
επιχειρούσαν τέσσερα ασθενοφόρα εκείνη την ηµέρα. Και τα
τέσσερα ασθενοφόρα ήταν σε άλλα συµβάντα. Μόλις απελευθερώθηκαν αµέσως πήγαν στο συγκεκριµένο συµβάν. Ο χρόνος
που έφτασαν ήταν τα τριάντα λεπτά που έγινε η επιχείρηση στον
συγκεκριµένο άνθρωπο. Υπηρετούσαν τέσσερα ασθενοφόρα και
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τα τέσσερα ήταν σε άλλα συµβάντα που είχαν κληθεί.
Άρα το ΕΚΑΒ βάσει των δυνατοτήτων του έφτασε στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα που µπορούσε δεδοµένου ότι υπήρχαν
άλλα συµβάντα στα οποία επιχειρούσαν.
Στη δευτερολογία µου θα επανέλθω για να σας πω µετά το
συµβάν και σε επικοινωνία που έχουµε έρθει µε τον Πρόεδρο του
ΕΚΑΒ τι επιπλέον µπορεί να γίνει και θα απαντήσω και στα ερωτήµατα στα οποία αναφέρεστε σχετικά και µε τα ασθενοφόρα
και µε το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Αυλωνίτη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν
ήταν έξι τα ασθενοφόρα όση είναι η δυναµικότητα του ΕΚΑΒ και
δεν ήταν στα Γιάννενα, τότε σίγουρα θα υπήρχε ασθενοφόρο να
πάει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, όπως θα έπρεπε να είχαµε
προβλέψει να υπάρχει και ένα κινητό συνεργείο, µια µοτοσυκλέτα όταν είναι φορτωµένο κυκλοφοριακά το οδικό δίκτυο της
πόλης να πάνε να βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν, όπως και τους
άλλους. Είναι άπειρα τα περιστατικά. Θα σας καταθέσω, κύριε
Υπουργέ, πλήθος διαµαρτυριών µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης διαφόρων φορέων της Κέρκυρας για την απαράδεκτη
αυτή κατάσταση.
Ήταν τρία τα ασθενοφόρα, εν πάση περιπτώσει να δεχθώ ότι
ήταν τέσσερα τα ασθενοφόρα. Γιατί τόσο καιρό -δεν µου απαντήσατε- η διοίκηση του ΕΚΑΒ δεν έχει πάρει τις 750.000 για να
αγοράσει ασθενοφόρο; Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές
σε διάφορα σηµεία της Κέρκυρας µε αποτέλεσµα µε τον οβολό
τους οι Κερκυραίοι το τελευταίο χρονικό διάστηµα να έχουν αγοράσει απινιδωτές; Αυτά τα ερωτήµατα ποιος θα µου τα απαντήσει;
Όταν, λοιπόν, πλανάται ένα τόσο σηµαντικό ερώτηµα δικαιολογηµένα και όχι χάριν εντυπωσιασµού υπέβαλα µήνυση, ζητώντας να απαντηθεί το ερώτηµα γιατί δεν πήγε το ασθενοφόρο εκεί
και αν υπάρχει αιτιώδης σχέση, αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της
παραλείψεως να δοθεί βοήθεια και του θανάτου του ανθρώπου
αυτού; Γιατί δεν πήγαν αµέσως στον άνθρωπο, ο όποιος υπέστη
καρδιακό επεισόδιο, ο τουρίστας στη βόρεια Κέρκυρα; Γιατί δεν
πήγε τις προηγούµενες µέρες στην Αλεπού σε µια µικρή απόσταση; Μιλάµε για µία απόσταση χιλίων µέτρων. Ακούσατε ακούσατε, δηλαδή µε τα πόδια θα µπορούσε να έχει πάει ένας
διασώστης.
Εγώ δεν λέω ότι προέκυψε εξαιτίας της παραλείψεως αυτής ο
θάνατος. Αυτό θα διαπιστωθεί επιστηµονικά και σε κάθε περίπτωση µέσα στο πλαίσιο µιας προανακρίσεως. Πέστε µου, όµως,
εµείς ως οργανωµένο κράτος, ως οργανωµένη πολιτεία τι απαντάµε; Δεν είναι πειστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Πλεύρη. Δεν
είναι πειστικές. Υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες δηµιουργήθηκαν
εκ παραλείψεως. Τέτοια αδράνεια από το ΕΚΑΒ;
Και να σας πω και κάτι άλλο, για πέστε µου, αν θέλετε µου
απαντάτε, την πρώτη υπογραφή σε τροπολογία τη βάλατε την
αµέσως επόµενη µέρα που διοριστήκατε ως Υπουργός. Να σας
πω µεταξύ των άλλων τι λέει, τι ορίζει; Έχει γίνει νόµος του κράτους και λέει ότι µπορούν οι υγειονοµικές περιφέρειες να συµβάλλονται µε κλινικές και να ζητούν την παροχή έργου στον
τοµέα αυτόν της διάσωσης. Λίγες µέρες πιο µπροστά οι κλινικές
της Κέρκυρας και άλλοι εργολάβοι αγόρασαν ασθενοφόρα. Αυτό
έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Πέστε µου, υπάρχει συσχέτιση, ναι
ή όχι; Σκοπεύετε να ιδιωτικοποιήσετε το ΕΚΑΒ;
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν ένα ασθενοφόρο,
που έχει πρόβληµα µε τα φρένα του και θέλει αλλαγή στα τακάκια, να αφήνει ένα νησί τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων και πάνω
και να πηγαίνει στα Γιάννενα για να επισκευαστεί; Το έχετε αντιληφθεί αυτό; Και µου απαντάτε; Δύο µήνες τρία ασθενοφόρα
είναι στα Γιάννενα για να επισκευαστούν. Όποιος θέλει ας βγει
δηµοσίως και να πάει να πει στον εισαγγελέα γιατί πηγαίνουν εκεί
και γιατί δεν ήρθαν, ποιος δεν τα επισκεύασε; Τακάκια ήθελαν.
Και συγγνώµη που φωνάζω, αλλά για τακάκια να πεθαίνει ένας
άνθρωπος; Δεν µπορούµε να αγοράσουµε µία µηχανή που κάνει
15.000 ευρώ µε έναν διασώστη για να µπαίνει µέσα στα σοκάκια
της Κέρκυρας; Και δεν ντρεπόµαστε;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος - Χρήστος Αυ-
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λωνίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θα απαντήσω
στα ερωτήµατα, όπως τα θέσατε.
Εγώ βλέπετε, κύριε συνάδελφε, ότι δεν σας είπα ότι έχετε
κάνει καµµία ενέργεια εντυπωσιασµού ακόµα και όσον αφορά τη
µήνυση. Έχετε δικαίωµα να το κάνετε. Βέβαια εκεί πέρα θα κριθεί, γιατί οι µηνύσεις απευθύνονται πια και προσωποποιούνται
σε φυσικά πρόσωπα, κατά πόσο υπήρξε αδράνεια ή αυτές ήταν
ακριβώς όπως σας τις περιγράφω οι δυνατότητες, δηλαδή όλα
τα ασθενοφόρα βρισκόντουσαν σε ένα άλλο συµβάν. Πάλι έφτασαν στη µισή ώρα. Κάνετε συσχέτιση της απόστασης µε το πού
βρισκόντουσαν τα ασθενοφόρα, ορθώς µεν την κάνετε, αλλά από
την άλλη πλευρά όταν τα ασθενοφόρα βρίσκονται σε άλλα συµβάντα είναι προφανώς ότι δεν βρίσκονται στο σηµείο το οποίο
απέχει το ΕΚΑΒ. Μισή ώρα ήταν ο χρόνος ο οποίος χρειάστηκε
για να πάνε να επέµβουν. Από εκεί και πέρα δεν θα µπω στην
κουβέντα της µηνυτήριας αναφοράς.
Έρχοµαι στην ερώτηση. Πρώτα απ’ όλα στο τι πάµε να κάνουµε, να απαντήσω στο πολιτικό το οποίο είπατε. Ήδη µόλις βάλαµε το µέτρο της αναστολής δώσαµε δυνατότητες να µπορούν
να συµβάλλονται οι ΥΠΕ σε σωρεία θεµάτων είτε όταν αφορούν
διαγνωστικές εξετάσεις είτε αφορούν προσωπικό είτε αφορούν
και δυνατότητες παροχής ιδιωτικών ασθενοφόρων µε τέτοιες
εταιρείες για να µπορούν να λειτουργήσουν ακριβώς, κύριε Βουλευτά, διότι µε τις αναστολές µπορεί να υπήρχαν κάποιες δυσλειτουργίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το θεωρείτε αρνητικό.
Για τρεις µήνες είναι η σύµβαση και θα επεκταθεί και για άλλους
τρεις µήνες.
Πολλές φορές από αυτό εδώ το Βήµα σάς έχω πει να µη συνδέετε τη συγκεκριµένη τροπολογία µε ενέργειες που θα κάνει η
Κυβέρνηση, καθώς ξεκάθαρα η Κυβέρνηση έχει πει ότι είναι υπέρ
των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπου χρειαστούν
αυτές θα υπάρξουν. Δεν χρειαζόµαστε να φέρουµε µια τροπολογία που την παρουσιάζετε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ήρθε. Θα φέρουµε
τα ΣΔΙΤ, τα οποία πιστεύουµε και στο πρόγραµµά µας τα έχουµε,
θα τα φέρουµε, θα τα ψηφίσουµε, θα τα συζητήσουµε.
Το συγκεκριµένο που λέτε, όµως, έχει να κάνει µε την κάλυψη
των δυσλειτουργιών και αντιθέτως θα έπρεπε να το στηρίζετε.
Διότι άµα ενδιαφέρεστε για την κάλυψη, η δυνατότητα να καλυφθεί το οποιοδήποτε συµβάν από ιδιωτικό ασθενοφόρο τι σας
ενοχλεί; Πάλι η κάλυψη είναι αυτό που σας ενδιαφέρει.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι θα γίνει στην Κέρκυρα, στην οποία
αναφέρεστε. Πρώτα απ’ όλα, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζετε
από εµένα, γιατί έχετε ασχοληθεί µε το θέµα αυτό, όπως και ο
Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχει ο σχεδιασµός προκειµένου να ιδρυθεί ο τοµέας βόρειας και νότιας Κέρκυρας και, µάλιστα, στη νότια Κέρκυρα ο τοµέας της Λευκίµµης
λειτουργεί από 12-1-2021.
Παράλληλα, αυτή τη στιγµή το ΕΚΑΒ µάς έχει ζητήσει να γίνουν
µόνιµοι διορισµοί είκοσι ατόµων, διασωστών και πληρωµάτων, για
την Κέρκυρα. Δεν µπορώ να σας πω αν θα είναι ο ακριβής αριθµός, γιατί λαµβάνουµε αιτήσεις από όλη την Ελλάδα, αλλά το
ΕΚΑΒ το ίδιο έχει ζητήσει τα συγκεκριµένα άτοµα και άµεσα, δηλαδή τις επόµενες ηµέρες ή εβδοµάδες που είναι να βγει προκήρυξη θα ξέρουµε τι αριθµός θα αφορά την Κέρκυρα.
Ως προς αυτό το οποίο είπατε, το οποίο ζήτησα από την πρώτη
µέρα και για το οποίο έχουµε έρθει σε επικοινωνία, στα τέλη
Οκτωβρίου θα υπάρχει η δυνατότητα η οποία λέτε και θα µεταφερθεί στην Κέρκυρα από άλλο τµήµα της υγειονοµικής περιφέρειας διασώστης µε µηχανή και απινιδωτή, προκειµένου να
υποστηρίξει αυτό το διάστηµα το νησί. Αυτό δηλαδή το οποίο
λέτε, η δυνατότητα να γίνει µεταφορά, σας λέω από τώρα απαντώντας στην ερώτηση σας ότι θα είναι τέλη του µήνα, όπως µε
έχουν διαβεβαιώσει από το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τέλη Οκτωβρίου, το
αργότερο αρχές Νοεµβρίου θα υπάρχει µηχανή µε διασώστη για
να συνεπικουρεί.
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Από εκεί και πέρα, στο ευρύτερο πολιτικό θέµα απάντησα. Για
το θέµα της µηνυτήριας αναφοράς, είναι απόλυτα δικαίωµά σας,
όπως και του καθενός βέβαια.
Η ενηµέρωση η οποία έχω είναι ότι µε τις δυνατότητες τις
οποίες έχει το ΕΚΑΒ στο συγκεκριµένο νησί, την Κέρκυρα, την
πατρίδα σας δηλαδή, εκείνη τη στιγµή άπαντα τα οχήµατα βρισκόντουσαν σε υπηρεσία, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν είναι όλα
σε υπηρεσία, ουδείς δύναται στα αδύνατα. Όλα τα οχήµατα τα
οποία υπήρχαν εξυπηρετούσαν εκείνη τη στιγµή, άρα δεν υπήρξε
αδράνεια και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ήταν τριάντα λεπτά.
Δεν µπορώ να γνωρίζω αν αυτός ο χρόνος βάσει των συνθηκών
-όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, αυτό θα κριθεί επιστηµονικά- είναι πολύς ή λίγος. Όµως, δεν υπήρξε αδράνεια, ότι
υπήρχε κάτι και δεν πήγε να διασώσει. Μόλις δόθηκε η δυνατότητα, πήγε αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 7/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Ικαρίας και των άλλων δοµών υγείας
της Π.Ε. Ικαρίας - Φούρνων».
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Υπουργέ, για πολλοστή φορά
επανερχόµαστε στα ζητήµατα της κατάστασης του Νοσοκοµείου
Ικαρίας και των άλλων δοµών της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας που καλούνται να καλύψουν τον πληθυσµό της Ικαρίας, των
Φούρνων και της Θύµαινας, η οποία είναι πραγµατικά τραγική.
Μετά, µάλιστα, από την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης για
τις διαθεσιµότητες των υγειονοµικών, δόθηκε κυριολεκτικά το τελειωτικό κτύπηµα στην ούτως η άλλως προβληµατική λειτουργία
των δοµών υγείας των νησιών, µε το να τεθούν σε αναστολή είκοσι
τρεις υγειονοµικοί που για διάφορους λόγους δεν έχουν εµβολιαστεί.
Καταλαβαίνετε ότι την ώρα που οι δοµές είναι χρόνια υποστελεχωµένες χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εγκληµατικό µε τέτοια ευκολία να βγαίνει σε διαθεσιµότητα απαραίτητο για τη λειτουργία
των νοσοκοµείων και των δοµών υγειονοµικό προσωπικό.
Το Νοσοκοµείο Ικαρίας αδυνατεί πλέον να αντιµετωπίσει την
πλειονότητα των περιστατικών, µε αποτέλεσµα οι διακοµιδές να
αποτελούν καθηµερινότητα. Ήταν χαρακτηριστικά τα περιστατικά
που συνέβησαν το τελευταίο εικοσαήµερο, όπου δεν µπορούσε
να λειτουργήσει η χειρουργική και παθολογική κλινική ακόµα για
εξετάσεις ρουτίνας, µε αποτέλεσµα βέβαια να ανακαλέσετε τη γονική άδεια για να επιστρέψει ένας χειρουργός και να επαναφέρετε
για λίγες µόνο ηµέρες την αποσπασµένη σε άλλο νησί παθολόγο.
Καταλαβαίνετε, όµως, ότι αυτά είναι µέτρα προσωρινά που δεν
λύνουν το πρόβληµα.
Και όλα αυτά κυρίως δεν ανατρέπουν τη συνολική εικόνα, που
είναι πραγµατικά αποκαλυπτική, αν όχι απογοητευτική και επικίνδυνη, όταν σε µια σειρά ειδικότητες είναι µόνιµη κατάσταση το να
υπάρχει ένας µόνο γιατρός, όταν σε µια σειρά ειδικότητες δεν
υπάρχει καθόλου γιατρός, πνευµονολόγος, οφθαλµίατρος, νευρολόγος κ.λπ.. Επίσης, παρ’ ότι το νοσοκοµείο διαθέτει σύγχρονο
αξονικό τοµογράφο, δεν έχει ακόµα διοριστεί ακτινολόγος. Και βέβαια, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που µετά από πολλά χρόνια
επιτέλους δηµιουργήθηκε παραµένει εκτός λειτουργίας. Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι και ένας µεγάλος αριθµός των εργαζοµένων είναι
συµβασιούχοι που λήγουν οι συµβάσεις τους µέχρι το τέλος της
χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήµατα θα γιγαντωθούν.
Γι’ αυτό σας καλούµε πριν να γίνουν πιο επικίνδυνες οι συνθήκες για την Ικαρία, αλλά πολύ περισσότερο για τους Φούρνους,
που βρίσκονται δυστυχώς οι δοµές υγείας τους σε πολύ χειρότερη κατάσταση, να πάρετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ενίσχυση των δοµών υγείας που παραµένουν υποστελεχωµένες.
Συνεπώς σας ρωτάµε τι προτίθεστε να κάνετε για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία στην καθηµερινή εφηµερία του Νοσοκοµείου Ικαρίας. Επίσης, σας ζητάµε να επιστρέψουν οι
εργαζόµενοι που βρίσκονται σε αναστολή, να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και βέβαια να αυξηθεί
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η κρατική χρηµατοδότηση του νοσοκοµείου, ώστε να µπορούν
να καλυφθούν οι υλικοτεχνικές του ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, από τα στοιχεία της δεύτερης ΥΠΕ που έχω αναφορικά
µε το Νοσοκοµείο Ικαρίας -θέλω να σας πω τα στοιχεία που
έχουν σχέση µε την ερώτησή σας- οι εργαζόµενοι που βρίσκονται σε αναστολή από τα στοιχεία της ΥΠΕ είναι έντεκα και όχι είκοσι τρεις. Η χειρουργική κλινική λειτουργεί κανονικά. Το
περιστατικό το οποίο αναφέρατε µε τα έγγραφα το ερευνήσαµε.
Δεν υπάρχει επώνυµη καταγγελία για συγκεκριµένο περιστατικό,
που αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Ως προς την ύπαρξη ενός καρδιολόγου, όπως λέτε, διορίστηκε
Διευθυντής Καρδιολογίας στις 15-4-2021 και εποµένως πλέον
υπηρετούν δύο καρδιολόγοι. Γυναικολόγοι υπηρετούν δύο µετά
από τη µετάθεση της Διευθύντριας Μαιευτικής - Γυναικολογίας
από το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας. Οι ειδικότητες που δεν
υπάρχουν, ο νευρολόγος και ο ψυχίατρος, καλύπτονται από τη
Σάµο, από το Νοσοκοµείο Σάµου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Σάµου, όπου γίνονται ραντεβού τηλεϊατρικής, αλλά υπάρχουν και
τακτικές παρουσίες των συγκεκριµένων γιατρών στην Ικαρία.
Από εκεί και πέρα, έχει εγκριθεί για τη θέση της ακτινολογίας
µία θέση σε βαθµό διευθυντή, ενώ αναφορικά µε τη νεφρολογία,
για τα προβλήµατα που αναφέρατε, έχει διοριστεί Διευθυντής
Νεφρολογίας στις 23-11-2020 µε το συγκεκριµένο έγγραφο. Επίσης, αναπνευστήρες υπάρχουν τρεις και δύο συσκευές παροχής
υψηλής ροής.
Επίσης, επειδή έγινε µια αναφορά, τo Νοσοκοµείο Ικαρίας δεν
ήταν νοσοκοµείο αναφοράς COVID-19.
Από εκεί και πέρα, στα γενικότερα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου νοσοκοµείου, συνολικά για το Νοσοκοµείο Ικαρίας για το 2021 προβλέπονται
πιστώσεις εξόδων 1.123.277 ευρώ. Συνολικά για τα νοσοκοµεία
ο κρατικός προϋπολογισµός προβλέπει διάθεση 872.600.000
ευρώ. Αυτά είναι τα χρήµατα προς διάθεση. Στο Γενικό Νοσοκοµείο Ικαρίας θα διατεθούν 431.000 ευρώ για την κάλυψη των χρηµάτων. Τα 1.123.277 είναι ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός. Τα
λεφτά τα άλλα είναι αυτά που έχουν διατεθεί, 431.000. Μέχρι σήµερα συνολικά στα νοσοκοµεία έχουν διατεθεί 636.200.000
ευρώ. Στο Νοσοκοµείο Ικαρίας 323.250 ευρώ και αναµένεται να
δοθεί και η τελευταία δόση για να φτάσουµε στο ποσό το οποίο
σας ανέφερα, καθώς επίσης και να υπάρξει, µόλις εγκριθεί από
το ΚΕΣΥΠΕ, η υπέρβαση του 8% που υπάρχει για τα νοσοκοµεία.
Στη δευτερολογία µου θα επανέλθω µε το πώς έχουν καλυφθεί
οι θέσεις, κύριε Πρόεδρε, και τι ακόµα θέσεις προβλέπονται για
να καλυφθούν για την ακόµα πιο εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και
στην αρχική µου τοποθέτηση, η λειτουργία της χειρουργικής κλινικής επιτεύχθηκε µε την ανάκληση της γονικής άδειας ενός χειρουργού. Είναι γνωστή η µέθοδος ότι οι ελάχιστοι που υπάρχουν
στα νοσοκοµεία να εξαντλούνται, στερούµενοι και τις απαραίτητες άδειες για την ανάπαυσή τους και τα ρεπό και, µάλιστα, σ’
ένα τέτοιο ευαίσθητο ζήτηµα που αφορά τη γονική άδεια.
Επίσης, ισχύει ή δεν ισχύει η επιστροφή παθολόγου που έχει
αποσπαστεί σε άλλο νησί και για πόσο διάστηµα θα είναι αυτό;
Γιατί αυτό που γνωρίζω ως προς το Νοσοκοµείο Ικαρίας είναι ότι
αφορά λίγες µέρες, το πολύ έναν µήνα.
Το προσωπικό αυτό που λέτε ότι είναι σε αναστολή -δεν έχω
τα στοιχεία αυτά, ενδεχοµένως να αφορά και άλλες δοµές υγείας
και όχι µόνο το νοσοκοµείο- περισσεύει από ένα νοσοκοµείο που
πραγµατικά το προηγούµενο διάστηµα λειτουργεί µε τεράστια
κενά και ελλείψεις; Κι αν τελικά είναι διαφορετική η εικόνα, για
ποιον λόγο οι βασικές ανάγκες συνεχώς καλύπτονται µε αεροδιακοµιδές, ακόµα και µε τη λύση µεταφοράς των γιατρών από
το ένα νησί στο άλλο;
Αυτές οι επιλογές είναι που δηµιουργούν κι ακόµα µεγαλύτερα
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προβλήµατα στο να επιλέξουν οι γιατροί να διοριστούν σε δοµές
υγείας των νησιών, όταν ξέρουν ότι ο διορισµός τους εκεί θα σηµαίνει ταυτόχρονα και τη µετακίνησή τους από νησί σε νησί ανάλογα µε τις ανάγκες. Αυτά, βέβαια, δεν είναι καινούργια
δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν τώρα λόγω των συνθηκών της
πανδηµίας ούτε και λόγω των αναστολών. Ήταν µια κατάσταση
που προϋπήρχε και οι µετακινήσεις και το µπάλωµα των κενών
µε τέτοιου είδους µετακινήσεις, πολύ περισσότερο η προσωρινή
απασχόληση των εργαζοµένων µε επικουρικό προσωπικό και όχι
µε µόνιµο.
Πόσες, λοιπόν, από αυτές τις θέσεις που ανακοινώσατε αφορούν µόνιµο προσωπικό, πόσες θέσεις παραµένουν κενές µε
βάση τις ανάγκες των δοµών υγείας και του νοσοκοµείου, αλλά
και των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων στις
Ράχες και στον Εύδηλο; Υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες που αναφέρουµε στην ερώτηση, για να µην τις επαναλάβω.
Και βέβαια όλα αυτά όταν ένα χρόνο πριν ο προκάτοχός σας
στο Υπουργείο Υγείας µε δήλωσή του στη Σάµο µίλαγε για τη νησιωτικότητα που είναι πάρα πολύ σηµαντική για τη χώρα και πώς
πρέπει να στηριχτούν τα ακριτικά νησιά. Όµως, η πραγµατικότητα που βιώνουν οι νησιώτες είναι πραγµατικά εντελώς διαφορετική.
Επειδή δεν ξέρω -άκουσα και την προηγούµενη τοποθέτησή
σας- αν θεωρείτε ως λύση την επιλογή των ΣΔΙΤ, να σας ενηµερώσω ότι το πείραµα της Σαντορίνης έχει µετατρέψει πραγµατικά την ιατρική σε αεροϊατρική, διότι δεν υπάρχει ούτε για
δείγµα για βασικές ανάγκες γιατρός και απαραίτητο υλικό στα
νοσοκοµεία, µε αποτέλεσµα η ιατρική να παρέχεται µόνο κατά
παραγγελία και µε πολύ ακριβή πληρωµή.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, οι ανάγκες για την δηµόσια υγεία είναι
και παραµένουν αυξηµένες και στις συνθήκες της πανδηµίας µην παρασύρεστε από το αναγνωρισµένο, οµολογουµένως, επίπεδο ευζωίας των Ικαριωτών, αρρωσταίνουν κι αυτοί- για να
συνεχίσουν να µακροηµερεύουν χρειάζεται πραγµατικά να στελεχωθούν, να ενισχυθούν οι δηµόσιες µονάδες υγείας και όχι να
αξιοποιείτε τον αναγκαίο εµβολιασµό ως ένα εργαλείο για να
κτυπήσετε τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων στις δοµές
υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Κοµνηνάκα, αναφορικώς µε τη στελέχωση, οπωσδήποτε και στην Ικαρία, όπως και σε πολλά άλλα νησιά, υπάρχει το πρόβληµα που
έχει να κάνει µε το ότι προκηρύσσονται θέσεις και οι θέσεις αναγκαστικά δεν καλύπτονται διότι πολλές φορές οι ιατροί -και είναι
λογικό ενδεχοµένως- επιλέγουν περιοχές οι οποίες βρίσκονται
πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η Αναπληρώτρια Υπουργός, η κ. Γκάγκα, επεξεργάζεται ένα σχέδιο
προκειµένου να υπάρξουν ακόµα περισσότερα κίνητρα από αυτά
τα οποία δίνονται, ώστε να µη βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις
οι οποίες γίνονται για τις συγκεκριµένες θέσεις.
Ειδικά, όµως, για την Ικαρία θα ήθελα να σας πω -θα το γνωρίζετε, αλλά να ενηµερωθεί και η Εθνική Αντιπροσωπεία βάσει
της ερώτησής σας- ότι µε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2019
προβλέφθηκε η δυνατότητα κάλυψης δύο θέσεων προσωπικού
διαφόρων κλάδων και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και οι
προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αντιστοίχως, µε την
προκήρυξη 6Κ/2020 υπάρχουν πέντε θέσεις -για µόνιµες θέσεις
πάντοτε µιλάµε σε αυτή την περίπτωση- και αυτή τη στιγµή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου του ΑΣΕΠ.
Εκκρεµούν δύο ακόµα προκηρύξεις που αφορούν όλη την επικράτεια που είναι οι εννιακόσιες δέκα θέσεις διαφόρων κλάδων
και ειδικοτήτων, οι τέσσερις χιλιάδες θέσεις µόνιµου προσωπικού νοσηλευτών, όπως και η προκήρυξη των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων θέσεων για µόνιµες θέσεις ιατρών που δροµολογούνται. Η µία για τους γιατρούς έχει προχωρήσει και οι
άλλες δύο θα δροµολογηθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα,
εκτιµώντας παράλληλα και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξουν
και ειδικές συνθήκες για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδηµίας.
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Αναφορικώς µε το επικουρικό προσωπικό, από τη 2η ΥΠΕ πληροφορούµαστε ότι ήδη έχουν εγκριθεί µε απόφαση µία θέση ΤΕ
νοσηλευτικής και τρεις θέσεις για ΔΕ νοσηλευτών-βοηθών νοσηλευτικής.
Συνεπώς αυτή τη στιγµή γίνεται µια προσπάθεια προκειµένου
να καλυφθεί το Νοσοκοµείο Ικάριας και µε µόνιµο προσωπικό και
µε επικουρικό προσωπικό, ώστε να µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται, στις οποίες κι
εσείς αναφερθήκατε, δείχνουν ακριβώς ότι προσπαθήσαµε και µε
µετακινήσεις να λύσουµε τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και
ενδεχοµένως επιδεινώθηκαν κιόλας από τις έντεκα περιπτώσεις
που λέµε αναστολές. Όµως, ήταν µια κεντρική θέση ότι όποιος
δεν έχει εµβολιαστεί έχει κάνει ο ίδιος την επιλογή του και δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές. Προσπαθήσαµε, όµως,
και µε εσωτερικές µετακινήσεις οι θέσεις αυτές να καλυφθούν.
Αντιστοίχως, επειδή αναφέρεστε και στην πρωτοβάθµια σε µια
σειρά από κέντρα υγείας, υπάρχει ενηµέρωση τι προσωπικό υπηρετεί σε κάθε µία περιοχή.
Από εκεί και πέρα, επειδή πάλι έρχεστε και λέτε για τα ΣΔΙΤ
όπως είπε προηγουµένως και ο συνάδελφος, ναι έχουµε µια διαφορετική αντίληψη εδώ πέρα. Δεν αναφέροµαι συγκεκριµένα
στην Ικαρία γιατί δεν ξέρουµε πού θα λειτουργήσουν τα ΣΔΙΤ.
Όµως σας απαντώ ευθέως: Άµα µπορούσαµε και µε ΣΔΙΤ να λύσουµε θέµατα του Νοσοκοµείου Ικαρίας, µε µεγάλη ευχαρίστηση
θα τα λύναµε. Πιστεύουµε πραγµατικά ότι οπουδήποτε υπάρχουν κενά θα πρέπει αυτά τα κενά να τα καλύπτουµε µε τις µόνιµες προσλήψεις που κάνουµε, που είναι οι περισσότερες από
κάθε άλλη φορά που έχουµε γίνει στον τοµέα της υγείας. Οι συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες έχουν βγει συνολικά αφορούν χιλιάδες θέσεις και γιατρών και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Όµως, ναι, δεν είµαστε δογµατικοί, αν πιστεύουµε ότι µπορεί
να έρθει κάποιος και να λύσει θέµατα κι αυτός είναι από τον ιδιωτικό τοµέα, φυσικά και θα προχωρήσουµε σε οποιεσδήποτε συµπράξεις χρειαστούν. Δεν αφορά συγκεκριµένα την Ικαρία, αλλά
αν υπήρχε -και µακάρι να υπήρχε- µία τέτοια πρόταση και ενδιαφερόταν κάποιος να πάρει τµήµα για να µπορέσει να το κάνει
σύµπραξη στην Ικαρία, εµείς οπωσδήποτε θα εγκρίναµε µια τέτοια θέση αν ήταν προς όφελος του ασθενούς που θα λάµβανε
υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Η κ. Γκάγκα να κάνει νοµοσχέδιο, αλλά
αν δεν έχετε µια συνεργασία µε τους δήµους οι οποίοι µπορούν
να βοηθήσουν –µιλούσα µε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο- να υπάρχουν γιατροί και εκπαιδευτικοί και να µπορούν να βρουν σπίτι για
να κοιµηθούν µε τα παιδιά τους, πάρα πολύ δύσκολα θα µπορέσουν να πάρουν θέση. Άρα, ουσιαστικά, το νοµοσχέδιο αυτό πρέπει να έχει κίνητρα που πρέπει να δίνουν, πόσω µάλλον πλούσια
νησιά, τα οποία µπορούν να φτιάξουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς.
Συνεχίζουµε µε την όγδοη µε αριθµό 24/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωάννινων του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Παράταση µετακινήσεων ιατρικού προσωπικού
από κέντρα υγείας σε νοσοκοµεία».
Κυρία Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας έχει πληγεί
σε µεγάλο βαθµό εδώ και πολύ καιρό, διότι πολλές µετακινήσεις
γιατρών από τα κέντρα υγείας γίνονται προς τα νοσοκοµεία για
να καλύψουν τις ανάγκες της πανδηµίας. Κι αν αυτό στην αρχική
φάση µπορούσε να γίνει κατανοητό, έχουν περάσει από τότε
πάνω από έντεκα µήνες και έχει µείνει πολύ λίγο προσωπικό σε
αρκετές µονάδες πρωτοβάθµιας υγείας, ιδιαίτερα στον Νοµό
Ιωαννίνων που είναι ένας ορεινός και δύσκολος νοµός, ώστε να
αντεπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες.
Είχα υποβάλει γι’ αυτό τον Ιούλιο του 2021 ερώτηση ακριβώς
διότι υπήρχε τότε ένα έγγραφο της 6ης ΥΠΕ το οποίο έλεγε ότι
παρατείνονται οι µετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού, πάλι µε
το σκεπτικό του να καλυφθούν οι ανάγκες της πανδηµίας. Δυστυχώς η ερώτηση αυτή δεν απαντήθηκε και επανέρχοµαι.
Μετά από συνάντηση που είχα και µε τους εκπροσώπους του
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Σωµατείου Γενικών Γιατρών του ΕΣΥ Ιωαννίνων, αλλά και από τοπικές επισκέψεις στα κέντρα υγείας, πέραν αυτού µε ενηµέρωσαν ότι δεν αποζηµιώνεται η απογευµατινή τους εργασία στα
εµβολιαστικά κέντρα των κέντρων υγείας, εκτός από Σάββατα
και αργίες. Και πάλι επανέρχεται η 6η ΥΠΕ µε νέο έγγραφο εξαιρετικώς επείγον το οποίο δίνει παράταση του να παραµένουν στα
νοσοκοµεία µέχρι 31-12-2021.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας θεωρούµε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί µπορεί να
φροντίσει συνολικά την ιατρική κατάσταση των πολιτών, αλλά να
παίξει και έναν κρίσιµο ρόλο στους εµβολιασµούς των ηλικιωµένων και των ανθρώπων µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα, όπου
ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει σηµαντικότατη υστέρηση µε πολύ
αυξηµένο κίνδυνο νοσηρότητας και θανάτου.
Εποµένως η µετακίνηση των γιατρών των κέντρων υγείας είναι
κρίσιµη για την αντιµετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού θέµατος,
που θα έπρεπε να είναι µέρος της επανέναρξης της καινούργιας
περιόδου για τον εµβολιασµό, διότι αυτοί µόνο γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς, έχουν περισσότερες δυνατότητες
να τους πείσουν και να τους φροντίσουν συστηµατικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας ρωτώ, λοιπόν, αν προτίθεστε να προβείτε σε ενέργειες,
ώστε οι γιατροί των κέντρων υγείας να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις.
Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για να ενισχύσετε
τα κέντρα υγείας. Είναι αυξηµένες οι ανάγκες. Είναι φθινόπωρο,
είναι χειµώνας και ξέρουµε ότι όλη αυτή η περίοδος συνοδεύεται
από αυξηµένη νοσηρότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ένα τελευταίο για τους εµβολιασµούς. Τι
θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, για τους ανθρώπους που είναι αποµονωµένοι στα χωριά µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα, στα
οποία µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά οι γιατροί των
κέντρων υγείας και, βεβαίως, για τα σοβαρά θέµατα αποζηµίωσης των γιατρών που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία Τζούφη,
πραγµατικά έχει µεγάλη σηµασία η ερώτησή σας και οφείλω να
πω ότι όταν τη διάβασα, ζήτησα να έχω αρχικά πλήρη ενηµέρωση αναφορικώς µε το τελευταίο θέµα που βάλατε, δηλαδή µε
την καταβολή των εφηµεριών στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν
εργαστεί, διότι οπωσδήποτε όποιος εργάζεται θα πρέπει άµεσα
να παίρνει και τα χρήµατα τα οποία αντιστοιχούν.
Ξεκινώ, λοιπόν, από αυτό και θα σας πω το εξής: Από την ενηµέρωση που έλαβα και αφού ρυθµίστηκαν κάποια νοµοθετικά ζητήµατα που υπήρχαν µε τον ν.4798/2021 αναφορικά µε τη
συµµετοχή στο εµβολιαστικό πρόγραµµα, πλέον είµαστε έτοιµοι
και µέσα στον Οκτώβριο -η ενηµέρωση που είχα από την υπηρεσία είναι συγκεκριµένη- θα γίνει η πληρωµή, η οποία και θα
αφορά αναδροµικά το διάστηµα Ιανουαρίου έως Αύγουστο.
Άρα σχετικά µε αυτό που βάζετε στην ερώτησή σας και πολύ
σωστά το θέτετε, από τις υπηρεσίες έχω ενηµερωθεί ότι αφού
έγιναν όλες οι διαδικασίες που χρειαζόντουσαν να ρυθµιστούν
νοµοθετικά, πλέον είµαστε έτοιµοι προκειµένου να πληρωθούν
και να καλυφθεί αυτό το θέµα.
Ερχόµαστε τώρα -γιατί από την ερώτησή σας είναι ίσως και
µια πολύ ενδιαφέρουσα ευρύτερη συζήτηση- αναφορικά µε την
πρωτοβάθµια που υπάρχει και τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει. Αντιλαµβάνεστε και εσείς -το λέτε και στην ερώτησή
σας- ότι, πράγµατι, κατά τη διάρκεια αντιµετώπισης της πανδηµίας και επειδή ακριβώς όλο το πλαίσιο λειτούργησε ως µια υγειονοµική περιφέρεια, αυτοµάτως και η πρωτοβάθµια, στον βαθµό
που θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν συνθήκες COVID, πέρα από
την πολύ σηµαντική δουλειά που έκανε η πρωτοβάθµια λειτουργώντας ως εµβολιαστικά κέντρα και κάλυψε µεγάλο κενό, θα
έπρεπε να διαθέσει και τις δυνάµεις της στο ευρύτερο ΕΣΥ, ειδικά στα νοσοκοµεία τα οποία είχαν να αντιµετωπίσουν COVID
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περιστατικά. Οπότε, υπήρξαν µετακινήσεις προσωπικού κυρίως
της ειδικότητας της γενικής ιατρικής.
Η επιλογή -όπως ενηµερώνοµαι από την 6η ΥΠΕ για να µπορέσω να απαντήσω στην ερώτησή σας- έγινε κυρίως από κέντρα
υγείας που είχαν µεγαλύτερο αριθµό ιατρών, για να υπάρξει όσο
το δυνατόν λιγότερη πίεση και απολύτως οµαλή λειτουργία στα
κέντρα υγείας. Οι µετακινήσεις συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστηµα και πλέον επισηµαίνεται από την 6η ΥΠΕ, ότι γίνεται αξιολόγηση και ιεράρχηση προκειµένου να επιστρέψει αυτός ο
κόσµος στις οργανικές του θέσεις. Και αυτό, όµως, πάλι θα γίνει
µε απόλυτη εκτίµηση των συνθηκών της πανδηµίας και τις ανάγκες που έχει συνολικά το σύστηµα. Όµως, υπάρχει η φιλοσοφία
σιγά-σιγά να µπορούν να επιστρέψουν, προκειµένου να έχουν τη
δυνατότητα να βρεθούν στις οργανικές τους θέσεις.
Και όσον αφορά την ευρύτερη κουβέντα που έχει να κάνει µε
τις προκηρύξεις και σχετικά µε αυτό που έθεσε και ο Πρόεδρος,
επ’ ευκαιρία να απαντήσω το εξής: Ναι, υπάρχουν αρκετές κενές
οργανικές θέσεις. Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, είµαστε σε συνεννόηση και µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν τµήµατα της
τοπικής αυτοδιοίκησης -το γνωρίζετε καλύτερα, όπως και η συνάδελφός του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται µε το αντικείµενο πολύ περισσότερο- υπάρχουν δήµοι και περιοχές που πραγµατικά
συµβάλλουν πολύ σηµαντικά ως προς το κοµµάτι της κατοικίας.
Αυτό το οποίο θέλουµε εµείς είναι σε συνεννόηση, πέρα από την
κατοικία, να υπάρχουν και επιπλέον κίνητρα. Ήδη είδατε ότι είχαµε φέρει και ένα νοµοσχέδιο αναφορικά µε τους αναισθησιολόγους, όπου παρουσιάζεται µεγάλο πρόβληµα, προκειµένου να
µπορούν να κάνουν εφηµερίες -είτε ιδιώτες αναισθησιολόγοι είτε
του δηµοσίου- σε άλλα τµήµατα, παίρνοντας µία αποζηµίωση.
Όµως, στο θέµα στο οποίο αναφέρεται η κυρία συνάδελφος και θα έρθω αναλυτικά στη δευτερολογία µου- για τους εµβολιασµούς και τι µπορεί να γίνει µε τις ακριτικές περιοχές και το
σχέδιο το οποίο έχουµε, πραγµατικά και το κοµµάτι του τµήµατος των εφηµεριών που έχει να κάνει µε τις πληρωµές πιστεύουµε ότι λύνεται µέσα στον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα
η οµαλή λειτουργία σιγά-σιγά θα αποκαθίσταται, καθώς αναλόγως τις ανάγκες, θα πρέπει να επιστρέψει ο κόσµος, γιατί και η
πρωτοβάθµια είναι πάρα πολύ σηµαντική και πρέπει να λειτουργεί και την εποχή της πανδηµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Τζούφη, έχετε τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τη θετική
είδηση τουλάχιστον της αποζηµίωσης των ανθρώπων που σε
αυτή τη συγκεκριµένη φάση έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό
τους και είναι πάρα πολύ κρίσιµο. Ήδη υπάρχει σηµαντικότατη
καθυστέρηση.
Πρέπει να πω και κάποια πράγµατα, όµως, περισσότερα.
Θεωρώ ότι η ιστορία αυτή, δηλαδή της συνέχισης του να έρχονται άνθρωποι από την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας να αντιµετωπίσουν τις σοβαρές ανάγκες που υπάρχουν στα νοσοκοµεία,
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η Κυβέρνησή σας καθυστέρησε
σηµαντικότατα να προχωρήσει σε ήδη υπάρχουσες µόνιµες
προσλήψεις. Και πριν, στην απάντηση που δώσατε στο συνάδελφο, είπατε ότι θα δροµολογηθούν, όταν βρισκόµαστε δύο
χρόνια στην πανδηµία και όταν υπήρχαν εκείνα τα κονδύλια και
θα έπρεπε να το έχετε ήδη κάνει.
Και το λέω αυτό, διότι υπάρχουν πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα. Νοµίζω ότι δεν έχετε καλή ενηµέρωση. Δεν ευθύνεστε,
όµως, εσείς. Υπάρχουν συνάδελφοι αποσπασµένοι από κέντρα
υγείας, χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, πάνω από
έντεκα µήνες, µε αποτέλεσµα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία καλύπτουν οµάδες χωριών -µπορώ να σας αναφέρω, για παράδειγµα, το περιφερειακό ιατρείο Άνω Ραβενίων- να είναι ακάλυπτα
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Και έχω γίνει δέκτης πολλών τηλεφώνων από κατοίκους αυτών των περιοχών, που έχουν χάσει
τον γιατρό τους για τις βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες.
Στο δεύτερο κοµµάτι να σας πω ότι σας είχαµε προτρέψει ως
ΣΥΡΙΖΑ πολύ έγκαιρα -από τον προηγούµενο Δεκέµβριο- να χρησιµοποιηθούν τα κέντρα υγείας για να γίνει το κοµµάτι του εµβολιασµού. Εδώ να σας πω ότι τρία από τα έξι κέντρα υγείας του
νοµού µπήκαν µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση στο εµβολιαστικό
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πρόγραµµα. Όµως, όπως είπα και πριν, και όταν µπήκαν, δεν είχαµε φροντίσει τι θα γίνει µε την κάλυψη των αποζηµιώσεων των
γιατρών τους.
Από την άλλη µεριά, αναφερθήκατε πριν σε αυτό που λέτε, τα
αγαπηµένα σας ΣΔΙΤ. Δεν µπορούν να τα λύσουν σε πάρα πολλές
περιοχές της χώρας µας. Να θυµίσω εδώ, κύριε Υπουργέ, ότι είχατε προσκαλέσει ιδιώτες να καλύψουν εφηµεριακές ανάγκες στις
αρχές του 2021 και µετά τους καλέσατε τον Ιούλιο για να κάνουν
εµβολιασµούς κατ’ οίκον. Μάλιστα, τους είχατε δώσει τη δυνατότητα του εµβολίου Johnson. Προφανώς, αυτό δεν µπορεί να γίνει
σίγουρα στη δική µας περιοχή. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι
ηρωικά -γιατί δεν είχαν και το µονοδοσικό εµβόλιο- σε δύσκολες
περιοχές να ανταποκριθούν. Και, όπως ξέρετε, το εµβόλιο Pfizer
δεν ήταν εύκολο να µεταφερθεί και έχει και δύο δόσεις. Και στο
ερώτηµά τους για τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα ασθενοφόρα του κέντρου υγείας για τη µεταφορά κατακεκλιµένων
ασθενών στο εµβολιαστικό κέντρο και να τους ξαναγυρίσουν στο
σπίτι τους, η απάντηση ήταν αρνητική.
Θέλω µία συγκεκριµένη απάντηση, διότι έχω τα συγκεκριµένα
έγγραφα που λένε ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να κάνουµε αυτή τη δουλειά. Τι σηµαίνει αυτό; Κατακεκλιµένοι ασθενείς -όσοι υπάρχουν σε αυτά
τα χωριά αποµονωµένοι- είναι ανεµβολίαστοι. Και ξέρετε πολύ
καλά ότι αυτό το ποσοστό ασθενών είναι που τροφοδοτεί τις διασωληνώσεις και τους θανάτους, στο οποίο, δυστυχώς, είµαστε
πρωταθλητές από το τέλος, τρίτοι ή τέταρτοι σε θνητότητα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισµό σας σε αυτή την κατεύθυνση.
Χθες µάλιστα -δεν ξέρω αν ήταν αφορµή η ερώτηση- δόθηκε
τηλεφωνικά από την ΥΠΕ οδηγία προς τους επιστηµονικούς
υπεύθυνους να απαντήσουν µέχρι τη Δευτέρα, σε συνεργασία
µε τους δηµάρχους των περιοχών, για να δουν τι ανάγκες έχουν
για εµβολιαστικά κέντρα οι επιµέρους κοινότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε
µου, γιατί είναι κρίσιµο.
Νοµίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να κινηθείτε.
Έχουν παραµεληθεί οι ασθενείς µε χρόνια προβλήµατα υγείας,
έχουν απορρυθµιστεί από την απουσία των γιατρών και αυτό αυξάνει -και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ- τη θνητότητα από άλλα
αίτια. Δεν είναι µόνο δικό µας φαινόµενο. Είναι κάτι πάρα πολύ
σοβαρό. Πρέπει να ξαναγυρίσουν στην αποστολή τους οι γιατροί
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Μόνο αυτοί µπορούν να
προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες σε δύσκολες, δυσπρόσιτες και
αποµακρυσµένες περιοχές, όπως συµβαίνει στον νοµό στον
οποίο εκλέγοµαι Βουλευτής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Υπουργός Υγείας): Κυρία συνάδελφε, πρώτα απ’ όλα οπωσδήποτε -είναι λογικό αυτό το οποίο
λέτε- πρέπει να βρίσκονται οι γιατροί εκεί που είναι η οργανική
τους θέση. Σε συνθήκες πανδηµίας έγιναν οι αλλαγές τις οποίες
αναφέρατε.
Η ενηµέρωση που έχω είναι ότι έγιναν µε τον πιο ήπιο τρόπο
για να µπορεί να λειτουργεί και η πρωτοβάθµια. Σε κάθε περίπτωση ειδικά για την πρωτοβάθµια είναι µια ολόκληρη κουβέντα
και θεωρώ ότι τους επόµενους µήνες θα µπορέσουµε να φέρουµε και ένα συνολικό νοµοσχέδιο που και θα ενισχύει τις υπάρχουσες δοµές αλλά και θα δίνει µία ολόκληρη κατεύθυνση στην
πρωτοβάθµια για τον ρόλο µε τον οποίο πρέπει να λειτουργεί.
Διότι αυτή τη στιγµή µεγάλο µέρος της πρωτοβάθµιας -το ξέρετε πολύ καλύτερα- το καλύπτει ουσιαστικά το εθνικό σύστηµα
υγείας παρ’ όλο που δεν είναι αυτή η αποστολή του, οπότε πρέπει να υπάρχει και ενίσχυση των υφιστάµενων δοµών αλλά και
συνέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειµένου να λειτουργεί η πρωτοβάθµια. Είναι µεγάλη κουβέντα και µε τον οικογενειακό γιατρό και µε το αν θα υπάρχει η δυνατότητα να µπει
κάποιος στο σύστηµα χωρίς να έχει τον δικό του ιατρό ο οποίος
θα τον στείλει. Θα γίνει µία ολόκληρη κουβέντα. Πιστεύω πως
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τους επόµενους µήνες θα έχουµε το νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια σε συνδυασµό µε τη µεταρρύθµιση που θέλουµε να κάνουµε στον ΕΟΠΥΥ και θα το συζητήσουµε.
Τώρα όµως πάµε στα ερωτήµατα τα οποία λέτε αναφορικά µε
τους εµβολιασµούς. Με τους εµβολιασµούς υπήρξε και από τις
περιφέρειες η δυνατότητα των κατ’ οίκον εµβολιασµών. Πλέον
έχει εµβολιαστεί το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού µε τις δυνατότητες που υπήρχαν και µε τα εµβολιαστικά αστικά κέντρα.
Έχετε δει ότι υπάρχει µια στόχευση, που ήταν από την αρχή και
στρατηγική, αφ’ ενός να δοθεί η δυνατότητα εµβολιασµού σε
ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι µπορεί να καλύψουν σε ένα µεγάλο
βαθµό το κοινό το οποίο λέτε, καθώς επίσης και σε παιδιάτρους
όταν έχουµε να κάνουµε µε κατηγορίες παιδιών. Παράλληλα οι
κινητές µονάδες των ΥΠΕ είδατε ότι ειδικά στις περιοχές στις
οποίες έχουµε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη ήδη κινούνται, προκειµένου να καλύψουν και να µπορούν να βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές για να έχουν τον εµβολιασµό. Ήδη στις
τέσσερις πιο χαµηλές περιφέρειες αυτή τη στιγµή βρίσκονται οι
κινητές µονάδες των ΥΠΕ.
Θεωρούµε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
στους ανθρώπους που είναι σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η προσπάθεια είναι παράλληλα να πειστούν άνθρωποι που δεν θέλουν
να εµβολιαστούν αλλά να έχουν και την πρόσβαση άνθρωποι οι
οποίοι δεν µπορούν να έρθουν είτε σε κέντρα υγείας είτε σε εµβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν. Οπότε θεωρούµε ότι µε
αυτόν τον τρόπο σε µεγάλο βαθµό θα λύσουµε το πρόβληµα.
Πολύ σωστά λέτε ότι οι άνω των εξήντα που είναι ένα ευαίσθητο κοινό που µπορεί να παράγει πάρα πολλές νοσηλείες και
ειδικά νοσηλείες σε ΜΕΘ έχουµε 80% εµβολιασµένο κόσµο αλλά
παραµένει ένα 20%. Και πράγµατι στους άνω των ογδόντα είναι
λιγότερο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό ότι ενώ συνολικά είναι στο
80% στους άνω των ογδόντα είναι -αν δεν κάνω λάθος- µε επιφύλαξη γύρω στο 76% µε 77% . Θέλουµε και να πειστεί αυτός ο
κόσµος αλλά και να έχουν τη δυνατότητα όσοι δεν µπορούν. Και
γι’ αυτόν τον λόγο έχει λειτουργήσει και ο κατ’ οίκον εµβολιασµός και οι κινητές µονάδες και συνολικά έχουν διατεθεί όλοι οι
ιδιώτες ιατροί που θέλουν να συµβάλουν προκειµένου και αυτοί
να βοηθήσουν στο εµβολιαστικό πρόγραµµα.
Από εκεί και πέρα σας απάντησα. Και είπαµε και για τις εφηµερίες πώς θα καλυφθούν και ότι πλέον έχουν αντιµετωπιστεί οι
όποιες δυσλειτουργίες υπήρχαν. Και στο µείζον θέµα που θέτετε,
ναι αναλόγως και της πορείας της πανδηµίας πλέον θα γίνεται η
µεταφορά των ιατρών της πρωτοβάθµιας οργανικές τους θέσεις.
Αλλά αντιλαµβάνεστε ότι σε συνθήκες κρίσης όλη η περιφέρεια
είναι µία υγειονοµική περιφέρεια χωρίς ουσιαστικά διαχωρισµό
άµεσα πρωτοβάθµιας - δευτεροβάθµιας, καθώς υπήρχε ένας βασικός εχθρός ο κορωνοϊός.
Θεωρούµε ότι και αυτός ο χειµώνας θα έχει τις συνθήκες της
πίεσης αλλά µε ένα βασικό όπλο που έχουµε το 70% ενηλίκων
και το 60% του γενικού πληθυσµού να είναι εµβολιασµένοι. Καλούµε τους πολίτες -όπως και εσείς προσωπικά έχετε κάνει και
πολύ αγώνα σε αυτό- να εµβολιαστούν, διότι αυτή τη στιγµή µαθηµατικά δεν -χρειάζεται κάποιος να είναι γιατρός για να το καταλάβει και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- οι περιοχές οι οποίες
έχουν µεγαλύτερη εµβολιαστική κάλυψη παράγουν και λιγότερα
κρούσµατα και κυρίως πολύ λιγότερες νοσηλείες και βαριές νοσηλείες σε αντίθεση µε τις περιοχές που είναι σε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 27/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αναχρονιστικός αποκλεισµός του Επιστηµονικού φορέα Πολιτισµού των Βλάχων από το
ΥΠΠΟ».
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, έχουµε κάτι πρωτόγνωρο για τα σύγχρονα δεδοµένα, να παίρνετε πίσω χρηµατοδότηση από επιστηµονικό
φορέα επειδή ασχολείται µε τους Βλάχους. Έγινε κατάθεση για
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χρηµατοδότηση καταγραφής µνηµείων της βλάχικης γλώσσας.
Και µάλιστα ο πρόεδρος του φορέα που καταθέτει για τη χρηµατοδότηση είναι και διευθυντής του Μουσείου Λαογραφίας στη
Θεσσαλονίκη. Και ισχύει βέβαια ότι έχει στοχοποιηθεί από τη
Χρυσή Αυγή για τη δράση του για την ιστορική κληρονοµιά της
βλάχικης γλώσσας.
Και εσείς του δίνετε τη χρηµατοδότηση µε έπαινο ότι η πρόταση που είχε υποβάλει συµβάλλει µε τρόπο συστηµατικό στην
ανάδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα της άυλης πολιτιστικής
κληρονοµιάς της Ελλάδας µέσα από την ανάδειξη προφορικών
παραδόσεων των Ελλήνων Βλάχων, αναδεικνύει µια συµµετοχική
αντίληψη στον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και υποστηρίζεται
από οµάδα ειδικών επιστηµόνων.
Και ξαφνικά δύο µήνες µετά απ’ αυτό κάνετε ορθή επανάληψη
και τα παίρνετε όλα πίσω. Ο ίδιος ο κ. Νιτσιάκος στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» καταγγέλλει ότι όλο αυτό οφείλεται σε εµπλοκή µυστικών υπηρεσιών της χώρας και πατριωτική αλητεία.
Μιλάει προφανώς για αυτούς τους κύκλους της Χρυσής Αυγής
που τον είχαν στοχοποιήσει. Είναι δυνατόν να υπάρχει βλάχικο
ζήτηµα στην Ελλάδα του 2021; Είναι δυνατόν να λειτουργούµε
µε τέτοιους όρους;
Και τέλος πάντων εξηγήστε µας πώς µετά από τόσους επαίνους πήρατε πίσω την χρηµατοδότηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, πράγµατι, τον Ιανουάριο του τρέχοντος
έτους το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δηµοσίευσε µια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση και
την παροχή αιγίδας σε δράσεις για τη µελέτη, διαφύλαξη και
ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η πρόσκληση
απευθυνόταν σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου
µε κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το
Υπουργείο Πολιτισµού συστηµατικά. Προκειµένου η πρόταση
των ανωτέρω νοµικών προσώπων να τύχει αξιολόγησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα τελευταία να είναι εγγεγραµµένα στο
µητρώο των πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην πύλη πολιτιστικών φορέων. Η εγγραφή ενός φορέα στο µητρώο -το επισηµαίνω- δεν αποτελεί σε
καµµία περίπτωση αναγνώριση οποιασδήποτε ιδιότητας ή δράσης του. Παρέχει απλώς στο φορέα τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης προς το Υπουργείο. Ως εκ τούτου η
εγγραφή στο µητρώο δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή των
σκοπών που εξυπηρετεί ο εκάστοτε φορέας. Αυτά γενικά.
Τώρα, η «Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης του Πολιτισµού των
Βλάχων» αποτελεί ένα σωµατείο µε σκοπό σύµφωνα µε το καταστατικό του την έρευνα την καταγραφή και µελέτη όλων των µορφών του πολιτισµού των Βλάχων µε έµφαση στη γλώσσα και τις
γεωγραφικές ποικιλίες της και είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο
του Υπουργείου. Εποµένως τυπικά µπορούσε να επιχορηγηθεί.
Θεωρώ όµως σηµαντικό να σας ενηµερώσω ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν σε λειτουργία εδώ και πολλές δεκαετίες πολλοί σύλλογοι, σωµατεία και αδελφότητες Βλάχων. Ένας σηµαντικός αριθµός τέτοιων συλλογών προχώρησε στη συγκρότηση της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων που
σήµερα αριθµεί πληθώρα µελών συλλόγων από όλη την Ελλάδα
και µάλιστα µε αυξητική τάση. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όπως άλλωστε και η οµοσπονδία, έχουν να επιδείξουν πληθώρα δραστηριοτήτων.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία των Συλλόγων Βλάχων που εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των βλάχικων συλλόγων της Ελλάδας ως
φορέας πολιτισµού εκφράζει παγίως την άποψη ότι ως βλάχικη
νοείται το σύνολο των τοπικών διαλέκτων µιας µη οµογενοποιηµένης και µη κωδικοποιηµένης προφορικής γλώσσας και ότι δεν
υπάρχει ενιαία µορφή κοινά αποδεκτή από όλες τις οµάδες των
βλαχόφωνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γύρω βαλκανικές
χώρες.
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Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση της επιστηµονικής εταιρείας για
δηµιουργία µιας ψηφιακής βάσης δεδοµένων µνηµείων του
λόγου των Ελλήνων Βλάχων είναι η µία όψη του θέµατος. Εν όψει
όµως του ότι αυτή η ψηφιοποίηση φιλοδοξεί να αποτελέσει όπως λένε οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της επιστηµονικής εταιρείαςτην πρώτη συστηµατική καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς των Βλάχων και συνεπώς θα συνιστά εφεξής σηµείο
αναφοράς τόσο επιστηµονικά όσο και εκπαιδευτικά, είναι σκόπιµο να συνιστά προϊόν ευρύτατης αντιπροσώπευσης των Βλάχων να προκύψει µέσα από κοινής αποδοχής διαδικασίες,
επιτροπές και µεθόδους και να αποτελεί επιστηµονικό αυτοπροσδιορισµό του συνόλου των Ελλήνων Βλάχων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Η προσέγγιση του ζητήµατος από ένα τµήµα µόνο και µάλιστα
µε επιχορήγηση της πολιτείας ενέχει τον κίνδυνο δηµιουργίας
εντάσεων µεταξύ των περισσοτέρων συλλόγων, αµφισβήτησης
των επιστηµονικών µεθόδων και συµπερασµάτων και γενικότερης πόλωσης.
Η µη εν τέλει επιχορήγηση της πρότασης ήταν η εκτίµηση της
µη επαρκούς αντιπροσωπευτικότητας της «Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης του Πολιτισµού των Βλάχων» σε σχέση µε τον πολυπληθή αριθµό βλάχικων συλλόγων και σωµατείων στοιχείο που
κρίθηκε απαραίτητο για ένα ζήτηµα τέτοιας σηµαντικότητας και
ευαισθησίας.
Το γεγονός ότι η εταιρεία µελέτης εν τέλει δεν επιχορηγήθηκε
δεν σηµαίνει προφανώς ότι αµφισβητείται η επιστηµονική επάρκεια όσων συµµετέχουν στην εταιρεία. Ωστόσο η για πρώτη
φορά συστηµατική καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς των Βλάχων πρέπει να νοµιµοποιείται µέσα από τη συµµετοχική αντίληψη και την ευρεία εκπροσώπησή τους. Η πρόταση
της εταιρείας δεν εξασφάλιζε την αντιπροσώπευση του πολυπληθούς συνόλου των συλλόγων των Βλάχων και σε καµµία περίπτωση το σύνολο των Βλάχων δεν συνδέεται µε τη Χρυσή
Αυγή. Να είµαστε λίγο προσεκτικοί όταν χρησιµοποιούµε ορολογία και συσχετισµούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα έλεγα ότι σοκάροµαι, αλλά έχουµε συζητήσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο οπότε δεν σοκάροµαι. Θέλετε να µας πείτε ότι δεν θέλετε να προκαλέσετε εντάσεις
µεταξύ των Βλάχων και ότι πήρατε πίσω τη χρηµατοδότηση δύο
µήνες αφού τη δώσατε, γιατί δεν ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό
το σχήµα της «Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης του Πολιτισµού
των Βλάχων» και δεν εξέφραζε το σύνολο των Βλάχων;
Θα επαναλάβω κατ’ αρχάς το σκεπτικό της έγκρισης: «Συµβάλλει µε τρόπο συστηµατικό στην ανάδειξη του πλουραλιστικού
χαρακτήρα της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας
µέσα από την ανάδειξη των προφορικών παραδόσεων των Ελλήνων Βλάχων. Δεύτερον, αναδεικνύει µια συµµετοχική αντίληψη
για το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων» -συµµετοχική αντίληψη, αλλά αποκλεισµούς καταγγέλλετε- «για τη διαφύλαξη
της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τρίτον, υποστηρίζεται από
µια οµάδα ειδικών επιστηµόνων».
Πείτε µου ποιος φορέας σάς έκανε ένσταση εσάς επίσηµα και
χρειαστήκατε να ανατρέψετε αυτό το σκεπτικό; Ποιο είναι το
σκεπτικό σας δηλαδή; Για το καλό των Βλάχων θα απορριφθεί η
καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς; Είναι ή δεν
είναι στοχοποιηµένος ο κ. Νιτσιάκος από τη Χρυσή Αυγή; Είναι ή
δεν είναι αλήθεια οι καταγγελίες του ότι στην ουσία παρακρατικοί επενέβησαν προς το Υπουργείο και σας υποχρέωσαν να αλλάξετε αυτή τη χρηµατοδότηση; Τοποθετηθείτε σε αυτό.
Μιλάει ξεκάθαρα ο διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου
Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη ότι µυστικές υπηρεσίες, οι
οποίες πιέστηκαν ή άγονται και φέρονται τέλος πάντων από εθνικιστικά στοιχεία, είναι αυτές που οδήγησαν το Υπουργείο σας να
πάρει πίσω αυτή την υπόθεση.
Πείτε µας εσείς, πραγµατικά, τι ήταν αυτό που σας έκανε αφού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επιβραβεύσατε αυτή την πρόταση να την πάρετε πίσω. Πείτε µας
εσείς, πραγµατικά, ποιος φορέας των Βλάχων σας έκανε ένσταση. Γιατί αυτό µας περιγράφετε, ότι υπήρχε µια διαφιλονικία
µεταξύ των διαφορετικών οργανώσεων των Ελλήνων Βλάχων και
εσείς, τι να κάνετε, παίρνετε την πρόταση πίσω µη γίνει κανένα
λάθος. Πείτε µας επιτέλους την αλήθεια, κυρία Υπουργέ, για
ποιον λόγο αποσύρατε αυτή την πρόταση αφού της είχατε δώσει
τα εύσηµα, είχατε πει ότι είναι µια εξαιρετική πρόταση και δύο
µήνες µετά την παίρνετε πίσω. Για ποιον λόγο; Αυτός ο λόγος
είναι οι πιέσεις από την ακροδεξιά εναντίον ενός υποτιθέµενου
κινδύνου για δηµιουργία βλάχικης γλώσσας και κινδύνου, όπως
διάφορα φαντάσµατα φαντάζεται κανείς, που προωθούν το
µίσος και τη µισαλλοδοξία στην ελληνική κοινωνία; Συµβάλλετε
σε αυτό το µίσος και τη µισαλλοδοξία, κυρία Υπουργέ; Αυτό είναι
το ερώτηµα σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει η κυρία Υπουργός.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουµε κάνα δυο πραγµατάκια, κύριε
Βουλευτά. Δεν δόθηκε καµµία χρηµατοδότηση για να την πάρουµε πίσω. Μία χρηµατοδότηση εγκρίθηκε από γνωµοδοτικό
όργανο. Εποµένως δεν υπήρξαν χρήµατα τα οποία ήταν προς
εκταµίευση και σταµάτησε η εκταµίευση. Είναι δύο διαφορετικά
πράγµατα στη διοικητική πρακτική, πρώτον.
Δεύτερον, ας µην µπερδεύουµε την ιδιότητα του οποιουδήποτε προέδρου µιας επιστηµονικής εταιρείας, ενός σωµατείου
ιδιωτικού δικαίου µε τον πρόεδρο ενός επίσηµου φορέα του κράτους. Μπορεί το πρόσωπο να είναι ίδιο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
µπερδεύονται µεταξύ τους τα πράγµατα και εννοώ το Λαογραφικό και Εθνογραφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είναι δύο
διακριτά, εντελώς, πράγµατα άσχετο εάν υπάρχει ένας κοινός
πρόεδρος.
Πάµε, λοιπόν, παρακάτω. Οι Βλάχοι αποτελούν µία εκ των πληθυσµιακών οµάδων που διαµόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική συνείδηση, διατηρώντας τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
συµβάλλοντας ουσιωδώς στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Σύµφωνα µε ειδικούς µελετητές στην επιστήµη δεν είναι
απαραίτητο όλοι να συµφωνούν µε όλα. Εδώ όµως έχουµε ειδικούς µελετητές -προφανώς σε επιστηµονικό επίπεδο µπορεί να
υπάρχει αντίλογος- ότι το βλάχικο ιδίωµα συνιστά δευτερεύον
νεολατινικό προφορικό γλωσσικό ιδίωµα που χρησιµοποιείται
αποκλειστικά σε περιβάλλον στενό, οικογενειακό, φιλικό, επαγγελµατικό ενώ η κύρια άλλως η επίσηµη γλώσσα των Βλάχων,
που χρησιµοποιείται στην παιδεία, στη διοίκηση, στη λατρεία
ήταν ανέκαθεν η ελληνική. Αυτή ακριβώς η ιδιοµορφία του βλάχικου ιδιώµατος, το οποίο είναι αποκλειστικά προφορικό, αποτελεί την αιτία της ατροφικής υπόστασης της βλάχικης γλώσσας
και της µη εξέλιξής της σε γλώσσα ανεξάρτητη ούτε καν σε διάλεκτο.
Η οποιαδήποτε προσέγγιση πόσω µάλλον η δηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων µνηµείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων από έναν µεµονωµένο σύλλογο που δεν αντιπροσωπεύει την
ολότητα των συλλόγων και ενώσεων των Ελλήνων Βλάχων ενέχει
τον κίνδυνο ετεροπροσδιορισµού των τελευταίων ακόµα και στην
περίπτωση που ακολουθούνται επιστηµονικά τεκµηριωµένες µέθοδοι και τεχνικές. Η τυχόν αποδοχή της πρότασης της επιστηµονικής εταιρείας θα καθίστατο γενεσιουργός αιτία για τη
δηµιουργία εντάσεων µεταξύ της ολότητας των σωµατείων των
Ελλήνων Βλάχων.
Προς επίρρωση των όσων λέω σας καταθέτω για τα Πρακτικά
της Βουλής την επιστολή που µου απηύθυνε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων που αριθµεί και εκπροσωπεί εκατόν είκοσι έναν συλλόγους µε θέµα «Ενηµέρωση περί
εγγραµµατισµού της βλάχικης γλώσσας». Δεν χρειάζεται, λοιπόν,
να προσπαθούµε να βρούµε φαντάσµατα για το τι µεσολάβησε
κ.λπ.. Είναι πολύ απλά τα πράγµατα. Υπάρχει αντίδραση από
τους ίδιους τους Βλάχους και µάλιστα από την πανελλήνια οµοσπονδία τους, επαναλαµβάνω εκατόν είκοσι ένας σύλλογοι.
Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να αναλύσω το αδιαµφισβή-
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τητο γεγονός ότι οι Βλάχοι είναι αναπόσπαστο τµήµα και σηµαντικότατο κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σεβόµενοι
ακριβώς την ιστορία και τον πολιτισµό των Βλάχων δεν θα ήθελα
το Υπουργείο Πολιτισµού να αποτελέσει αιτία πόλωσης των
απανταχού Ελλήνων Βλάχων Μπορούν κάλλιστα να υποβάλουν
µια ευρύτερη πρόταση. Είναι µία εταιρεία, ένα σωµατείο και είναι
εκατόν είκοσι ένα σωµατεία από την άλλη πλευρά. Η συµβολή
των Βλάχων στο σύνολό τους στην οικοδόµηση του σύγχρονου
ελληνικού κράτους είναι καθοριστικής σηµασίας ενώ τα ευεργετήµατά τους κοσµούν την Αθήνα και ως εκ τούτου καθηµερινά
µας επιτρέπουν να τους θυµόµαστε.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να ζητήσω
µια χάρη αν γίνεται και στον Βουλευτή και στην Υπουργό. Ο κ.
Λοβέρδος µού ζήτησε να προηγηθεί -µία ερώτηση είναι- και αµέσως µετά να συνεχίσετε εσείς. Συµφωνείτε;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ναι.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να συνεχίσουµε µε τη δεύτερη επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου µε
αριθµό 20/4-10-2021 του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Μικρά παραµεθόρια νησιά».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ζητώ
µια δεύτερη χάρη και σας ευχαριστώ για την διευκόλυνση. Αν
µπορώ να µιλήσω χωρίς µάσκα. Δεν είχα µάσκα και έβαλα αυτή
που είχα στο γραφείο. Δεν µπορώ να ανοίξω το στόµα µου. Αν
µου επιτρέπετε, να τη βγάλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Βγάλτε τη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχω µελετήσει πάρα πολύ το θέµα για το
οποίο σήµερα σας απευθύνοµαι και απευθυνόµενος σε εσάς
απευθύνοµαι στην ελληνική αντιπροσωπεία και στους πολίτες
που µας ακούν.
Δεν φέρνω µια τυχαία ερώτηση εδώ. Έχω δει και από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι προγράµµατα υπάρχουν και
είµαι πάρα-πάρα πολύ συγκεκριµένος και ειδικός σε αυτό που
θα σας πω στα λίγα λεπτά που έχω.
Τα προβλήµατα µε τη νησιωτική Ελλάδα τα ξέρετε καλύτερα
από µένα. Είστε αρµόδιος Υπουργός, είστε και από τον Πειραιά,
στην περιφέρειά σας έχετε νησιά, δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρετε. Όµως, πέρα από
τα προνοµιούχα νησιά τα µεγάλα και τα άλλα τα λιγότερο προνοµιούχα -η συζήτηση αυτή είναι εδώ και χρόνια ανοικτή στη
Βουλή- πέρα από τις υποχρεώσεις µας, υπάρχει και µια ειδική
υποχρέωση δική µας - εκ του Συντάγµατος και αυτή προέρχεταιπου αφορά τα πολύ µικρά νησιά και γίνοµαι πάρα πολύ συγκεκριµένος, κάθοµαι στο έδρανό µου και περιµένω να σας ακούσω.
Αναφέροµαι σε πολύ µικρά νησιά, τα οποία βρίσκονται και στην
παραµεθόριο όπως τη λέµε, σε σχέση µε την Τουρκία στην Ψέριµο και τους Αρκιούς και σε σχέση µε την Αλβανία στην Ερεικούσα, στο Μαθράκι και στους Οθωνούς.
Έχω -τουλάχιστον, για τις τελευταίες περιπτώσεις- µιλήσει και
µε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που φυσικά δεν έχουν
αυτοδιοίκηση τα νησιά αυτά, αλλά υπάγονται και έχω δει τα τεράστια διοικητικά προβλήµατα που έχουν, όπως επίσης και τα
τεράστια αναπτυξιακά προβλήµατα που έχουν. Έχω και µια εµπειρία ως Υπουργός Παιδείας, όπου στα πολύ µικρά νησιά του
Αιγαίου φρόντιζα να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι και πήγαινα την πρώτη µέρα εκεί για να δω αν αυτά που µου λένε οι
συνεργάτες µου έχουν γίνει πράξη και καταλαβαίνω ότι εάν δεν
ενισχύσουµε αυτές τις πολύ µικρές περιοχές, τελικά θα το πληρώσουµε. Δεν θα µείνει κανένας εκεί και θα έχουν πρόβληµα και
η χώρα και οι άνθρωποι που εξαναγκάζονται να µετοικήσουν.
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Θέλω να µας πείτε παρακαλώ ποιες είναι οι πολιτικές σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο Υπουργός κ. Κατσαφάδος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα στο οποίο δεν χωρούν αντεγκλήσεις µεταξύ µας. Νοµίζω ότι από όλες τις πτέρυγες του
Κοινοβουλίου είναι δεδηλωµένη ανάγκη να υπηρετήσουµε όσο
το δυνατόν καλύτερα όλους αυτούς τους ακρίτες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα ακριτικά νησιά της παραµεθορίου.
Για µας, κύριε συνάδελφε, τα συγκεκριµένα νησιά αποτελούν
την Ελλάδα της Ελλάδας! Θεωρώ ότι το ζήτηµα της ανάπτυξης
και της ενίσχυσης όλων αυτών των παραµεθόριων νησιών αποτελεί ένα πεδίο κοινής συναντίληψης, για να µπορέσουµε να
βρούµε µε ποιον τρόπο θα βοηθήσουµε αυτά τα νησιά και τους
κατοίκους τους.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω, κύριε συνάδελφε, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει καταθέσει δυο νόµους, τον ν.4770/2021 και τον ν.4832/2021 που έχουν ως θέµα
την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Με
τον ν.4832 έγινε κύρωση κώδικα νοµοθεσίας για την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο.
Οι περιλαµβανόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, εκτός από τη
διαµόρφωση του πλαισίου της νησιωτικής πολιτικής, της διοίκησης και της διακυβέρνησης και της συνδεσιµότητας µε το µεταφορικό ισοδύναµο, αφορούν σε µία ολοκληρωµένη θαλάσσια
πολιτική.
Υπάρχουν µέσα σ’ αυτά τα δύο νοµοσχέδια συγκεκριµένες δέσµες µέτρων που έχουν να κάνουν µε την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηµατικότητας, µέσω ενός ειδικού προγράµµατος
ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού
προτύπου των νησιωτικών περιοχών.
Υπάρχει η χρηµατοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας και ιδίως στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας
µε τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος στο οποίο θα εντάσσονται
δράσεις, µελέτες και ενέργειες για τη θεσµική ενδυνάµωση των
φορέων της θαλάσσιας οικονοµίας.
Εδώ θέλω να ανοίξω µια παρένθεση, επειδή η ερώτηση που
µας απευθύνατε κανονικά θα έπρεπε να είχε έλθει και σε άλλα
Υπουργεία, ώστε να µπορεί η Κυβέρνηση να απαντήσει γιατί έχει
θέµατα για την υγεία, την παιδεία, τη δηµόσια διοίκηση, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά βάση στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –- αυτό που κάνουµε είναι
να δηµιουργήσουµε -και αυτό έχει εισαχθεί ως νέα νοοτροπία
στο Υπουργείο Ναυτιλίας- χρηµατοδοτικά εργαλεία, ούτως ώστε
να ενισχύσουµε τις νησιωτικές επιχειρήσεις και να µπορέσουµε
να τις τροφοδοτήσουµε µε κεφάλαια µέσα από τη µόχλευση σε
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Το κύριο έργο µας, όµως, είναι να θέσουµε τις βάσεις ώστε να
υπάρχουν ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Οπότε, σε ό,τι έχει να κάνει
µε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών, θέλω να σας πω ότι
καταφέραµε για πρώτη φορά, λαµβάνοντας και ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, να αντλήσουµε ένα ποσό πάνω από 540.000.000
ευρώ για τα επόµενα τέσσερα χρόνια και µέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν πλέον έχουµε κατοχυρώσει όλα αυτά τα χρήµατα,
να µπορέσουµε να βγάλουµε διαγωνισµούς, όπου να είναι ακόµα
ποιοτικότερα τα πλοία τα οποία θα συµµετέχουν σε αυτούς. Θεσπίζοντας διαγωνισµούς µε πλοία τύπου Α, ώστε να είναι πολύ
νεότερα τα πλοία από αυτά τα οποία χρησιµοποιούνταν µέχρι
τώρα.
Έχουµε καταφέρει, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, να έχουµε µια
αρκετά ικανοποιητική ακτοπλοϊκή διασύνδεση όλων των νησιών
µε την ηπειρωτική Ελλάδα ακόµα και κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού που ξέρετε τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισµούς
που υπήρχαν. Προφανώς, και πιστεύουµε ότι θα υπάρξει πεδίο
δόξης λαµπρόν και µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης. Υπάρχουν
αρκετές δράσεις τις οποίες σχεδιάζουµε και είµαστε στη φάση
της υλοποίησης, ούτως ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε δυνατότητες σε όλους αυτούς τους ακρίτες.
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Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι να µπορέσουµε να αντιστρέψουµε τη ροή, γιατί γνωρίζετε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι
το δηµογραφικό σε αυτές τις περιοχές. Να µπορέσουµε µε τις
υποδοµές που θα δηµιουργηθούν να πείσουµε τους συµπολίτες
µας να πάνε και να εγκατασταθούν εκεί, για να µπορέσουν να
αναπτύξουν την οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο συνάδελφος κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία κλείνει η τοποθέτησή σας, γιατί
αυτός είναι ο στόχος, πώς θα αποτρέψουµε συµπολίτες µας να
φύγουν από κει και πώς θα προτρέψουµε τους συµπολίτες µας
να πάνε.
Για να γίνει, όµως, αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν αρκεί το γενικό
πλαίσιο που έχετε νοµοθετήσει. Χρειάζονται ειδικές στοχευµένες
πολιτικές, τις οποίες και θα αναφέρω. Ούτε είµαι παντογνώστης
ούτε µπορώ να παράσχω φάρµακα που θα θεραπεύουν πάσα
νόσο, αλλά συνεργάζοµαι και συγκεκριµένος συνεργάτης και
φίλος µου επιστήµονας ο κ. Κεχαγιόγλου µε έχει ενηµερώσει για
τα ειδικότατα προγράµµατα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά, και σας προτείνω να νοµοθετήσουµε σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις ειδικές νησιωτικές κοινότητες -µόνο σε πέντε
περιπτώσεις- που θα έχουν δικά τους έσοδα. Δηλαδή, θα έχουν
µια αυτοδιοικητική µικρή αυτοτέλεια, υποχρεωτικά ΚΕΠ µε δύο
υπαλλήλους και έναν τεχνικό και οπωσδήποτε ανεξαρτήτως
πόσοι είναι οι µαθητές µια εκπαιδευτική µονάδα και µια υγειονοµική µονάδα. Και τέλος, να νοµοθετήσετε ότι για κάποια έργα
µικρά, αλλά µεγάλης σηµασίας, που κάνουν αυτά τα νησιά, θα
προβλεφθεί ειδικό νοµοθετικό καθεστώς διευκόλυνσης. Να µην
µπλέκουν µε τη γραφειοκρατία.
Αυτές είναι πολιτικές που στοχεύουν στο πολύ µικρό ακριτικό
νησί και οι λόγοι είναι ανθρώπινοι, οι λόγοι έχουν σχέση µε τους
πολίτες που µένουν εκεί, οι λόγοι έχουν να κάνουν και µε την
ανεργία σε ένα πολύ µικρό βαθµό, αλλά οι λόγοι είναι και εθνικοί.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω πάνω σε αυτό.
Η απερήµωση εκεί δεν είναι ακίνδυνη από εθνικής πλευράς. Δεν
κοστίζει τίποτα. Εγώ έχω συγκεκριµένη µελέτη. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Ό,τι σας προτείνω είναι χωρίς κόστος. Ελάχιστη
προσοχή απαιτείται, κατανόηση του τι ακριβώς συµβαίνει και διαχωρισµός αυτών των πέντε µικρών νησιών από όλα τα υπόλοιπα.
Θα αδικηθεί κανένας; Είναι µεροληπτική στάση υπέρ των άλλων
νησιών; Όχι. Κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας θα καταλάβει την ειδική σηµασία.
Άρα, λοιπόν, για να κλείσω δεν µε απασχολεί η επάρκεια ή η
µη επάρκεια του γενικού νοµοθετικού πλαισίου που έχετε καταθέσει. Ο συνάδελφός µου ο κ. Μπιάγκης τα παρακολουθεί αυτά
από την πλευρά του κόµµατός µας και είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος που κάνει τις παρεµβάσεις του. Δεν παρεµβαίνω στο
έργο του, αλλά έχοντας εντοπίσει ένα µικρό µεν, καίριο δε, όµως,
θέµα που αφορά την πατρίδα µου, σας καταθέτω και τις προτάσεις µου και περιµένω το σχόλιό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κατσαφάδος
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ (Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής): Καλοδεχούµενες οι προτάσεις, κύριε
συνάδελφε. Εγώ οφείλω, όµως, να σας ενηµερώσω για το τι
ισχύει αυτή τη στιγµή γι’ αυτά τα νησιά.
Τι καταφέραµε; Καταφέραµε πολλά για την τρέχουσα δροµολογιακή περίοδο και πετύχαµε κατ’ αρχάς επάρκεια δροµολογίων, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πιο σηµαντικό, όταν µιλάµε για
ένα νησί, είναι η ακτοπλοϊκή του διασύνδεση και µετά έρχονται
όλα τα άλλα. Τι καταφέραµε, λοιπόν, για τους Αρκιούς; Οι Αρκιοί
εξυπηρετούνται µε τη γραµµή Πυθαγόρειο ως Κω και επιστροφή,
µε υποχρέωση προσέγγισης στους Αρκιούς δύο φορές την εβδοµάδα. Στη γραµµή Πάτµος ως Πυθαγόρειο και επιστροφή µε
εκτέλεση δύο δροµολογίων την εβδοµάδα. Στη γραµµή Πάτµος
ως Λειψούς και επιστροφή µε την εκτέλεση ενός δροµολογίου
την εβδοµάδα. Στη γραµµή Πάτµος ως Λειψούς και επιστροφή
µε εκτέλεση δύο δροµολογίων την εβδοµάδα και στη γραµµή Κάλυµνος ως Πυθαγόρειο και επιστροφή µε την εκτέλεση τεσσάρων δροµολογίων την εβδοµάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι έχει να κάνει µε την Ψέριµο, στη γραµµή Κάλυµνος ως
Μαστιχάρι - Κω και επιστροφή µε την εκτέλεση τριών δροµολογίων την εβδοµάδα τη θερινή περίοδο και στη γραµµή Κάλυµνος
- Ψέριµος και επιστροφή µε την εκτέλεση τριών δροµολογίων την
εβδοµάδα τη χειµερινή περίοδο και πέντε δροµολογίων τη θερινή.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε το σύµπλεγµα των Διαπόντιων Νήσων,
η γραµµή Κέρκυρα - Διαπόντια Νησιά - Ερεικούσα - Μαθράκι Οθωνοί µέσα από τον λιµένα του Αυλακίου και επιστροφή µε την
εκτέλεση τριών δροµολογίων την εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια
της δροµολογιακής περιόδου και ένα επιπλέον κατά το θερινό
δροµολόγιο. Στη γραµµή Άγιος Στέφανος - Ερεικούσα - Μαθράκι
- Οθωνοί και επιστροφή µε την εκτέλεση τριών δροµολογίων την
εβδοµάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, µε τα στοιχεία τα οποία σας έδωσα και
τα δροµολόγια τα οποία εκτελούνται ότι υπάρχει µια επάρκεια
και σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από κάθε άλλη φορά η ακτοπλοϊκή διασύνδεση αυτών των πέντε µικρών νησιών.
Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι µελετάµε και άλλα µοντέλα,
όπως είναι αυτό των υδατοδροµίων. Πρέπει να σας πω ότι µε τον
ν.4663/2020 απλοποιήθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς ο τρόπος δηµιουργίας υδατοδροµίων και δόθηκε η δυνατότητα αυτή και σε ιδιώτες. Σας ενηµερώνω σχετικά µ’ αυτό πως
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη συγκοινωνιακή σύνδεση των Νησιών
Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνοί που βρίσκονται στα σύνορα της
χώρας µας µε την Αλβανία, έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µας
σχετικές αιτήσεις χορήγησης αδειών ίδρυσης υδατοδροµίων, οι
οποίες επί του παρόντος µελετώνται για να εγκριθούν.
Επειδή είχατε βάλει στην επίκαιρη ερώτησή σας και το τι µπορούµε να κάνουµε σε σχέση και µε τη φορολογία όλων αυτών
των κατοίκων, για να είναι πιο φιλική και να προσελκύσει περισσότερους πολίτες, θα πρέπει να σας ενηµερώσω ότι από το 2011
µε τον ν.3986, εξαιρούνται οι κάτοικοι οι οποίοι είναι ελεύθεροι
επαγγελµατίες ή έχουν εµπορικές επιχειρήσεις από το τέλος επιτηδεύµατος σ’ αυτά τα νησιά, όπως επίσης εξαιρούνται και από
την καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό είναι
ένα θέµα το οποίο σχετίζεται -και το µελετούν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών- µε την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την ίση φορολογική µεταχείριση που πρέπει να
υπάρχει µεταξύ των πολιτών και τους απαραίτητους δηµοσιονοµικούς στόχους που πρέπει να πιάσει η Κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική σύνδεση στα µικρά παραµεθόρια νησιά, επειδή το θέσατε και αυτό, ο σχεδιασµός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα Νησιά Ερεικούσα,
Μαθράκι, Οθωνοί, Ψέριµος και Αρκιοί αποτυπώνεται στο νέο
UFBB πρόγραµµα το οποίο είναι προς τη φάση της υλοποίησης
και περιλαµβάνει περιοχές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας σ’ αυτές. Η διαγωνιστική διαδικασία του συγκεκριµένου
έργου βρίσκεται σε εξέλιξη µέσω ΣΔΙΤ µ’ έναν προϋπολογισµό
της τάξης των 800 εκατοµµυρίων ευρώ. Βέβαια, θα υπάρξουν και
επόµενες πολιτικές πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα είναι σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο και θα
τις ανακοινώσει το Υπουργείο.
Σε ό,τι είπατε για τα ΚΕΠ, να σας ενηµερώσω ότι µε την προκήρυξη 7Κ του 2021 έχουν βγει δύο θέσεις, µία θέση για το Μεγανήσι κατηγορίας ΠΕ και µία θέση για την Κάλυµνο κατηγορίας
ΔΕ. Επιπλέον, από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία τηρούνται
από την αρµόδια υπηρεσία δεν προκύπτει η ύπαρξη ιδιαίτερα αυξηµένης ροής σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτηµάτων πολιτών και
διεκπεραίωσης µέσω των ΚΕΠ απ’ αυτά τα παραµεθόρια νησιά.
Σύµφωνα µε τον ν.3852/2010, τον γνωστό «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τα
Νησιά Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνοί είναι νησιωτικές δηµοτικές κοινότητες αλλά και δηµοτικές ενότητες του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε κάθε µία από τις οποίες
ορίζεται και ένας αρµόδιος αντιδήµαρχος.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην απογραφή η
οποία έγινε το 2011 τα Νησιά Ψέριµος και Αρκιοί έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς οικισµοί, η µεν Ψέριµος ως αυτοτελής οικισµός του Δήµου Καλυµνίων, οι δε Αρκιοί ως αυτοτελής οικισµός
του Δήµου Πάτµου. Για την αναγνώριση των εν λόγω αυτοτελών
οικισµών ως δηµοτικών κοινοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο
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6 του άρθρου 283 του νόµου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» του 2010, απαιτείται η γνώµη των εκάστοτε δηµοτικών συµβουλίων και η έκδοση προεδρικού διατάγµατος από τον αρµόδιο Υπουργό
Εσωτερικών.
Επιπλέον, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι για φέτος µόνο από
τους ΚΑΠ κατανεµήθηκαν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές
24.300.000 ευρώ για να ενισχυθούν µε έργα και οι τοπικές οικονοµίες.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε την υγεία, από τις 29-7-2021 έχει εκδοθεί ΚΥΑ σχετικά µε τη σύσταση του περιφερειακού ιατρείου στην
Ψέριµο. Από τις 1-5-2020 µε ΚΥΑ έχει συσταθεί περιφερειακό ιατρείο στη Δηµοτική Ενότητα Αρκιών Δωδεκανήσου ως αποκεντρωµένης µονάδας του Κέντρου Υγείας Πάτµου. Από το 1988
έχουν συσταθεί και λειτουργούν περιφερειακά ιατρεία στην Ερεικούσα, στο Μαθράκι και στους Οθωνούς.
Όσο για την παιδεία, στα Νησιά Ερεικούσα και Μαθράκι της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας λειτουργούν
σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, για δε τη σχολική
µονάδα στους Οθωνούς υπάρχει αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης µαθητών για το 2021 - 2022.
Όσον αφορά στα Νησιά Αρκιοί και Ψέριµος της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, στους µεν Αρκιούς
λειτουργεί η σχολική µονάδα, στη δε Ψέριµο από το σχολικό
έτος 2013 - 2014 η µονάδα έχει καταργηθεί. Στους Αρκιούς λειτουργεί ένα δηµοτικό σχολείο µε δύο µαθητές και έναν εκπαιδευτικό. Στην Ψέριµο λειτουργούσε κατά το παρελθόν δηµοτικό
σχολείο, το οποίο όµως από το 1997 έχει µείνει χωρίς µαθητές.
Όπως καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφε, γίνονται προσπάθειες. Κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία υπάρχουν στα
συγκεκριµένα νησιά και όπου υπάρχουν µαθητές προσπαθούµε
να έχουµε σχολικές µονάδες για να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε και να υπηρετήσουµε το δικαίωµα που έχει το κάθε παιδί
στη µόρφωση.
Αν µε ρωτάτε αν είναι όλα καλά, θα πω ότι προφανώς και δεν
είναι όλα καλά. Αν µε ρωτάτε αν υπάρχει χώρος για να µπορέσουµε να κάνουµε πολύ περισσότερα πράγµατα, προφανώς και
υπάρχει χώρος και είναι και υποχρέωσή µας να κάνουµε πολύ
περισσότερα πράγµατα, αλλά εδώ είµαστε για να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να πετύχουµε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 28/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Νηµποριό και Στύρα Ευβοίας:
Αιολικά εντός αρχαιολογικών χώρων».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στην πολύπαθη Εύβοια στον Δήµο Καρύστου
υπάρχουν ήδη τετρακόσιες δεκατρείς ανεµογεννήτριες και
υπάρχουν αιτήσεις για να αυξηθεί αυτός ο αριθµός πολύ παραπάνω στις οκτακόσιες σαράντα επτά. Ελπίζουµε να συµφωνούµε
όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα ότι είναι τύχη γι’ αυτόν τον τόπο να έχει
τόσους αρχαιολογικούς χώρους και σηµαντικότατους, χώροι
που, δυστυχώς µε την άναρχη εγκατάσταση των αιολικών πλήττονται σηµαντικά.
Έχουµε αυτή τη στιγµή τρεις χώρους που θα πληγούν, τρεις
λόφους. Ο ένας ήδη είχε λατοµεία που πάνω τους µπήκαν στην
πράξη τα αιολικά πριν από κάποια χρόνια, χωρίς επίβλεψη από
την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έχουµε την Ακρόπολη των Στύρων
που ασφυκτικά θα περικυκλωθεί εκ νέου -γιατί είναι ήδη κοντά
στις ανεµογεννήτριες- από ανεµογεννήτριες. Απέναντι από τη
µνηµειακή πύλη θα µπει ο υποσταθµός κ. ο. κ.. Έχουµε το Νηµποριό, έναν σηµαντικότατο αρχαιολογικό χώρο, ένα ρωµαϊκό λατοµείο, δηµοσιευµένο από τη δεκαετία του ’80. Εδώ και είκοσι
χρόνια έγινε εκσκαφή από κολώνες, τις οποίες πήραν από το λατοµείο του Νηµποριού και οι οποίες κοσµούν το Αρχαιολογικό
Μουσείο της Χαλκίδας και όµως δεν έχει κηρυχθεί µε ολιγωρία
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Το ερώτηµα είναι: Θα έχουµε εδώ κάτι άλλο πέρα των εγκληµάτων απέναντι στους αρχαιολογικούς χώρους που είδαµε στο
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παρελθόν; Θα κηρυχθεί αυτός ο χώρος, θα γίνει αυτός ο χώρος,
θα υπάρχει αρνητική γνωµοδότηση για την εγκατάσταση του
συγκεκριµένου βιοµηχανικού αιολικού σταθµού στα Στύρα και
στο Νηµποριό στη νότια Εύβοια; Θα προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο λόφος του Νηµποριού µαζί µε τον λόφο
του Αγίου Νικολάου να γίνουν ένας πρότυπος επισκέψιµος αρχαιολογικός χώρος, ένα αρχαιολογικό πάρκο που να διαφαίνεται
διαχρονικά η εκµετάλλευση της πέτρας από τα αρχαία χρόνια
µέχρι τα µέσα του προηγούµενου αιώνα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, αποφύγατε να χρησιµοποιήσετε στην προφορική ερώτηση αυτό που έχετε δηλώσει στη γραπτή, αλλά επειδή
τα γραπτά µένουν, θα µου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι στη γραπτή
σας κατάθεση ζητάτε να γνωµοδοτήσω, να γνωµοδοτήσει η
Υπουργός αρνητικά στην κατασκευή του συγκεκριµένου βιοµηχανικού αιολικού σταθµού στην περιοχή του Νηµποριού και των Στύρων στη νότια Εύβοια.
Εδώ, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε ότι ευτυχώς κανένας Υπουργός -όχι σήµερα- δεν γνωµοδοτεί για οτιδήποτε, αλλά συνολικά
οι υπηρεσίες και τα συµβούλια του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού.
Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι όλα τα σχετικά αιτήµατα
από οπουδήποτε κι αν υποβάλλονται, είτε αφορούν αιολικούς
σταθµούς είτε οτιδήποτε άλλο εξετάζονται από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία µε γνώµονα την προστασία των αρχαιολογικών χώρων
και των ιστορικών τόπων των αρχαίων και των νεότερων µνηµείων δυνάµει του ν.3028/2002. Στις 13 Σεπτεµβρίου τρέχοντος
έτους διαβιβάστηκε προς γνωµοδότηση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού η µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου για την κατασκευή και
λειτουργία πέντε αιολικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη θέση Τσούκα, Δεµενήτη, Πυργάρι, Λούτσα,
Χρούση και των συνοδών έργων στη δηµοτική ενότητα Στυραίων
Δήµου Καρύστου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ενηµέρωσε εγγράφως -για
να µη λέµε δηλαδή ότι η εφορεία ολιγωρεί- ενηµέρωσε εγγράφως την ενδιαφερόµενη εταιρεία ότι θα πρέπει να προηγηθεί αυτοψία στελεχών της στις ανωτέρω θέσεις. Στην εισήγηση της
εφορείας που θα ακολουθήσει την αυτοψία θα ληφθεί προφανώς
υπ’ όψιν -δυνάµει του αρχαιολογικού νόµου- η γειτνίαση µε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Τα µνηµεία και οι κηρυγµένοι
αρχαιολογικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή των Στύρων είναι
στον λόφο του Αγίου Νικολάου η ακρόπολη των Στύρων, γνωστή
και ως Κάστρο των Άρµενων και στις πλαγιές του λόφου οκτώ
οµάδες ρωµαϊκών αυτοκρατορικών λατοµείων από τα οποία γινόταν η εξόρυξη της Στυρίας λίθου.
Το 2012, κηρύχθηκαν έξι αρχαία κτίσµατα γνωστά ως «Δρακόσπιτα» στις θέσεις Πάλλη-Λάκκα, Κουρθέα, Λιµικό Καψάλων, Ίλκιζες, Πύργος Νηµποριού και το δρακόσπιτο στη διασταύρωση
Βελανίδι, Χάρακα, Κοπριά. Για τις αρχαιότητες που εκτείνονται
στην περιοχή του Νηµποριού και του Αγίου Νικολάου η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ευβοίας έχει επιδείξει τους τελευταίους µήνες ιδιαίτερη µέριµνα. Έχει κινήσει ήδη από το 2020 τη διαδικασία αναοριοθέτησης των ορίων του αρχαιολογικού χώρου που εκτείνεται
στον λόφο του Αγίου Νικολάου, ενώ έχει ήδη στείλει φάκελο στις
κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου µε πρόταση αναοριοθέτησης και διεύρυνσης των ορίων του χαρακτηρισµένο αρχαιολογικού χώρου «Δρακόσπιτο» στη θέση Πύργος Νηµποριού, λόγω
εντοπισµού νεότερων στοιχείων.
Επιπρόσθετα η πυρκαγιά του περασµένου Ιουλίου έχοντας
αποψιλώσει τον λόφο του Νηµποριού από τη βλάστηση έφερε
στο φως για πρώτη φορά την έκταση των λατοµικών εγκαταστάσεων οι οποίες καταλαµβάνουν πολλά στρέµµατα. Πρόκειται για
µικρά και µεγάλα µέτωπα αρχαίων λατοµείων τα οποία ενώνονται
µε οδούς λιθαγωγίας οι οποίες µάλιστα διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση, κάποιες από τις οποίες ξεπερνούν σε µήκος τα έξι
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χιλιόµετρα. Με τα δεδοµένα αυτά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας προχώρησε στην κατάθεση πρότασης οριοθέτησης διεύρυνσης δηλαδή των ορίων του κηρυγµένου αρχαιολογικού
χώρου «Δρακόσπιτο» στον Πύργο Νηµποριού καθώς όπως προανέφερα ήδη στην αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου
στον λόφο του Αγίου Νικολάου προκειµένου να περιβληθούν τα
ευρήµατα που εντοπίστηκαν πρόσφατα στοχεύοντας στην καλύτερη προστασία και ανάδειξης τους.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η προστασία του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για την
εφορεία αρχαιοτήτων και όχι ολιγωρία, όπως είπατε εσείς. Η δε
εξέταση και η σχετική γνωµοδότηση για την αιτούµενη χωροθέτηση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα
Στύρα προφανώς θα γίνει από τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου, δηλαδή τις υπηρεσίες και το κεντρικό αρχαιολογικό συµβούλιο το οποίο θα κληθεί να γνωµοδοτήσει κατά νόµον για τη
χωροθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχετε τον
λόγο, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εδώ πέρα εκπροσωπείτε και τις υπηρεσίες
που εποπτεύετε, αυτός είναι ο ρόλος σας, οπότε, βεβαίως, µας
µεταφέρετε τη γνώµη τους και σας ζητάµε τις τοποθετήσεις των
υπηρεσιών εκ µέρους σας, οπότε γι’ αυτό και ζητάµε τη γνωµοδότηση. Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι το γνωρίζετε.
Υπάρχει ολιγωρία, βεβαίως, και υπάρχει ολιγωρία γιατί αυτή
τη στιγµή χωροθετούνται σε όλη την Ελλάδα αιολικά πάρκα σε
απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους που είναι µικρότερη του
ενάµισι χιλιοµέτρου που προβλέπει το χωροταξικό. Έχετε προβεί
ποτέ σε καταγγελία αυτού; Έχετε ζητήσει κάτι να αλλάξει στη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας; Έχετε µιλήσει µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτό το ζήτηµα; Διαρκώς δίνονται αδειοδοτήσεις σε αποστάσεις όπως η συγκεκριµένη περίπτωση. Έχει
δώσει η ΡΑΕ άδεια παραγωγού. Έχει δώσει και άδεια εγκατάστασης και έχουν µπει ανεµογεννήτριες σε µικρότερη απόσταση
από το ενάµισι χιλιόµετρο από τον κηρυγµένο αρχαιολογικό
χώρο της ακρόπολης των Στύρων. Τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;
Δεν είναι ολιγωρία;
Θέλω, όµως, να είµαι και λίγο πιο σαφής σε αυτά που ρωτήσατε, να τα κάνουµε λίγο πιο σαφή για τους πολίτες που µας
ακούνε. Πότε θα ολοκληρωθεί η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Νικολάου, ώστε να περιλαµβάνει και τον
λόφο του Νηµποριού; Συµφωνούµε σε ένα πράγµα: Είναι πολύ
σηµαντικός ο αρχαιολογικός χώρος του Νηµποριού. Είπατε ότι
µετά την πυρκαγιά αποκαλύφθηκαν και οι δρόµοι που συνέδεαν
και επέτρεπαν τη µεταφορά των µεταλλευτικών προϊόντων, είτε
ήταν είδη πέτρας και άλλου υλικού. Όλο αυτό το δίκτυο που είναι
µοναδικό πολλές φορές να διατηρηθεί σε τέτοια κατάσταση, θα
προστατευτεί; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα; Τι θα προηγηθεί;
Η κήρυξη ή η εγκατάσταση των αιολικών; Αυτά είναι τα αυτονόητα που ζητάµε.
Ζητάµε να δεσµευτείτε εδώ πέρα ότι ο αρχαιολογικός χώρος
του Νηµποριού θα προστατευτεί, ότι δεν θα διανοηθεί κανείς ότι
θα κηρυχθεί, δεν θα διανοηθεί κανείς να εγκαταστήσει ανεµογεννήτριες το λιγότερο στην απόσταση που προβλέπει το χωροταξικό των ΑΠΕ, τ ενάµισι χιλιόµετρο από αυτά σε ευθεία.
Αντίστοιχα για την ακρόπολη των Στύρων, που όπως ξέρετε
σε µικρότερη απόσταση από το ενάµισι χιλιόµετρο, σχεδιάζουν
να βάλουν τον υποσταθµό µπροστά από τη µνηµονιακή πύλη της
Ακρόπολης. Ήδη έχουν γίνει οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή σας ζέβρα από τους δρόµους, διακόσια µέτρα κάτω από
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Στύρων είναι ο δρόµος από το υφιστάµενο αιολικό. Θα συνεχίσετε να µένετε αδρανείς, όταν γίνεται τόσο µεγάλη βεβήλωση στον αρχαιολογικό
χώρο από τις ανεµογεννήτριες ενάντια στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία αλλά και ενάντια στο χωροταξικό των ΑΠΕ;
Σας ζητάµε να κάνετε την υποχρέωσή σας, να διεκδικήσετε
την ακεραιότητα των αρχαιολογικών µας χώρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού): Κύριε Βουλευτά, όσο και να προσπαθείτε να πείσετε ότι
η Αρχαιολογική Υπηρεσία παρανοµεί σας λέω ότι δεν παρανοµεί
και κρατάει και τηρεί απολύτως -τουλάχιστον η συγκεκριµένη
υπηρεσία δεν έχει δώσει κανένα δείγµα παρανοµίας- αυτά τα
οποία επιβάλλει ο αρχαιολογικός νόµος και οι διεθνείς συµβάσεις.
Ως προς το αυτονόητο ερώτηµα τι θα προηγηθεί, να πω ότι
αυτονοήτως η διοικητική πρακτική θεωρεί ότι όταν δύο φάκελοι
αφορούν ή συµπίπτουν στη θεµατική τους και εν προκειµένω
είναι η αδειοδότηση και η αναοριοθέτηση είθισται τουλάχιστον
να συνεξετάζονται.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού στελεχώνονται από
επιστήµονες αφιερωµένους στην προστασία και την ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αυτά τα οποία υιοθετείτε στην περίπτωση του Νηµποριού είναι αυτά τα οποία έχουν δηµοσιοποιήσει διάφοροι σύλλογοι και συλλογικότητες της περιοχής, οι
οποίοι κατηγορούν χωρίς να έχουν δεδοµένα τους συγκεκριµένους δηµόσιους λειτουργούς, την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Οι ισχυρισµοί αυτοί είναι προσβλητικοί και εξυπηρετούν κάποιες σκοπιµότητες γι’ αυτό να
είστε βέβαιος. Διότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ποτέ δεν καταστράφηκαν αρχαιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Έχει συµβεί το αντίθετο. Όπου
εντοπίστηκαν αρχαιότητες, ακόµα και αν έγιναν τα αιολικά
πάρκα, συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν µε επιβάρυνση του κυρίου του έργου, όπως προβλέπει ο αρχαιολογικός ν.3028/2002.
Θεωρώ ότι έχετε µια ευαισθησία για την ανάσχεση της κλιµατικής κρίσης που αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση της εποχής
µας. Με την ευρωπαϊκή πράσινη συµφωνία και τα είκοσι επτά
µέλη δεσµευτήκαµε να µετατρέψουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση
στην πρώτη κλιµατικά ουδέτερη ήπειρο ως το 2050.
Για να το πετύχουν αυτό, δεσµεύθηκαν τα κράτη µέλη να µειώσουν τις εκποµπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή στηρίζει τις εναλλακτικές µορφές
ενέργειας. Παράλληλα, όµως, η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται απολύτως για τη διάσωση του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού
τοπίου της χώρας µας.
Να είστε σίγουρος, κύριε Βουλευτά, ότι τα αρµόδια όργανα
του Υπουργείου Πολιτισµού, είτε είναι υπηρεσίες είτε τα συλλογικά γνωµοδοτικά µεριµνούν, ώστε να µην υπάρχει καµµία έκπτωση στην προστασία αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Η πρώτη µε αριθµό 26/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε θέµα: «Σύσταση Τεχνικού Συµβουλίου Υπουργείου Παιδείας»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Βουλευτή, καθώς βρίσκεται σε αποστολή της Βουλής.
Η πρώτη µε αριθµό 13/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αίτηµα στις αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των δυσµενών καιρικών φαινοµένων του 2021 και για Κοινοτική στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος των πληγέντων παραγωγών», δεν θα
συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω προς
το Σώµα ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και οι
Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό, κατέθεσαν στις 8-10-2021 σχέδια νόµου:
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α. Κύρωση της Συµφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου,
β. Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις σχέσεις
και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου,
γ. Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της,
αφενός, και της Δηµοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου,
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δ. Κύρωση της Συµφωνίας Πλαίσιο µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών µελών της, αφενός, και της Αυστραλίας,
αφετέρου.
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα γίνει ολιγόλεπτη διακοπή και µετά τη διακοπή θα συνεχίσουµε µε νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες
τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Ειδικότερα ως προς την οργάνωση της συζήτησης προτείνονται εκτός από τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους καθώς και τους Υπουργούς, ένας
κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή
από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και ένας δωδεκαµελής
κύκλος οµιλητών µε αναλογία έκαστος: πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας
από το ΚΚΕ, ένας από την Ελληνική Λύση, ένας από το ΜέΡΑ25,
που θα συµµετέχουν στη συζήτηση µε φυσική παρουσία. Οµοίως
κατανεµηµένοι σε έναν δωδεκαµελή κύκλο θα είναι και οι Βουλευτές που θα συµµετέχουν µε τηλεδιάσκεψη ή και µε φυσική
παρουσία.
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της
αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε
σχετικές επιστολές.
Για τις τέσσερις τροπολογίες που υπάρχουν, έχουν ειδοποιηθεί οι αρµόδιοι Υπουργοί εγκαίρως να έρθουν να τις παρουσιάσουν, ώστε να τις έχουν υπ’ όψιν τους οι συνάδελφοι που θα
πάρουν τον λόγο.
Επί της βασικής εισήγησης νοµίζω δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση.
Εποµένως, µε τη συµφωνία του Σώµατος, µπορούµε να ξεκινήσουµε µε το γενικό εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη, για δεκαπέντε λεπτά.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιες ηµέρες πριν από εκατόν εννέα χρόνια οι ελληνικές
απελευθερωτικές δυνάµεις έδιναν στρατηγικής σηµασίας µάχη
µε τον τουρκικό στρατό στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Σαραντάπορο, το οποίο τελικά κατέλαβαν µετά από σφοδρή σύρραξη µε
έναν αντίπαλο ισχυρό και µε γεωγραφικό πλεονέκτηµα. Το τίµηµα της νίκης πλήρωσαν, όµως, ακριβά τα µαρτυρικά Σέρβια
µε τη σφαγή εκατόν δεκαεπτά αµάχων πολιτών, ιερέων, δασκάλων, προκρίτων. Μια ηµέρα µετά, σαν σήµερα, υπό τους ήχους
των καµπανών, ο ελληνικός στρατός προέλαυνε στην Κοζάνη
ανοίγοντας τον δρόµο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Στα γιορτινά της, λοιπόν, σήµερα η πρωτεύουσα της δυτικής
Μακεδονίας τιµάει τους αγωνιστές και τους αγώνες για ανεξαρτησία, δηµοκρατία και δικαιοσύνη. Το αγαθό της δικαιοσύνης και
συγκεκριµένα τον κλάδο της πολιτικής δικαιοσύνης φιλοδοξεί να
υπηρετήσει και το σχέδιο νόµου που έχω την τιµή σήµερα να εισηγούµαι ενώπιον του Σώµατος.
Το Αστικό Δίκαιο, ουσιαστικό και δικονοµικό, είναι κλάδος που
ρυθµίζει τις υποθέσεις των ιδιωτών που ανακύπτουν στο πλαίσιο
του οικογενειακού, κοινωνικού και επαγγελµατικού βίου τους,
καθώς και τους κανόνες δικαστικής επίλυσης αυτών των διαφορών. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ποιότητα στην απονοµή της
πολιτικής δικαιοσύνης επηρεάζει τις ζωές όλων των πολιτών και
αποτελεί δηµοκρατικό, βιοτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό δείκτη
για κάθε χώρα. Σηµαντικό, όµως, όρο της εύρυθµης λειτουργίας
της δικαιοσύνης αποτελεί η απονοµή της σε εύλογο χρόνο, όπως
άλλωστε αξιώνουν το Σύνταγµα και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, κάτι που, δυστυχώς, δεν έχει καταφέρει να πετύχει στον επιθυµητό βαθµό το δικαστικό µας
σύστηµα, παρά τις πολυάριθµες σχετικές προσπάθειες. Είναι

σαφές ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι σύνθετο ζήτηµα
και προϋποθέτει την αναβάθµιση των υποδοµών, τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού, την απλοποίηση της νοµοθεσίας, τον εξορθολογισµό των
διαδικασιών και τη βελτίωση άλλων παραµέτρων που επιδρούν
στα διάφορα στάδια από τη γέννηση της διαφοράς µέχρι την
απόδοση έννοµης προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης και της
κουλτούρας της κάθε κοινωνίας.
Απαιτείται, λοιπόν, συστηµατική παρακολούθηση των δεδοµένων και η στοχευµένη παρέµβαση για την αντιµετώπιση των αδυναµιών του συστήµατος. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το
ζητούµενο σχέδιο νόµου. Έξι χρόνια µετά τις εκτεταµένες αλλαγές του ν.4335/2015 η προς τούτο συσταθείσα νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, αποτελούµενη από δικαστές, καθηγητές,
δικηγόρους, αξιολόγησε τα αποτελέσµατά του και εισηγήθηκε
τροποποιήσεις για τη βελτίωση προβληµατικών διατάξεων, την
επίλυση διχογνωµιών και τη συµπλήρωση κενών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Στη βάση αυτής της επεξεργασίας το σχέδιο νόµου εισάγει
σηµαντικές καινοτοµίες, διευρύνει κρίσιµες προθεσµίες και δικαιώµατα, επαναφέρει ένδικα µέσα που είχαν καταργηθεί, απλοποιεί διαδικασίες και αυξάνει τις ψηφιακές εφαρµογές στην
πολιτική δικαιοσύνη. Κατά την κοινοβουλευτική επεξεργασία οι
εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης και των φορέων αναγνώρισαν
τις ελλείψεις και συντάχθηκαν µε τους στόχους και µε διατάξεις
του σχεδίου νόµου και διατύπωσε, βέβαια, ο καθένας τις επιφυλάξεις ή και τις αντιθέσεις του σε συγκεκριµένα ζητήµατα.
Η διάταξη, όµως, που συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αναµφίβολα η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στην
αστική δικαιοσύνη, θεσµός που εφαρµόζεται εδώ και δέκα χρόνια στη διοικητική, µε ιδιαίτερη επιτυχία. Στόχος είναι η επίλυση
µε ενιαίο και ασφαλή τρόπο υποθέσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος που προκαλούν συµφόρηση και καθυστέρηση στην απονοµή
της δικαιοσύνης, απασχόληση µεγάλου αριθµού δικαστών και
υπαλλήλων, ταλαιπωρία και δαπάνη στους πολίτες και οδηγούν
πολλές φορές στην έκδοση αντιφατικών αποφάσεων και στην
πρόκληση ανασφάλειας δικαίου.
Αντίστοιχους ή παραπλήσιους θεσµούς συναντούµε στο Γαλλικό Δίκαιο, στο Γερµανικό Δίκαιο, στο ‘Ελεγκτικό Συνέδριο -µε
πρόσφατο νόµο- ενώ οµοιότητες υπάρχουν και στην πιλοτική
δίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Έτσι, κρίθηκε σκόπιµη η επέκταση του θεσµού και στην πολιτική
δικονοµία προκειµένου να υπηρετήσει τους ίδιους αυτούς στόχους της αποσυµφόρησης, της επιτάχυνσης και της ασφάλειας
του δικαίου.
Τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης επικαλέστηκαν λειτουργικές
και συνταγµατικές αιτιάσεις, χωρίς να µπορούν να εξηγήσουν
πειστικά γιατί θεωρούν αποδεκτό και αποτελεσµατικό τον θεσµό
στη διοικητική δίκη αλλά όχι στην αστική. Εξάλλου και ο ισχυρισµός περί δήθεν κατάργησης του δικαιώµατος του κάθε δικαστή
στον διάχυτο και παρεµπίπτοντα έλεγχο της συνταγµατικότητας,
επίσης, δεν ευσταθεί αφού η σχετική κρίση της ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της πιλοτικής δίκης αποτελεί µεν µια
ισχυρότατη νοµολογία αλλά δεν θα δεσµεύει άλλες υποθέσεις,
άλλες δίκες.
Στο σηµείο αυτό αναγκάζοµαι να επανέλθω και να τονίσω και
πάλι την άτοπη, άδικη και επικίνδυνη θέση των εκπροσώπων της
Αντιπολίτευσης για την εργαλειοποίηση της πολιτικής δίκης που
θίγει το κύρος των δικαστικών λειτουργών όταν αποδίδει στην
ολοµέλεια του Αρείου Πάγου ότι θα υπηρετεί πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα και στους δικαστές των άλλων βαθµίδων ότι
δεν θα έχουν το ανάστηµα να εκφράσουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη κρίση τους. Έτσι, όµως, υπονοµεύεται το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών στον θεσµό της δικαιοσύνης συνολικά.
Ένα άλλο ζήτηµα που ήγειρε αντιδράσεις µέρους της Αντιπολίτευσης είναι η νέα απλοποιηµένη διαδικασία στις µικροδιαφορές. Όµως και εδώ οι ενστάσεις είναι ανεξήγητες, δεδοµένης της
καθυστέρησης που εµφανίζουν οι συγκεκριµένες υποθέσεις.
Αυτό που συµβαίνει είναι ότι υιοθετούνται και στις µικροδιαφορές ρυθµίσεις που δοκιµάστηκαν σε άλλα είδη υποθέσεων, ιδίως,
για διαδικαστικές πράξεις και προθεσµίες. Είναι εξάλλου αναν-
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τίστοιχο µε το αντικείµενό τους το να διέπεται η εκδίκασή τους
από αυστηρό και τυπικό πλαίσιο όταν έχουν απλοποιηθεί άλλες
δίκες µε ασυγκρίτως µεγαλύτερο επίδικο. Έτσι, ούτε η λήψη
ενόρκων βεβαιώσεων χωρίς την κλήση του αντιδίκου ούτε η αξιολόγηση αποδεικτικών µέσων, επιπλέον εκείνων που προβλέπει ο
νόµος ούτε η υποβολή των ισχυρισµών και των αποδεικτικών
στοιχείων µε απλό έγγραφο - υπόµνηµα ή σε ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβαθµίζουν πραγµατικά το επίπεδο της έννοµης προστασίας. Το αντίθετο, µάλιστα.
Τα ίδια ισχύουν και για την από κοινού δήλωση των διαδίκων
για παράσταση σε δίκες της ειδικής διαδικασίας της εκουσίας
στον δεύτερο βαθµό και στις συναινετικές προσηµειώσεις, που
σίγουρα δεν θίγουν την αρχή της προφορικότητας αφού και δυνητικό χαρακτήρα έχουν και αφορούν σε περιπτώσεις τις οποίες
η παρουσία των διαδίκων έχει αποκτήσει πλέον διαδικαστικό, τυπικό, χαρακτήρα.
Αρκετή συζήτηση προκάλεσε και η µερική επαναφορά του δικαιώµατος της αναστολής στην ανακοπή του πλειστηριασµού για
τα ακίνητα η οποία, επίσης, συνοδεύτηκε από ισχυρή δόση υπερβολής. Κι αυτό γιατί αφ’ ενός η ρύθµιση συνιστά βελτίωση σε
σχέση µε τα ισχύοντα σήµερα, και αφ’ ετέρου γιατί και στα ακίνητα είναι δυνατή η αναστολή, αλλά από το δικαστήριο του ενδίκου µέσου, η οποία µπορεί να ζητήσει και αυτοτελώς. Κατά
συνέπεια, ούτε τα ακίνητα στερούνται δικαστικής προστασίας.
Εκεί, όµως, που η υποκρισία χτύπησε πραγµατικά κόκκινο ήταν
στη ρύθµιση για την αυτόµατη σταδιακή µείωση της τιµής του
εκπλειστηριαζόµενου µετά από δύο άγονους πλειστηριασµούς
στο 80% και µετά από τρεις στο 65%.
Και αυτό γιατί ο καθένας γνωρίζει ότι µετά από δύο και τρεις
άγονους πλειστηριασµούς ούτε και σήµερα αποφασίζεται δικαστικά η αύξηση της τιµής. Στην πραγµατικότητα το εµπορικό ενδιαφέρον και ο ανταγωνισµός είναι αυτά που καθορίζουν την
τιµή. Εξάλλου, µε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις για την αποφυγή φαινοµένων συµπαιγνίας, ενώ
και οι συνθήκες στην κτηµαταγορά έχουν αλλάξει σηµαντικά.
Έτσι, η νέα ρύθµιση συµβάλλει στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων τα οποία µε το ισχύον σήµερα καθεστώς θα έπρεπε
να επέµβουν για να αλλάξουν την τιµή. Εποµένως, εισάγεται ένα
αντικειµενικό κριτήριο που πρακτικά οδηγεί χωρίς περιττές διαδικασίες στο ίδιο αποτέλεσµα που θα οδηγούσε και η δικαστική
απόφαση. Πάντως το να µας εγκαλεί ειδικά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση για διευκολύνσεις στη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης θυµίζει πατροκτόνο που ωρύεται για την ορφάνια.
Για το θέµα της ανάθεσης στον δικαστικό επιµελητή να συντάσσει βεβαίωση για την παρεµπόδιση της επικοινωνίας του παιδιού µε τον γονέα, ακούγοντας τις επιφυλάξεις, ζήτησα την
αντικατάσταση στο σχετικό άρθρο του όρου βεβαιώνει µε τον
όρο διαπιστώνει. Όµοια ήταν και η πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αλλά και των άλλων εκπροσώπων των άλλων κοµµάτων.
Ο κύριος Υπουργός ήδη δέχτηκε να επανεξετάσει τη σχετική
διατύπωση. Εντούτοις, από το Βήµα της επιτροπής ακόµα σηµείωσε ότι έτσι κι αλλιώς είναι αδικαιολόγητη η ανησυχία, αφού είτε
βεβαιώνει είτε διαπιστώνει την παρεµπόδιση ο δικαστικός επιµελητής, το παράνοµο αυτής θα το κρίνει τελικά και πάλι το δικαστήριο.
Επειδή όµως ακούστηκαν και ακόµα πιο αυστηρές επικρίσεις
για το συγκεκριµένο ζήτηµα ας θυµηθούµε και το άρθρο 931 παράγραφος 2 που προβλέπει τη σύνταξη έκθεσης από τον δικαστικό επιµελητή για κάθε αξιόποινη πράξη που τελείται στη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, εκεί δηλαδή ο δικαστικός επιµελητής αξιολογεί και το αξιόποινο.
Παραδόξως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση εξέφρασε την αντίθεσή της και σε ένα ζήτηµα εκτός ύλης, στον περιορισµό της εµµάρτυρης διαδικασίας στα αστικά δικαστήρια που έφερε ο
ν.4335/2015 δηλαδή ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Λάππας εκφράστηκε σκληρά εναντίον του, είπε µάλιστα ότι επιβλήθηκε εκβιαστικά από τους θεσµούς στην κυβέρνηση, και ότι ο τότε
Υπουργός Δικαιοσύνης δεν µπόρεσε να αλλάξει ούτε ένα και,
ούτε ένα κόµµα στο κείµενο και ότι είναι αποτυχηµένος και πρέπει να αλλάξει.
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Για το ίδιο θέµα τοποθετήθηκε επικριτικά αλλά όχι το ίδιο αυτοκριτικά, η κ. Τζάκρη και ακόµα πιο προσεκτικά ο Τοµεάρχης κ.
Ξανθόπουλος. Φάνηκε όµως να συντάσσονται και άλλα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης. Περιµένουµε συνεπώς να ακούσουµε τη
θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης expressis verbis και όχι µε
µισόλογα, καθώς και γιατί δεν άλλαξε τις σχετικές ρυθµίσεις ο
ΣΥΡΙΖΑ επί τριάµισι χρόνια καθόσον ίσχυε η εφαρµογή κατά τη
διάρκεια της θητείας του συγκεκριµένου νόµου ή έστω δεν δεσµεύτηκε να το πράξει. Μάλλον δεν θα πρόκαµε ούτε γι’ αυτό.
Τελικά το µόνο που πρόκαµε ήταν να φορολογεί. Κόπτεστε,
όµως, σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, για τα συµφέροντα των επαγγελµατιών της δικαιοσύνης, αλλά η στραγγαλιστική «φορο-» και «εισφορο-επιδροµή» που κάνατε στη θητεία σας στους «επαγγελµατίες της
γραβάτας» έχει µείνει µνηµειώδης.
Επανερχόµενος στο σχέδιο νόµου για τη διεύρυνση των προθεσµιών στην τακτική νοµίζω ότι ήταν µεικτή η στάση της Αντιπολίτευσης. Άλλοι συντάχθηκαν, άλλοι είπαν ότι δεν βοηθάει,
άλλοι είπαν ότι θα επιβαρύνει χρονικά τη διαδικασία. Νοµίζω ότι
αυτό που συµβαίνει είναι ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση,
είναι σωστή η ρύθµιση η οποία διευκολύνει τους διαδίκους και
συνολικά τη διαδικασία.
Σχετικά µε τις διατάξεις που επαναφέρουν ένδικα βοηθήµατα
και γενικά διευρύνουν δικονοµικά και ουσιαστικά δικαιώµατα των
διαδίκων, εξυπακούεται ότι δεν µπορεί κανείς να είναι αντίθετος.
Το γεγονός όµως ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες διατάξεις -είναι
διψήφιος ο αριθµός των άρθρων στο νοµοσχέδιο- απαντάει µε
τον καλύτερο τρόπο στη µοµφή ότι δήθεν το σχέδιο νόµου θυσιάζει στον βωµό της επιτάχυνσης εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.
Η αλήθεια είναι ότι η επιτάχυνση επιδιώκεται µε εστιασµένες
παρεµβάσεις που δεν θίγουν την ποιότητα και τις εγγυήσεις της
διαδικασίας, ενώ επαναφέρουν δικαιώµατα που είχαν καταργηθεί
όπου κρίθηκε αυτό αναγκαίο. Γι’ αυτό δικαίως νοµίζω χαρακτηρίζεται ως ένα ισορροπηµένο νοµοθέτηµα.
Πολυάριθµες είναι όµως και οι ψηφιακές παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε διατάξεις του σχεδίου νόµου και θα τεθούν στη
διάθεση των επαγγελµατιών της δικαιοσύνης, καθιστώντας πιο εύκολη και αποδοτική την εργασία τους. Νοµίζω ότι και αυτές εισέπραξαν δικαίως την επιδοκιµασία των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, πλην της Ελληνικής Λύσης που είπε ναι στην ψηφιοποίηση αλλά όχι στην υπέρµετρη.
Γενικά το υπέρµετρο βλάπτει σε όλα τα πράγµατα.
Τέλος, ο καλόπιστος κριτής θα βρει και πολλές άλλες πρακτικές
λύσεις στο σχέδιο νόµου όπως είναι η δυνατότητα λήψης ενόρκων
βεβαιώσεων από δικηγόρους, ο οίκοθεν επαναπροσδιορισµός
δικών για λόγους ανωτέρας βίας, ο συµψηφισµός δικαστικών εξόδων όταν υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την έκβαση της δίκης, η
προσθήκη των ψυχολόγων στους εξαιρετέους µάρτυρες, ο περιορισµός των περιπτώσεων που για ουσιώδη σφάλµατα δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν ένορκες βεβαιώσεις, η αρµοδιότητα για τα
ασφαλιστικά και στο δικαστήριο που δικάζει την κύρια υπόθεση,
η κατάργηση των µη ρεαλιστικών προθεσµιών στα ασφαλιστικά
µέτρα, η αναστολή δίκης του δικαστηρίου που επιλήφθηκε δεύτερο σε υποθέσεις διαιτητικής διαφοράς ώστε να αφήσει το δικαστήριο που επιλήφθηκε πρώτο να κρίνει την εγκυρότητα αυτής
της συµφωνίας, αλλά και άλλες ρυθµίσεις για τα ανώτατα δικαστικά συµβούλια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για το Κτηµατολογικό Γραφείο Ρόδου και για την επέκταση της δυνατότητας
πρακτικής σε ασκούµενους δικηγόρους και σε άµισθα και σε έµµισθα υποθηκοφυλακεία, ρυθµίσεις που αντιµετωπίζουν υπαρκτά
προβλήµατα στον χώρο της δικαιοσύνης.
Υπάρχουν, λοιπόν, επαρκέστατοι λόγοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ώστε να υπερβούν τα κόµµατα τις όποιες επιφυλάξεις
τους και να υπερψηφίσουν το σύνολο του σχεδίου νόµου, διότι
είναι ανώφελο και υποκριτικό από τη µια να καταγράφουµε και
να συµφωνούµε για τις χρόνιες ασθένειες της δικαιοσύνης και
από την άλλη να µην έχουµε την τόλµη να στηρίξουµε δοκιµασµένες και επιτυχηµένες λύσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ευχαριστώ θερµά εσάς και
την οµάδα σας για την εξαιρετική συνεργασία και εσάς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, για τον ποιοτικό διάλογο και την προσοχή σας.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα η συνάδελφος κ. Θεοδώρα Τζάκρη, γενική
εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω αναλυτικά στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις
οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης εν γένει.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον πίνακα των αποτελεσµάτων στον
τοµέα της δικαιοσύνης για το 2021 που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα οποία ο Υπουργός µε κατηγόρησε ότι τα
παρουσίασα µονοµερώς ενώ τα παρουσίασα αυτούσια, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους χρόνους διεκπεραίωσης των υποθέσεων, είτε πρόκειται για αστικές
και εµπορικές είτε πρόκειται για ποινικές υποθέσεις, ενώ υψηλός
είναι και ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας.
Απογοητευτικά εξάλλου είναι και τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε ορισµένες παραµέτρους της ποιότητας της
απονοµής της δικαιοσύνης ειδικά σε ό,τι αφορά την ψηφιακή δικαιοσύνη.
Να υπενθυµίσω στο σηµείο αυτό ότι επί των ηµερών της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ παρελήφθη το ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων για την πολιτική και την ποινική δικαιοσύνη πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν όλες οι ενέργειες
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας σε ό,τι αφορά την ψηφιακή δικαιοσύνη. Παρ’ όλα αυτά και ενώ έχετε στα χέρια σας ένα πολύ
σηµαντικό ψηφιακό εργαλείο, ο τοµέας της δικαιοσύνης είναι
αυτός που εξελίχθηκε λιγότερο κατά τη διάρκεια της πανδηµίας
σε σχέση µε άλλους τοµείς του δηµοσίου.
Αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχετε κανένα όραµα για τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισµό της δικαιοσύνης συνολικά και αυτό
έχει καταστεί ολοφάνερο εδώ και δύο χρόνια. Από την αρχή της
πανδηµίας και µέχρι σήµερα η δικαιοσύνη υπολειτουργεί.
Για πολλούς µήνες εκδικάζονταν µόνο επείγουσες περιπτώσεις και οι αξιώσεις και τα δικαιώµατα των πολιτών τέθηκαν σε
αναστολή. Επί δύο χρόνια δεν λάβατε κανένα µέτρο, ώστε η απονοµή της δικαιοσύνης να γίνεται έγκαιρα και µε ασφάλεια όπως
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ακόµη και µετά
τις πανηγυρικές εξαγγελίες σας για το άνοιγµα των δικαστηρίων
η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τραγική.
Το περίφηµο άνοιγµα έγινε χωρίς ουσιαστικά µέτρα και ουσιαστικά είναι παρεπόµενο του ανοίγµατος των δηµοσίων υπηρεσιών. Οι δικηγόροι στήνονται για ώρες στις εισόδους
δικαστηρίων, γραµµατειών, υποθηκοφυλακείων και δηµοσίων
υπηρεσιών µε συνέπεια την άσκοπη σπατάλη πολύτιµου χρόνου.
Οι καταθέσεις των δικογράφων γίνονται πότε µε τον λήγοντα
αριθµό του γραµµατίου προείσπραξης και πότε µε τον αριθµό
µητρώου.
Η δικαιοσύνη, όµως, όπως σας είπα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι
λαχείο. Τα µεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών
υπαλλήλων δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω το πρόβληµα της ορθής
απονοµής της δικαιοσύνης. Να υπενθυµίσω ότι µόνο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας το 43% των θέσεων είναι κενές. Η αδιαφορία, όµως, της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη κατέστη
εµφανής και από την αντιµετώπιση των δικηγόρων καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Οι επιστήµονες της γραβάτας, λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη,
όπως µας υπενθυµίσατε, αν και εξ ολοκλήρου πληττόµενος κλάδος, έλαβαν µόνο 600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδηµίας
και αυτό µετά το σκάνδαλο του «σκοιλ ελικικού». Από τις επιστρεπτέες προκαταβολές η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου εξαιρέθηκε. Ακόµη και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του προγράµµατος
του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθµιση των δικηγορικών γραφείων δεν υπάρχουν νέα, παρά το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό
είναι χρήσιµο πολλώ δε µάλλον για την αναβάθµιση της ψηφιακής δικαιοσύνης. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν εντοπίζει τη δικαιοσύνη ως ένα πυλώνα της δηµοκρατίας αλλά ως ένα τοµέα
εξυπηρέτησης ιδιωτικών συµφερόντων και εξηγούµαι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο περιβάλλον αυτό της πλήρους διάλυσης της δικαιοσύνης ένα νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Τα-
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χεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης» θα
φάνταζε ως πολλά υποσχόµενο. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η ταχύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι ζητούµενο διαχρονικά τόσο για τους λειτουργούς της Θέµιδας όσο και για την
κοινωνία γενικότερα, καθώς είναι σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και ακολούθως της κοινωνικής ευηµερίας.
Η επιτάχυνση της απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης, όµως,
χωρίς να συνδυάζεται µε την αποτελεσµατικότητα αυτής είναι
γράµµα κενό περιεχοµένου, διότι δεν εξασφαλίζεται η έγκαιρη
και έγκυρη απονοµή της, όπως διακηρύσσει το άρθρο 6 της
ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης.
Το ερώτηµα που ανακύπτει, λοιπόν, είναι κατά πόσον το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους, δηλαδή
την ταχεία και συνάµα αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης, καθώς και την εκ των ων ουκ άνευ προστασία των αδυνάτων
πολιτών; Η απάντηση είναι πως όχι και θα εξηγήσω το γιατί.
Στο άρθρο 2 του παρόντος εισάγετε τον θεσµό της πιλοτικής
δίκης και στα πολιτικά δικαστήρια µε µια καινοφανή και πρωτόγνωρη µορφή στα παγκόσµια νοµικά χρονικά. Αυτό σηµαίνει πως
ένας νέος, εντελώς πειραµατικός θεσµός θα εφαρµοστεί στη
χώρα µας µε συνέπειες, όµως, δυσµενείς για την πλειοψηφία των
πολιτών. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου µπορεί µε απλή πράξη της τριµελούς
επιτροπής να εισαχθεί σε πλήρη ολοµέλεια ύστερα από αίτηµα
ενός εκ των διαδίκων ή ύστερα από προδικαστικό ερώτηµα δικαστή όταν µε αυτό τίθεται νέο δυσχερές ερµηνευτικό νοµικό ζήτηµα ή ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες
για ευρύ κύκλο προσώπων. Δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα
στον Άρειο Πάγο να επιληφθεί ενός ζητήµατος ακόµη και σε
πρώιµο στάδιο, πριν καν το ζήτηµα αυτό καταστεί ευρύτερου ενδιαφέροντος µε την πυροδότηση της δηµόσιας συζήτησης γύρω
από αυτό που συνήθως προκαλεί η διέλευσή του από τον πρώτο
και το δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας.
Αξίζει, επίσης, να επισηµάνουµε ότι στο σχέδιο που τέθηκε σε
διαβούλευση προβλέπονταν το ερώτηµα προς την πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου να εισάγεται µε απλή πράξη της τριµελούς επιτροπής ύστερα από αίτηµα διαδίκου, δικαστή ή του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Στο υπό συζήτηση, όµως, νοµοσχέδιο το ερώτηµα δύναται να
εισαχθεί απευθείας στην πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε
απλή πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ρώτησα,
κύριε Υπουργέ και στη συζήτηση επί των άρθρων και σας ρωτώ
και τώρα: Για ποιο λόγο δώσατε στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου τη δυνατότητα αυτή να παρακάµπτει την τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους πλέον ειδικούς και τι άλλαξε από τον χρόνο της διαβούλευσης µέχρι και σήµερα για να
δώσετε αυτή την απευθείας αρµοδιότητα στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου;
Επιπλέον, τα δικαστήρια δεν είναι γνωµοδοτικά όργανα. Το γεγονός ότι ένας διάδικος ισχυρίζεται ότι τίθεται µε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο του ένα ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος δεν
σηµαίνει ότι η επίλυση του δικού του ένδικου µέσου εξαρτάται
από την επίλυση του ζητήµατος αυτού.
Εποµένως για ποιον λόγο µε τον θεσµό της πιλοτικής δίκης δίνετε τη δυνατότητα το αίτηµα προς την τριµελή επιτροπή να υποβάλλεται και από διαδίκους και όχι µόνο από τον δικαστή της
ουσίας, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Έτσι το ανώτατο ακυρωτικό θα επιβαρυνθεί µε την υποχρέωση να απαντά για τις προϋποθέσεις που
καθιστούν ή όχι κάθε ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που
έχει συνέπειες σ’ έναν ευρύ κύκλο προσώπων σε πληθώρα αιτηµάτων. Ο Άρειος Πάγος, όµως, δεν είναι δικαστήριο της ουσίας
για να ασχολείται µε ζητήµατα τέτοιου είδους.
Συνεπώς, µε τη συγκεκριµένη διάταξη θίγεται η διάκριση των
λειτουργιών. Γενικές κρίσεις για το δίκαιο µπορεί να κάνει µόνο
ο νοµοθέτης. Ο δικαστής δικάζει διαφορές. Σε πολλές περιπτώσεις εξουσίας θα πρόκειται για γνωµοδοτική διαδικασία που θα
επιβαρύνει τον Άρειο Πάγο υπέρµετρα. Ποιος είναι αρµοδιότερος από τον δικαστή της ουσίας να κρίνει αν µια διαφορά είναι
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δυσχερής να επιλυθεί; Γιατί καµµία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν δίνει τη δυνατότητα σε διάδικο, διαµεσολαβητή να
απευθυνθεί στον ανώτατο δικαστή;
Επίσης, αν στα ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος ενταχθούν και τα θέµατα συνταγµατικότητας των νόµων η πιλοτική
δίκη θα λειτουργήσει εν τοις πράγµασι ως ένα οιονεί συνταγµατικό δικαστήριο, το οποίο δεν υφίσταται στο δικαιικό µας σύστηµα και στην πραγµατικότητα θα περιοριστεί ο διάχυτος και
παρεµπίπτων έλεγχος συνταγµατικότητας των νόµων από τα
πρωτοβάθµια και τα δευτεροβάθµια δικαστήρια κατά αντίθεση
µε τις διατάξεις των άρθρων 87, παράγραφος 2 και 93 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
Επιπλέον, η συγκεκριµένη διάταξη θα περιορίσει υπέρµετρα
την ελεύθερη κρίση των δικαστών της ουσίας πλήττοντας την
ανεξαρτησία τους, θα τους οδηγήσει σε φίµωση και θα ποδηγετήσει τη δικαιοσύνη, καθιστώντας τους απλούς γραφειοκράτες.
Η πιλοτική δίκη, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να θυµίσω
την προϊστορία εισήχθη για πρώτη φορά στο γερµανικό δικαιικό
σύστηµα το 2005 µε εντελώς διαφορετική, όµως, στόχευση.
Αφορά µόνο τις διαφορές που ανακύπτουν σε ζητήµατα κεφαλαιαγοράς µε σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσων ζηµιώθηκαν από αντίστοιχες παρανοµίες ή
µεθοδεύσεις στις περιπτώσεις των εταιρειών «TELECOM» και
«CHRYSLER» στο να ευοδωθούν µε δικαστικό τρόπο οι αξιώσεις
αποζηµίωσης τους εναντίον των υπευθύνων.
Το οµαδικό αυτό ένδικο βοήθηµα που νοµοθετήθηκε ειδικά για
θέµατα ευθύνης ανωνύµων εταιρειών, χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και επενδυτικών οργανισµών και εταιρειών εκδικάζεται σε
επίπεδο εφετείου και χωρεί προσφυγή κατά της εκδοθείσας απόφασης. Δεν είναι άπαξ, όπως προβλέπεται εδώ. Επιπλέον, ο δικαστής που έχει την υπόθεση στο εφετείο δικάζει την υπόθεση
στο σύνολό της και όλοι οι υπόλοιποι ενάγοντες περιµένουν την
κρίση του προκειµένου να δικαστεί και η δική τους υπόθεση.
Οι δικές σας στοχεύσεις, όµως, είναι εντελώς διαφορετικές.
Ποιες είναι αυτές; Να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των τραπεζών, των fund και των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό που
επιδιώκεται στην πραγµατικότητα είναι να εισαχθούν σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό δίκες, όπως αυτές του ελβετικού φράγκου, δανειοληπτών, γενικών όρων συναλλαγών που αφορούν σε µεγάλη
µερίδα πολιτών και τυχόν θετικές υπέρ αυτών αποφάσεις θα προκαλούσαν τριγµούς στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Επίσης,
δίκες που αφορούν σε εργατικές διαφορές, όπως αυτές των συµβασιούχων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ δηµοσίου όταν αυτό ενεργεί ως fiscus,
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που είτε κρατούνται σε εργασιακή οµηρία µε αλλεπάλληλες συµβάσεις, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες είτε δεν τους καταβάλλονται αποδοχές και επιδόµατα
που καταβάλλονται στους αντίστοιχους υπαλλήλους µε οργανική
θέση, διαφορές εργαζοµένων σε µεγάλες επιχειρήσεις που αυτές
επιθυµούν το χαρακτηρισµό τους ως freelancer αντί εργαζοµένων
µε εξαρτηµένη εργασία ή διαφορές εργαζοµένων µε µπλοκάκι οι
εργοδότες των οποίων αρνούνται να µετατρέψουν τις συµβάσεις
έργου σε εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου γλιτώνοντας
έτσι την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δώρων, επιδοµάτων
και τη χορήγηση ηµερών αδείας µετ’ αποδοχών.
Είναι γνωστό ότι τα κατώτερα δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις που συγκρούονται µε τα µεγάλα συµφέροντα προστατεύοντας τους εργαζόµενους. Αυτό επιδιώκετε να κάνετε, κύριε
Υπουργέ. Αυτές τις αποφάσεις επιδιώκετε να ανατρέψετε.
Μας λέτε ότι ακολουθείτε το παράδειγµα του Σ.τ.Ε.. Ξεχνάτε,
όµως και προφανώς εσκεµµένα ότι το Σ.τ.Ε. έχει ως κύριο αντικείµενο την εκδίκαση αιτήσεων ακύρωσης, δηλαδή είναι δικαστήριο ουσίας που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, δεν είναι
Άρειος Πάγος που δικάζει αναιρέσεις και κυρίως στο Σ.τ.Ε.
εφαρµόζεται το Διοικητικό Δίκαιο, το οποίο διέπεται από την
αρχή της νοµιµότητας και όχι το Ιδιωτικό Δίκαιο, το οποίο εξαρτάται από τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης.
Και τέλος, αφού επιθυµείτε να εισάγετε την πιλοτική δίκη στις
ιδιωτικές διαφορές τουλάχιστον να θέσετε δικλείδες ασφαλείας
ανάλογες µε αυτές που ισχύουν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτσι ώστε ο νεοεισερχόµενος θεσµός να λει-
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τουργήσει υπέρ της πλειοψηφίας των πολιτών και να διασφαλίσετε έτσι ότι ο Άρειος Πάγος δεν θα λειτουργεί ως οιονεί γνωµοδοτικό όργανο.
Εντούτοις θα πρέπει να νοµοθετηθεί ότι µόνο ο δικαστής και
όχι οι διάδικοι θα µπορεί να υποβάλει το ερώτηµα του προς την
πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, αφού πρώτα εξεταστεί αφ’
ενός το παραδεκτό της υπόθεσης και αφ’ ετέρου αν είναι κρίσιµη
η διάταξη για το συγκεκριµένο ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Και σε
κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να αφαιρεθεί η δυνατότητα του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εισάγει απευθείας µε απλή
πράξη στην πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου το υπό κρίση
ένδικο βοήθηµα ή µέσο αν θέλετε τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου οπωσδήποτε, κύριε Υπουργέ να τον καταστήσετε µέλος
της επιτροπής.
Εξίσου προβληµατική είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 3 µε
την οποία καταργείται εν τοις πράγµασι η αρχή της προφορικότητας στην πολιτική δίκη. Η προφορικότητα διατηρείται πλέον
µόνο στα ασφαλιστικά µέτρα και τις γαµικές διαφορές. Μάλιστα,
στα άρθρα 24 και 25 οι µαρτυρικές καταθέσεις περιορίζονται στο
απολύτως αναγκαίο µέτρο, στις µικροδιαφορές, αλλάζοντας εντελώς τον τρόπο άσκησης και συζήτησης της αγωγής.
Στο άρθρο 41 προβλέπεται η δυνατότητα κοινής δήλωσης ότι
δεν θα παραστούν οι διάδικοι στο ακροατήριο, ενώ οφείλουν λέει- να καταχωρήσουν τις ενστάσεις τους στα πρακτικά. Το επισήµανα και στη ζήτηση επί των άρθρων. Εδώ υπάρχει µια λογική
αντίφαση και πρέπει να την επιλύσετε, κύριε Υπουργέ.
Οι ένορκες βεβαιώσεις που µπορούν να λαµβάνονται µε τη
διάταξη του άρθρου 22 του νοµοσχεδίου από πέντε µε τις προτάσεις και τρεις µε την προσθήκη τώρα γίνονται πλέον τρεις µε
τις προτάσεις και δύο µε την προσθήκη για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας. Και ενώ αυτή η ρύθµιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν ενισχύετε παράλληλα την προφορική εξέταση
µαρτύρων ενώπιον της έδρας, που µόνο αυτή οδηγεί στην έκδοση ορθών δικαστικών αποφάσεων.
Με τη διάταξη του άρθρου 62 σε περίπτωση παρεµπόδισης
επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο δίνεται το δικαίωµα στον δικαστικό επιµελητή να βεβαιώνει την παρεµπόδιση, καταργώντας
το δικαίωµα του γονέα που έχει το δικαίωµα επικοινωνίας να προσφεύγει σε δίκη, προκειµένου να βεβαιωθεί η παρεµπόδιση επικοινωνίας µε το τέκνο του. Στην πραγµατικότητα, υποκαθίσταται
το δικαστήριο από τον δικαστικό επιµελητή, στον οποίον εκχωρούνται οιωνοί δικαστικές αρµοδιότητες.
Είναι µια ρύθµιση που κινείται σε εντελώς λάθος κατεύθυνση,
κύριε Υπουργέ, εφόσον βάσει αυτής της βεβαίωσης του δικαστικού επιµελητή επιβάλλεται και η ποινή που έχει απειλήσει το δικαστήριο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθεί ο όρος
«βεβαιώνει» µε τον όρο «διαπιστώνει».
Ακολούθως, η διάταξη του άρθρου 68 έχουµε αντιληφθεί νοµίζω όλοι ποιους έρχεται να εξυπηρετήσει. Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι δεν θα απαιτείται απόφαση δικαστηρίου προκειµένου
να µειωθεί η τιµή πρώτης προσφοράς µετά από δύο άγονους
πλειστηριασµούς. Εφόσον, λοιπόν, υπάρξουν δύο άγονοι πλειστηριασµοί, ο τρίτος βγαίνει µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε
το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιµής και ο τέταρτος µε τιµή
πρώτης προσφοράς το 65%. Όλα τα ανωτέρω γίνονται αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται απόφαση δικαστηρίου και, µάλιστα, σε
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Εποµένως στην περίπτωση αυτή υπάρχει ισχυρό κίνητρο να
περιµένουν όλοι οι πλειοδότες να πέσει η τιµή στον τέταρτο πλειστηριασµό, που είναι µάλιστα σε σαράντα ηµέρες, και µετά να
πλειοδοτήσουν. Τον µόνο που συµφέρει αυτό είναι τον πλειοδότη. Ούτε ο δανειστής ενδιαφέρεται να είναι µικρότερο το εκπλειστηρίασµα και οπωσδήποτε ούτε ο οφειλέτης.
Ακούστε, λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, ποιους ωφελεί αυτή η
διάταξη. Ο Διευθύνων Σύµβουλος της «CEPAL», του fund που
διαχειρίζεται τα NPLs της Alpha Bank, στο ετήσιο συνέδριο των
non performance loans, των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αναφέρθηκε στη διενέργεια πενήντα χιλιάδων πλειστηριασµών τον
χρόνο για την επόµενη πενταετία, κάνοντας λόγο για επιστροφή
στην κανονικότητα των πλειστηριασµών, παραπέµποντας, µάλιστα, ρητά στη διάταξη αυτή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
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όπως την εισηγείστε εσείς, που προβλέπει την αυτόµατη µείωση
της τιµής του ακινήτου χωρίς προηγούµενη δικαστική απόφαση,
λέγοντας µάλιστα ότι µε τη διάταξη αυτή θα πάµε σε ρυθµό ρευστοποίησης περιουσιών πριν το 2008. Καταλαβαίνετε εποµένως
πασιφανώς ποιον έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η διάταξη.
Συνεχίζω τώρα µε το άρθρο 61, µε το οποίο νοµοθετείτε τη µερική µόνο επαναφορά του παλιού άρθρου 938 ως προς τα κινητά
και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. Υπάρχει µια εξακολουθητική εµµονή στην καθολική απαγόρευση της αναστολής εκτέλεσης επί κατάσχεσης ακινήτων.
Σας είπα και στη συζήτηση επί των άρθρων ότι η ανακοπή του
άρθρου 933 για τα ακίνητα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζεται από το 2027 και µετά, που σηµαίνει ότι χωρίς αναστολή το
ακίνητο χάνεται για όλους. Εποµένως νοµίζω ότι η αναστολή
εκτέλεσης επί κατασχέσεις ακινήτων είναι µια ρύθµιση που θα
έφερνε ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 21. Ουσιαστικά νοµιµοποιείτε την
έκτακτη ρύθµιση που ίσχυε στα µέτρα για τον COVID και ένορκες
βεβαιώσεις µπορούν να λαµβάνουν πλέον και οι δικηγόροι που,
όµως, δεν είναι οι πληρεξούσιοι των διαδίκων.
Προτείνουµε να αφαιρεθούν εντελώς οι ένορκες βεβαιώσεις
από τα ειρηνοδικεία προς αποφόρτισή τους και, βέβαια, επειδή
αυτό θα είναι µια πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για τον διάδικο, να αντιµετωπιστεί µε την επέκταση του θεσµού της νοµικής
βοήθειας και σε αυτές τις πράξεις.
Τέλος, είναι ακατανόητη η πρόβλεψη τόσο πολλών διαφορετικών χρόνων έναρξης στις διατάξεις που τροποποιούνται. Προτείναµε και στη συζήτηση επί των άρθρων και το λέµε και τώρα
ότι θα πρέπει να υπάρξει µια ενιαία έναρξη ισχύος και αυτή να
είναι η πρώτη µέρα του επόµενου δικαστικού έτους, δηλαδή ο
Σεπτέµβριος του 2022.
Νοµίζω ότι µετά απ’ όλα αυτά που έχω επισηµάνει στα πιο κρίσιµα και σηµαντικά σηµεία του νοµοσχεδίου, αυτό καταδεικνύεται ότι είναι άτολµο και ατυχές. Επίσης, καθίσταται ολοφάνερο
ότι δεν νοµοθετείτε µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως
τον εισηγείστε, υπέρ της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Η
απονοµή δικαιοσύνης, όπως αντιλαµβάνεστε, θα καταστεί ακόµη
περισσότερο δυσχερής για τους αδύνατους και αδύναµους, για
όλους αυτούς που το κράτος οφείλει να µεριµνά ιδιαιτέρως για
την προστασία τους, λαµβάνοντας ειδικά µέτρα.
Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, το καταψηφίζουµε επί της
αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θα
σας δώσω τον λόγο για δύο λεπτά. Όµως, κάθε φορά που κάποιος εισηγητής θα κάνει αναφορά σε κάτι που δεν συµφωνείτε,
θα τα µαζέψετε και στην τοποθέτησή σας την κανονική θα έχετε
παραπάνω χρόνο να απαντήσετε. Δεν θα διακόπτω τη ροή για να
απαντάτε κάθε φορά.
Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, πρώτη και τελευταία φορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι είναι κάτι που δεν συνηθίζω να το κάνω. Ο
µόνος λόγος για τον οποίο ζήτησα µια παρέµβαση είναι για να
βοηθήσω την κ. Τζάκρη να καταλάβει, αλλά και κάποιους άλλους
συναδέλφους οι οποίοι ενδεχοµένως θα επαναλάβουν το ίδιο.
Και θα το κάνω καταθέτοντας στα Πρακτικά, προκειµένου να διαβάσουν καλύτερα, τόσο την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και την έκθεση European Justice Scoreboard.
Κυρία Τζάκρη, οι καθυστερήσεις ξέρετε σε ποια περίοδο αναφέρονται; Θα σας πω ότι τα στοιχεία για το 2020 συλλέγονται
ακόµη το 2021. Ξέρετε σε µια περίοδο αναφέρονται; Στην περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης. Μάλλον, δεν έχετε διαβάσει
και δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Να δείτε και τις καµπύλες…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Θα τα
δείτε, µην ανησυχείτε. Θα σας τα δώσω να τα δείτε. Ελπίζω να
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τα καταλάβετε. Τώρα, είναι δικό σας θέµα να επαναλάβετε αυτά
που είπατε και στην επιτροπή, παρ’ ότι σας είπα ότι δεν είναι έτσι,
παρά το ότι έχω απαντήσει δηµοσίως ότι δεν είναι έτσι. Αλλά, κανείς δεν µπαίνει στον κόπο να τα διαβάσει. Και αν δεν το κάνετε,
θα αναγκαστώ να το κάνω από το Βήµα κατά τη διάρκεια της
δικής µου οµιλίας.
Παρ’ όλα αυτά, αυτό που υπάρχει στην ίδια έκθεση ξέρετε
ποιο είναι; Είναι το γεγονός -και επιβεβαιώνεται- ότι γίνονται σοβαρά και θετικά βήµατα µεταρρυθµίσεων στην ελληνική δικαιοσύνη την τελευταία περίοδο, µε πολλά ζητήµατα, κάτι το οποίο
είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών µετά από πολλά χρόνια στη λειτουργία της δικαιοσύνης,
αλλά και βεβαίως να φανεί καθαρά ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται από την ελληνική πλευρά έχει καταφέρει να αναβαθµίσει
τη θέση της χώρας µας απέναντι σε όλα αυτά τα θέµατα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μπορώ να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, κυρία Τζάκρη.
Στη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κυρία
Τζάκρη, θα τα δείτε, θα τα διαβάσετε. Καλό είναι να τα διαβάσετε…
Ξέρετε ποιο εξακολουθεί να είναι το µελανό σηµείο της έκθεσης; Η αναφορά στο ότι η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε την
ενεργητική δωροδοκία πληµµέληµα και το γεγονός ότι αυτή η
Κυβέρνηση κατάφερε να αλλάξει το συγκεκριµένο. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα κάνουµε το
πινγκ-πονγκ για εντυπώσεις.
Κυρία Τζάκρη, έχετε για ένα λεπτό τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ως προς τον τρόπο µε τον οποίο απαντήσατε, νοµίζετε ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει προέλθει από παρθενογένεση και δεν έχει καµµία ευθύνη για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται σήµερα η δικαιοσύνη και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνη µόνο γι’ αυτή από το 2019 και µετά; Τραγικά
είναι τα στοιχεία και σας τα είπα.
Επίσης, πέρα από τις επισηµάνσεις που αυτούσια τις περιέλαβα, υπάρχουν και οι πίνακες µε τις καµπύλες. Ορθό είναι εποµένως, κύριε Υπουργέ, να δείτε και τους πίνακες µε τις καµπύλες
που έχουν στοιχεία και µετά το 2019, για να τις παρακολουθήσετε. Και εγώ θα τις καταθέσω για να τις προσέξετε.
Επιπλέον, αυτό που επισηµαίνει, το θετικό που έγινε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, είναι ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά
εργαλεία για την παρακολούθηση της κίνησης και της διαδικασίας της κίνησης των εγγραφών σε διάφορες διαδικασίες, και
στην ποινική και την αστική και τη διοικητική δικαιοσύνη. Αυτό
έχει γίνει τα προηγούµενα χρόνια προς την κατεύθυνση της ψηφιακής δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς τους δείκτες αναφέρθηκα.
Προσέξτε τα εποµένως, διαβάστε τα πιο προσεκτικά, αλλά µην
κοιτάτε µόνο τα κείµενα. Πίνακες διαβάζουµε κοιτώντας τους και
βλέποντας τις καµπύλες για να δείτε πως πάνε.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, η Νέα Δηµοκρατία δεν
ενέκυψε στη δικαιοσύνη από το 2019 και µετά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό δεν είναι παρέµβαση - απάντηση, είναι τοποθέτηση.
Παράκληση. Όταν µιλάµε από τη θέση µας να φορούµε τη
µάσκα µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν γίνεται να απαντήσετε πάλι, κύριε Υπουργέ. Κρατήστε το για την οµιλία σας. Δεν
θα πάµε στις 12 τα µεσάνυχτα κάνοντας αυτό.
Τον λόγο έχει η κ. Γιαννακοπούλου, ειδική αγορήτρια από το
Κίνηµα Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα ακόµα νοµοσχέδιο µέσα στους τελευταίους
µήνες για τον εκσυγχρονισµό και για την επιτάχυνση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Βεβαίως, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να αγνοούµε τη δύσκολη πραγµατικότητα την οποία ξέρουµε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα οι νοµικοί µέσα σε αυτή την Αίθουσα και ακόµα καλύτερα την ξέρει η
ελληνική κοινωνία, η οποία ταλαιπωρείται πάρα πολύ περιµένοντας χρόνια πολλές φορές για να βγουν δικαστικές αποφάσεις.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να καταλάβω τον τρόπο
που αντιδράτε όταν, ναι, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αναφερόµαστε και σας λέµε για το τι περιλαµβάνεται στην έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειλικρινά, θεωρώ και ανεπίτρεπτο το
ύφος σας, το να µας κάνετε µάθηµα, λες και δεν έχουµε διαβάσει
και δεν ξέρουµε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς εµπεριέχεται µέσα
σε αυτή την έκθεση. Το κάνετε συχνά. Σας παρακαλώ, λοιπόν,
πάρα πολύ να το ξαναδείτε.
Γιατί εδώ ο στόχος µας δεν είναι να κάνουµε στείρα αντιπολίτευση, κύριε Τσιάρα. Ο στόχος µας είναι να ενσκήψουµε πολύ
σοβαρά σε αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση. Το κείµενο,
είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, κύριε Τσιάρα, ήταν κόλαφος
για πολύ σηµαντικά θέµατα τα οποία µας αφορούν, όπως είναι η
ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης -τα διαβάσατε φαντάζοµαι, εγώ δεν θα σας πω «διαβάστε το καλύτερα», όπως λέτε εσείς
σ’ εµάς- όπως είναι ο τρόπος επιλογής των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων, όπως είναι οι καθυστερήσεις στην απονοµή της
δικαιοσύνης. Όλα αυτά δεν µπορεί να αποτελούν εδώ πέρα έναν
στείρο διάλογο, εσείς τα κάνατε χειρότερα, εµείς θα κάναµε καλύτερα ή απλά ένα προϊόν µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης.
Αυτό δείχνει ότι είµαστε ακόµη απολύτως ανώριµοι ως πολιτικό
σύστηµα.
Έχετε αυτή τη στιγµή τον ανώτατο θεσµικό ρόλο να προβείτε
σε εκείνες τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει να κάνετε κι εµείς είµαστε όλοι εδώ πέρα για να το υποστηρίξουµε. Δυστυχώς, όµως,
φοβάµαι πάρα πολύ ότι από τη µεριά σας βλέπουµε µία τάση
απλά ωραιοποίησης των καταστάσεων, στρουθοκαµηλισµού, για
να µην πω και αυτοθαυµασµού, κύριε Υπουργέ.
Αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί και να λύσουµε τις χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής Δηµοκρατίας και η σοβαρότερη εκ των
οποίων έχει να κάνει ιδιαίτερα µε τους χρόνους απονοµής της
δικαιοσύνης, ο πρώτος δρόµος για να ξεκινήσουµε, το πρώτο
πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να αναγνώσουµε σωστά την
πραγµατικότητα όσο κι αν αυτή πονάει. Δείτε την και να µιλήσουµε. Αποτελεί, λοιπόν, δηµοκρατική πρόκληση ο εκσυγχρονισµός της δικαιοσύνης και ανάγκη ενός ευρύτατου διαλόγου για
να µπορέσουµε να εξαλείψουµε αυτές τις παθογένειες.
Όσον αφορά τώρα στο σηµερινό υπό συζήτηση σχέδιο νόµου,
βεβαίως και θα επαναλάβω για µία ακόµα φορά, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι οφείλουµε και πρέπει να έχουµε όλοι κατά νου
τη σπουδαιότητα του νοµοθετήµατος του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τόσο ως ακρογωνιαίου λίθου απονοµής της δικαιοσύνης όσο και για την εµπέδωση του αισθήµατος δικαίου γενικότερα στην κοινωνία, καθώς, ναι, η πολιτική δικονοµία είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τη διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, δηλαδή τη διαδικασία δικαστικής επίλυσης
των ιδιωτικών διαφορών.
Γι’ αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε αλλαγή και µεταρρύθµιση
πρέπει να είναι αποτέλεσµα υγιούς διαλόγου και προτάσεων που
δεν θίγουν τα ήδη κεκτηµένα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα στο βωµό µιας δήθεν µεταρρύθµισης, όπως πολύ
συχνά η Κυβέρνησή σας αντιµετωπίζει τις µεταρρυθµίσεις, επιφανειακά και ρηχά.
Το ερώτηµα, λοιπόν: Επιτυγχάνεται ο σκοπός βελτίωσης και
επιτάχυνσης της απονοµής δικαιοσύνης µε τις αλλαγές τις
οποίες φέρνετε; Εµείς έχουµε ξεκάθαρη θέση και θεωρούµε ότι
ακόµα κι αν εµπεριέχονται κάποιες διατάξεις οι οποίες κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση και διορθώνουν µερικώς παθογένειες που προκλήθηκαν από την ψήφιση του ν.4335/2015 του ΣΥΡΙΖΑ, εν τέλει αποτυγχάνει, καθώς εισάγει εξαιρετικά
προβληµατικές ρυθµίσεις οι οποίες θα δηµιουργήσουν πολύ µε-
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γαλύτερα προβλήµατα από αυτά τα οποία καλούνται να επιλύσουν.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή. Οι νοµικοί ιδιαίτερα µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα νοµίζω ότι γνωρίζουµε πολύ
καλά ότι αρκετές από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4335/2015
δηµιούργησαν σηµαντικά προβλήµατα στη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, τα οποία έπρεπε να επιλυθούν για την επιτάχυνση
και απλούστευση των διαδικασιών, για την ασφάλεια δικαίου και
για τη διασφάλιση της ισόρροπης θέσης των διαδίκων.
Αντί, όµως, για τη θρυλούµενη επιτάχυνση, επήλθε τεράστια
επιβράδυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης. Έξι χρόνια µετά
την εφαρµογή του νέου κώδικα οι δικάσιµοι είναι πολύ συντοµότερες στις ειδικές διαδικασίες όπου η διαδικασία παρέµεινε ως
επί το πλείστον αµετάβλητη και πολύ µακρύτερες στην τακτική
διαδικασία που αποτέλεσε και το επίκεντρο της δικονοµικής αντιµεταρρύθµισης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρήθηκε τότε εσφαλµένα, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ότι µε τη θεσµοθέτηση της
λεγόµενης συζήτησης εντός εκατό ηµερών -εκατόν είκοσι τις κάνετε τώρα- στην τακτική διαδικασία και την τυπική συζήτηση που
ακολουθεί ότι µετά µε αυτόν τον τρόπο το πρόβληµα θα λυνόταν.
Τα αποτελέσµατα νοµίζω ότι είναι γνωστά σε όλους µας. Χαρακτηριστικά, σας το είπα και στις επιτροπές, σήµερα στην
Αθήνα για να βγει µια τακτική υπόθεση µονοµελούς και πολυµελούς χρειάζεται δυόµισι µε τρία χρόνια µόνο για τον πρώτο
βαθµό, ενώ αντιθέτως στις ειδικές διαδικασίες, στην Αθήνα, στον
Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στις µεγάλες πόλεις, οι δικάσιµοι
είναι σε δυο, τρεις, πέντε µήνες το πολύ.
Επίσης, οι ένορκες βεβαιώσεις µε τον ν.4335/2015 έγιναν ο κανόνας, καθώς σπανίως διατάσσεται επανάληψη της συζήτησης
για την εξέταση µαρτύρων, µε αποτέλεσµα η αποδεικτική διαδικασία να είναι αλυσιτελής, αφού τα κείµενα των ενόρκων βεβαιώσεων εν πολλοίς προετοιµάζονται εκ των προτέρων και χάνεται
η δυνατότητα ανεύρεσης της ουσιαστικής αλήθειας µέσω της
αντεξέτασης του µάρτυρα στο ακροατήριο.
Η δε κατάργηση του συστήµατος προσωρινής δικαστικής προστασίας στην εκτέλεση είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να
προστατευτεί αποτελεσµατικά κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης ο οφειλέτης από παράνοµες ή καταχρηστικές
ενέργειες του δανειστή. Στην πράξη, είναι γνωστό ότι χάθηκαν
περιουσίες λόγω της αδυναµίας του οφειλέτη να τύχει πλήρους,
αποτελεσµατικής και κυρίως έγκαιρης δικαστικής προστασίας
µε τον νόµο που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
Κι εσείς τι κάνετε; Εσείς φέρνετε, λοιπόν, ένα κείµενο του σηµερινού σχεδίου νόµου το οποίο έρχεται να τροποποιήσει τον
ν.4335 και το οποίο, ναι, σας είπα ότι έχει κάποιες διατάξεις οι
οποίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι διορθώνει
δειλά κάποιες από τις παθογένειες οι οποίες προκλήθηκαν από
την ψήφιση του ισχύοντος µέχρι στιγµή νόµου. Υπάρχουν, όµως,
σηµαντικότατα ζητήµατα τα οποία δεν τα εντοπίσαµε µόνο εµείς,
δεν εντόπισε µόνο στο σύνολό της η Αντιπολίτευση, αλλά και η
συντριπτική πλειοψηφία, σας τα έθεσαν όλοι οι φορείς. Καλώς ή
κακώς, τι να κάνουµε, κύριε Υπουργέ, αυτά είναι τα θέµατα τα
οποία δίνουν τον τόνο στο παρόν νοµοσχέδιο.
Ειλικρινά, πραγµατικά ήλπιζα και ελπίζω µέχρι και σήµερα πως
η µαζική αυτή αν θέλετε έκθεση προβληµατισµών και παρατηρήσεων από ετερόκλητες µεταξύ τους πλευρές θα σας έκανε ή θα
σας κάνει, θέλω να ελπίζω, να επανεκτιµήσετε τις αρχικές προτάσεις σας.
Στα θετικά εκείνα σηµεία τα οποία παρατηρούνται στο σχέδιο
νόµου -εγώ δεν θέλω να είµαι ισοπεδωτική- και τα οποία φαίνεται
να βελτιώνουν στην πράξη κάποια από προβλήµατα του ν.4335:
Πρώτον, η τροποποίηση του άρθρου 38 µε το οποίο καθίσταται επιτρεπτή πλέον η άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης,
στην περίπτωση, όµως, κατάσχεσης µόνο κινητών. Παρέχεται,
λοιπόν, µε τον τρόπο αυτό δικαστική προστασία σε οφειλέτες η
οποία µέχρι στιγµής για τα κινητά δεν προβλεπόταν µε βάση το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.
Δεύτερον, το ότι στην τακτική διαδικασία για την εκκίνηση της
προθεσµίας υποβολής των προτάσεων λαµβάνεται πλέον υπ’
όψιν η λήξη της προθεσµίας επίδοσης και όχι κατάθεσης, όπως
λανθασµένα ίσχυε, της αγωγής.
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Τρίτον, ότι προβλέπεται πλέον προθεσµία πέντε εργάσιµων
ηµερών για την προσθήκη αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες,
ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προετοιµασία και την
αντίκρουση των προτάσεων και κατά το άρθρο 938 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας δύναται πλέον να σωρευθεί και αίτηση
απόδοσης του πράγµατος.
Παρά, όµως, τις ανωτέρω βελτιωτικές ρυθµίσεις, το προσχέδιο
νόµου είτε διατηρεί είτε τροποποιεί εσφαλµένα ορισµένες διατάξεις.
Και εδώ πέρα έχετε ευθύνη, γιατί είχατε χειροπιαστά αποτελέσµατα και την εµπειρία έξι ετών εφαρµογής του ν.4335, γιατί
έχετε µορφώσει άποψη από την ακρόαση των φορέων, γιατί
έχετε ακούσει τις αιτιάσεις και την κριτική της Αντιπολίτευσης.
Άρα -έστω µέχρι αυτή τη στιγµή- µπορείτε να ακούσετε, να υιοθετήσετε και να δώσετε λύσεις.
Πιο συγκεκριµένα, δεν προχωρήσατε, κύριε Υπουργέ, στην κατάργηση της αποκλειστικά έγγραφης διαδικασίας στην τακτική
διαδικασία και τη δυνατότητα εξέτασης µαρτύρων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την κατάργηση της τυπικής συζήτησης
της υπόθεσης, η οποία µέχρι στιγµής µόνο καθυστερήσεις έχει
επιφέρει. Δεν προχωρήσατε στην πλήρη επαναφορά του 938 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ως ίσχυε πριν τον 4335, προκειµένου να δίνετε το δικαίωµα αναστολής και στους οφειλέτες επί
κατάσχεσης ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζετε να επιτρέπετε και εσείς -µετά τον ΣΥΡΙΖΑ που χύνει σήµερα κροκοδείλια
δάκρυα- στους δανειστές -κατά κόρον, δηλαδή, στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στις τράπεζες και στα fund- να διεξάγουν διαδικασίες εκτέλεσης σε µια πολύ µεγάλη κλίµακα και κυρίως,
ουσιαστικά ανεµπόδιστα. Συγχαρητήρια!
Δεν προχωρήσατε, επίσης, στην κατάργηση του αγωγόσηµου
στις αναγνωριστικές αγωγές, ούτε στη δυνατότητα άσκησης
αναίρεσης κατά απόφασης επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως στην κύρια αλλαγή την οποία επιχειρείτε να φέρετε και η οποία δείχνει την εµµονή της Κυβέρνησής σας να εισάγετε στις πολιτικές υποθέσεις
έναν βαθύτατα προβληµατικό θεσµό για αυτού του είδους υποθέσεων, την πιλοτική δίκη, κάτι για το οποίο δεχθήκατε σφοδρή
κριτική από όλους: φορείς και Αντιπολίτευση.
Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης στις πολιτικές υποθέσεις εγείρει προφανή ζητήµατα συνταγµατικότητας -σας το είπανε όλοικαθώς υπονοµεύει καταφανώς τον συνταγµατικά προβλεπόµενο
διάχυτο και παρεµπίπτοντα έλεγχο της συνταγµατικότητας από
τα πολιτικά δικαστήρια.
Είναι φανερό ότι µε την προωθούµενη αλλαγή εισάγετε από
την πίσω πόρτα ένα οιονεί συνταγµατικό δικαστήριο. Ο συγκεντρωτικός έλεγχος που επιδιώκετε να εισαχθεί µε το νέο θεσµό
της πιλοτικής δίκης, δεν συνάδει µε τη δικαϊκή µας παράδοση
και µε το διαχρονικό συνταγµατικό µας κεκτηµένο.
Σκοπός της προτεινόµενης αυτής ρύθµισης είναι -λέτε- η επιτάχυνση της πολιτικής δίκης. Όµως, κάτι τέτοιο φοβάµαι πάρα
πολύ ότι δεν πρόκειται να συµβεί, κύριε Υπουργέ. Η ιδέα ότι ο
πολίτης µπορεί µέσω της πιλοτικής δίκης να λύσει το πρόβληµά
του, δεν είναι ρεαλιστική.
Σε αντίθεση µε το Δηµόσιο Δίκαιο που διέπεται από την αρχή
της νοµιµότητας και στο οποίο, ναι, µπορεί να σταθεί αυτός ο θεσµός και µε επιτυχία, το Ιδιωτικό Δίκαιο, σε πολύ µεγάλο βαθµό,
εξαρτάται από τις συγκεκριµένες περιστάσεις της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης. Έτσι, στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις η απάντηση ενός νοµικού ζητήµατος θα αφορά µόνο
ένα από τα πολλά ζητήµατα τα οποία τίθενται στο ένδικο βοήθηµα και µία µόνο από τις νοµικές βάσεις στις οποίες θεµελιώνει
µία ή περισσότερες αξιώσεις ο ενάγων. Έτσι, σε αντίθεση -και
το τονίζω- µε τις διοικητικές διαφορές, που τυποποιούνται σχε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τικά εύκολα ανάλογα µε τη διοικητική πράξη που είναι επίδικη
και τη συγκεκριµένη νοµοθετική εξουσιοδότηση που έχει δοθεί
για την έκδοσή της, στις ιδιωτικές διαφορές µόνο σε εξαιρετικά
σπάνιες περιπτώσεις η επίλυση ενός νοµικού ζητήµατος θα συνεπάγεται την περάτωση της δίκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ για την ανοχή σας.
Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί, ότι παρόµοια πιλοτική δίκη για
ιδιωτικές διαφορές δεν προβλέπεται σε καµµία άλλη έννοµη
τάξη. Το πιο συγγενές παράδειγµα που υπάρχει, είναι το προδικαστικό ερώτηµα προς το ΔΕΕ, από το οποίο σκόπιµο θα ήταν
να είχατε εµπνευστεί πριν φέρετε τη µεταρρύθµιση -ας την
πούµε- αυτή έτσι όπως τη φέρνετε.
Κύριε Υπουργέ, τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι γνωµοδοτικά
όργανα, ούτε παρέχουν νοµικές συµβουλές. Όπως επιβάλλει η
αρχή της διάκρισης των εξουσιών επιλαµβάνονται µόνο της επίλυσης των συγκεκριµένων ιδιωτικών διαφορών που φέρονται
ενώπιον τους.
Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι το
ευρύτερου ενδιαφέροντος νοµικό ζήτηµα, το οποίο τίθεται, είναι
ουσιώδες για την επίλυση της συγκεκριµένης διαφοράς που παραπέµπεται στην ολοµέλεια.
Τέλος, σε αντίθεση µε το αρχικό σχέδιο, το οποίο τέθηκε στη
διαβούλευση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, τη διεξαγωγή της πιλοτικής δίκης δεν θα την αποφασίζει µόνο η τριµελής επιτροπή
του Αρείου Πάγου, αλλά εναλλακτικά, πλέον, βάζετε και τον εισαγγελέα και, µάλιστα, µε απλή πράξη του, κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται αντικειµενικά καθώς η τριµελής επιτροπή
αποτελείται από τους κατά τεκµήριο πιο εξειδικευµένους στο αντικείµενο δικαστές, ενώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δυστυχώς, δεν έχει αυτή την εµπειρία.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ -και κλείνω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε- πολύ φοβάµαι -όπως εκφράστηκε και από τους φορείς
και ειλικρινά σας λέω, µακάρι να µην επιβεβαιωθούµε- σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής στο ρυθµιστικό πλαίσιο της πιλοτικής δίκης θα υπαχθούν -όπως εξέφρασαν και αυτούς τους
φόβους όλοι οι φορείς- υποθέσεις τραπεζικών συµβάσεων και
δανείων, όπως υποθέσεις ελβετικού φράγκου, όπως υποθέσεις
εργατικών διαφορών, υποθέσεις συµβασιούχων και υπερχρεωµένων νοικοκυριών, δηλαδή θα θιγούν, εντέλει, οι πιο ευάλωτοι
και οι πιο αδύναµοι διάδικοι, οι οποίοι στην παρούσα εξόχως δύσκολη συγκυρία θα έπρεπε να χρήζουν της µεγαλύτερης δυνατής προστασίας. Αυτή, άλλωστε -το έχουµε πει και θα
συνεχίσουµε να το λέµε- είναι η ίδια η έννοια του κράτους δικαίου, η προστασία των πιο αδύναµων, όχι η διευκόλυνση των
πιο ισχυρών, όπως εσείς κάνετε µε αυτές τις ρυθµίσεις.
Δυστυχώς, όµως, φέρνετε µια προκρούστεια κλίνη, στην οποία
θα προσπαθείτε να εντάξετε διαφορετικές υποθέσεις διαφορετικών διαδίκων και µε διαφορετικά αιτήµατα εις βάρος, βέβαια,
πάντα των πιο ευάλωτων. Και γι’ αυτό εµείς δεν µπορούµε παρά
να καταψηφίσουµε επί της αρχής αυτό το σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός, για να καταθέσει τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, καταθέτουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να είναι
σε γνώση των συναδέλφων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν σε όλα τα κόµµατα.
Καλείται τώρα στο Βήµα η κ. Μαρία Κοµνηνάκα εκ µέρους του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι όλα τα προηγούµενα χρόνια -τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία- έχουν επέλθει σαρωτικές αλλαγές σε βασικούς κλάδους του Αστικού Δικαίου, αλλά και στο σύστηµα
απονοµής της δικαιοσύνης, αλλαγές που αφορούν σε κώδικες,
βασικούς νόµους, αλλά και επιµέρους παρεµβάσεις που συνθέτουν ένα συνολικότερο πλέγµα αντιδραστικού αστικού εκσυγχρονισµού.
Αποκαλύπτεται από όλες τις προωθούµενες αλλαγές στη διαδικασία της αστικής δίκης, ότι στην πραγµατικότητα υπηρετούν
την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των αντιλαϊκών νόµων για
λογαριασµό της εξουσίας του κεφαλαίου. Η αδιαµφισβήτητη αλληλένδετη σχέση του ουσιαστικού µε το Δικονοµικό Δίκαιο δεν
παύει να έχει και να χαρακτηρίζεται από ταξικό περιεχόµενο.
Η διαδροµή των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
ξεκινώντας ήδη από τη διετία 2010 - 2012 για να φτάσουµε στον
ισχύοντα κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά και αυτές
που προωθεί σήµερα η Νέα Δηµοκρατία, είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα για το πώς υπηρετήθηκε αυτή η διαχρονική στόχευση, να µετατραπεί η αστική πολιτική δίκη σε ένα ολοένα και
πιο αποτελεσµατικό εργαλείο στα χέρια του µεγάλου κεφαλαίου.
Τέτοιο αποτελεσµατικό εργαλείο αποτέλεσε για την εργοδοσία στις εργατικές διαφορές, των τραπεζών για τις κατασχέσεις
στους πλειστηριασµούς της λαϊκής περιουσίας, για τις µεγάλες
επιχειρήσεις στις εµπορικές υποθέσεις, των ασφαλιστικών εταιρειών, των επενδυτών, γενικότερα στα χέρια των οικονοµικά
ισχυρών διαδίκων σε κάθε διαφορά, οι οποίοι φυσικά απολαµβάνουν και τις αντίστοιχες νοµικές υπηρεσίες.
Με λίγα λόγια καταρρίπτεται και αυτό το παραµύθι της τότε
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν αναγκάστηκε να φέρει προς
ψήφιση στη Βουλή τον κώδικα λόγω της πίεσης από τους δανειστές µε τον οποίο τάχα διαφωνούσε και µάλιστα χαρακτήριζε
πριν από τις εκλογές του 2015 εκτρωµατικό. Αποδεικνύεται ότι
συνολικά οι µεταρρυθµίσεις των τελευταίων χρόνων στη δικαιοσύνη υπηρετούν βαθύτερες και διαχρονικές στοχεύσεις για την
αναβάθµιση της λειτουργίας του αστικού κράτους ώστε να υπηρετείται η σύγχρονη στρατηγική της αστικής τάξης.
Μήπως εσείς οι ίδιοι δεν το οµολογείτε αυτό; Χρειάζεται πιο
πειστική επιβεβαίωση από την κυνική οµολογία της έκθεσης Πισσαρίδη ότι η δικαιοσύνη πρέπει να µετατραπεί από παράγοντα
αβεβαιότητας σε παράγοντα εµπιστοσύνης για τους επενδυτές;
Γι’ αυτό η επιτάχυνση όταν αφορά τους επενδυτές µεταφράζεται
σε πολυτελή και επαρκώς στελεχωµένα επενδυτικά τµήµατα, ενώ
για τις υποθέσεις που αφορούν ευρύτερα λαϊκά στρώµατα, εργαζόµενους και λοιπά το υπαρκτό πρόβληµα των µεγάλων καθυστερήσεων µεταφράζεται σε περιορισµό ακόµα και των όποιων
δικονοµικών δικαιωµάτων τους εξασφαλίζει αυτό το Αστικό Δίκαιο.
Στην προµετωπίδα, λοιπόν, αυτής της έκθεσης Πισσαρίδη που
εκφράζει τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής στην αστική δικαιοσύνη και βέβαια υλοποιείται κατά γράµµα από την Κυβέρνηση,
τίθεται και η επέκταση της πιλοτικής δίκης σε όλα τα είδη της
αστικής δίκης, όπως συµβαίνει ήδη στα διοικητικά δικαστήρια. Η
καθιέρωση εποµένως της πιλοτικής δίκης και στον Άρειο Πάγο
ήταν µια αναµενόµενη θα λέγαµε εξέλιξη που προετοιµάζεται
εδώ και καιρό, έχοντας µάλιστα απασχολήσει ιδιαίτερα και τον
επιστηµονικό διάλογο. Γι’ αυτό και δεν µπορεί σήµερα διάφοροι
να παρουσιάζονται ως τάχα αιφνιδιασµένοι. Πολύ περισσότερο
όταν την ίδια στιγµή υπερασπίζονται την εφαρµογή του θεσµού
στο Συµβούλιο της Επικρατείας προσπαθώντας να κρύψουν πως
ιδίως στα χρόνια των µνηµονίων λειτούργησε η πιλοτική δίκη ως
ένα χρήσιµο εργαλείο για να στριµωχτούν δίκαια αιτήµατα και
λαϊκές ανάγκες στον στενό κορσέ των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων χωρίς την ελάχιστη παρέκκλιση.
Γιατί η ουσία για τον χαρακτήρα της πιλοτικής δίκης βρίσκεται
εκεί ακριβώς, στον ασφυκτικό από τα πάνω έλεγχο στη διαµόρφωση της νοµολογίας, ώστε να υπηρετείται η βασική επιδίωξη
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για ενιαία αποτελεσµατική και γρήγορη επιβολή του αστικού
νόµου χωρίς κανένα περιθώριο µιας έστω κατ’ ελάχιστον διαφορετικής ερµηνείας από αυτή που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ο ΣΕΒ, η ένωση τραπεζών, οι εφοπλιστές, η τάξη συνολικά των καπιταλιστών. Δηλαδή σε υποθέσεις που έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον, απασχολούν ευρύτερα λαϊκά στρώµατα και ενώ
εκφράζεται διχογνωµία κατά πόσο παραβιάζουν οι διατάξεις
αυτές ακόµα και αυτή την όποια προστασία κατοχυρώνει το Σύνταγµα, επιδιώκεται να παρεµβαίνει το ανώτερο δικαστήριο και να
καθορίζει µια ερµηνεία που θα δεσµεύει τους πάντες ώστε να αποκλείει τη δυνατότητα σε ορισµένους δικαστές να διαφοροποιούνται και να προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις όποιες χαραµάδες
υπάρχουν στο εχθρικό για τα λαϊκά συµφέροντα δίκαιο.
Και αυτή την κριτική δεν την κάνουµε µόνο στο ΚΚΕ, που στο
κάτω-κάτω έχουµε µια συγκεκριµένη θεώρηση για τον εξαρτηµένο χαρακτήρα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της καπιταλιστικής
οικονοµίας. Είναι ενστάσεις που εκφράζονται και από την ίδια
την ένωση δικαστών, από την ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων, από άλλους εκπροσώπους νοµικών, επιστηµονικών φορέων.
Είναι, λοιπόν, αβάσιµες οι ανησυχίες για το πώς θα ερµηνεύσουν αυτού του είδους οι πιλοτικές δίκες κρίσιµα ζητήµατα όταν
για παράδειγµα είναι ήδη γνωστές οι παλινωδίες και του ίδιου
ακόµα του Αρείου Πάγου σχετικά µε το αν οι διάφοροι συµβασιούχοι καλύπτουν ή όχι για παράδειγµα πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υποστελεχωµένες δηµόσιες υπηρεσίες; Ή για το
γνωστό τέχνασµα του δόλου το οποίο φορτώνεται στα λαϊκά νοικοκυριά γιατί δανείστηκαν -λέτε- πάνω από τις δυνατότητές τους,
ενώ τέτοιος δόλος δεν βαρύνει επ’ ουδενί τις τράπεζες που µοίραζαν κάρτες και δάνεια µε το τσουβάλι; Όταν ήδη εννέα στις
δέκα απεργίες κρίνονται στα δικαστήρια παράνοµες και καταχρηστικές για να µην κινδυνέψουν τα κέρδη των επιχειρήσεων,
θα έχει άλλο προσανατολισµό η ερµηνεία που θα δώσει η πιλοτική δίκη στα κρίσιµα ζητήµατα που γεννώνται µε το νόµο Χατζηδάκη για το δικαίωµα στην απεργία, την ωµή παρέµβαση στο
σωµατείο, την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών, αυτή
την έννοια της διευθέτησης περασµένου χρόνου και λοιπά;
Να γιατί αφορά ευρύτερα λαϊκά στρώµατα ο επικίνδυνος και
αντιδραστικός χαρακτήρας της πιλοτικής δίκης και δεν είναι
απλά ένα θέµα θεωρητικού νοµικού ενδιαφέροντος. Γιατί τελικά
η πιλοτική δίκη είναι άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του κεφαλαίου
και των κυβερνήσεων για να επιβάλει το νόµο και την τάξη ενάντια στον λαό.
Όσο για αυτό το επιχείρηµα που επιστρατεύει η Κυβέρνηση
ότι δήθεν µε τον τρόπο αυτό ανακουφίζονται οι οικονοµικά ασθενέστεροι από τα περιττά έξοδα και τους χρονοβόρους σε δικαστικούς αγώνες, πραγµατικά µόνο ως µνηµείο υποκρισίας
µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε. Δεν σας πήρε ο πόνος για τα
έξοδα και τα βάρη που τους φορτώνετε, όταν ορθώνετε νέα εµπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη µε την τσουχτερή ιδιωτική
διαµεσολάβηση ή µε το δικαστικό ένσηµο στις αναγνωριστικές
αγωγές που έφερε µε την «τροπολογία λαγό» ο σηµερινός σας
εισηγητής και τόσα άλλα. Τα επικαλείστε µόνο όταν είναι να τους
κλείσετε µια κι έξω την πόρτα στην όποια δικαστική προστασία.
Ο αντιδραστικός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου επιβεβαιώνεται
όχι µόνο από τις αλλαγές που σήµερα εισάγονται αλλά και γιατί
στην πραγµατικότητα επεκτείνονται και αυτές οι αντιδραστικές
τοµές που επήλθαν τα προηγούµενα χρόνια στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, που βέβαια δεν αναιρούνται µε ορισµένες διορθώσεις που πρόβαλαν αναγκαίες βέβαια από τη µέχρι σήµερα
εφαρµογή του. Μονιµοποιούνται στην ουσία οι δύο βασικές
τοµές που σηµατοδότησαν το πνεύµα του νέου κώδικα, δηλαδή
η επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πλειστηριασµών σε όφελος των τραπεζών όπως και η καθιέρωση της έγγραφης απόδειξης και η κατάργηση ουσιαστικά της ζωντανής
εξέτασης των µαρτύρων στο ακροατήριο στις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας.
Πραγµατικά βγάζουν µάτι οι συνεχείς αλλαγές που γίνονται
προς όφελος των τραπεζών και των fund στη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης. Με αυτή την απαράδεκτη ρύθµιση για
την αυτόµατη µείωση της τιµής της πρώτης προσφοράς σε πε-
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ρίπτωση που κριθεί άγονος ο πλειστηριασµός µέχρι µάλιστα το
65% της αρχικής αξίας, στρώνεται το χαλί στον ηλεκτρονικό
τζόγο για τη λαϊκή κατοικία ή και τη µικρή επιχείρηση του αυτοαπασχολούµενου για να βγαίνει στο σφυρί και κοψοχρονιά ο
κόπος και ο µόχθος µιας ολόκληρης ζωής.
Και αποτελεί ακόµα µεγαλύτερη πρόκληση η ίδια η αιτιολογική
έκθεση της διάταξης που µιλάει για συνθήκες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισµού που διαµορφώνουν δήθεν την υψηλότερη
προσφορά. Αλήθεια τώρα; Ποιες άραγε είναι οι συνθήκες διαφάνειας και ο υγιής ανταγωνισµός στις συµφωνίες ανάµεσα στα
διάφορα κοράκια του πλειστηριασµού, τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, όταν µάλιστα µε το νέο νοµοσχέδιο
επιτρέπεται ακόµα και η από κοινού πλειοδοσία που διευκολύνει
αυτές τις συµπράξεις, τις µεθοδεύσεις µέσω των νέων ηλεκτρονικών συστηµάτων;
Είναι χαρακτηριστικό αυτής της µεροληψίας υπέρ των τραπεζών ότι δεν επαναφέρατε τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής
στις δίκες της εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα, για να µην υπάρχει κανένα ουσιαστικό εµπόδιο στον πλειστηριασµό. Ταυτόχρονα
διατηρούνται όλες οι προηγούµενες αντιδραστικές αλλαγές στο
δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά µε την προνοµιακή
κατάταξη των τραπεζών, τις πολλαπλές κατασχέσεις, την αποστέρηση δικονοµικών δικαιωµάτων του οφειλέτη σχετικά µε τη
δυνατότητα ανακοπής και λοιπά.
Και έρχεστε µε το άρθρο 73 να δώσετε ακόµα ένα χτύπηµα και
στην υποτυπώδη πια προστασία των εργατικών αξιώσεων στην
περίπτωση του πλειστηριασµού της περιουσίας της επιχείρησης
που τους απασχολεί.
Δεν φτάνει, λοιπόν, που καταργήσατε το αυτονόητο δικαίωµα
των εργαζοµένων µιας επιχείρησης να εισπράξουν πρώτοι από
τον πλειστηριασµό το σύνολο των οφειλοµένων, των δεδουλευµένων, µισθών, αποζηµιώσεων κ.λπ., όλα αυτά που πραγµατικά
δικαιούνται και δεν µπορεί να περιµένουν να ικανοποιηθούν από
ό,τι περισσέψει από τις τράπεζες, αλλά το περιορίσατε µόνο στα
δεδουλευµένα των δύο τελευταίων χρόνων µε ευθύνη όλων σας
και σήµερα η Νέα Δηµοκρατία έρχεται να ορίσει την ηµεροµηνία
εκκίνησης του υπολογισµού αυτού του προνοµίου των δύο ετών
των εργαζοµένων όχι από τον αρχικά ορισθέντα πλειστηριασµό,
αλλά µε βάση την ηµεροµηνία που τελικά διενεργείται αυτός.
Και να φέρουµε και ένα παράδειγµα για να γίνει και κατανοητό:
Αν, για παράδειγµα, µια επιχείρηση χρωστούσε στους εργαζόµενους δεδουλευµένα από το 2014 και το 2016 έκλεισε και τους
πέταξε όλους στο δρόµο, ήδη µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα
και µε βάση τους χρόνους διενέργειας των πλειστηριασµών, αν,
για παράδειγµα, ο πρώτος πλειστηριασµός ορίστηκε το 2017, θα
µπορέσουν να ικανοποιηθούν µόνο τα δεδουλευµένα του 2015.
Δηλαδή θα απολέσουν τις απαιτήσεις τους από το 2014. Με τη
σηµερινή διάταξη, αν ο πλειστηριασµός αναβληθεί και πραγµατοποιηθεί τελικά ένα χρόνο µετά, το 2018, τότε οι εργαζόµενοι
θα χάσουν το σύνολο των απαιτήσεών τους αφού δεν θα έχουν
κανένα απολύτως προνόµιο έναντι των τραπεζών και σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι γνωστό το τι περισσεύει για να ικανοποιηθούν οι υπόλοιπες αξιώσεις. Αυτή, λοιπόν, είναι η δικαιοσύνη
σας.
Η ζωντανή πείρα που προέκυψε όλο το προηγούµενο διάστηµα κατά την εφαρµογή του νέου κώδικα επιβεβαιώνει την κριτική που έχει ασκηθεί και για την εφαρµογή της έγγραφης
αποδεικτικής διαδικασίας στην τακτική διαδικασία και υπογραµµίζει την ταξικότητα της επιµονής στη διατήρησή του. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι η καθιέρωσή της ωφελεί µόνο τις µεγάλες
επιχειρήσεις που διαθέτοντας βέβαια το κατάλληλο προσωπικό,
χρήµα και µηχανισµούς µπορούν να τηρούν πλήρη µηχανογραφικά συστήµατα, µεγάλο αρχείο εγγράφων και να ανταποκρίνονται και στο δικονοµικό καθήκον της έγγραφης απόδειξης και
µάλιστα µέσα σε σύντοµες και ανελαστικές προθεσµίες. Το οικονοµικά ασθενέστερο µέρος, δηλαδή ο µέσος φτωχός διάδικος,
που σπάνια διαθέτει τέτοια εργαλεία, βρίσκεται αντικειµενικά σε
δυσµενέστερη θέση.
Τεράστιος βραχνάς αποδείχθηκε και για την πλειοψηφία των
αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην καθηµερινή ταλαιπωρία και το κυνήγι ασφυκτικών
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προθεσµιών µέσα στον έγγραφο κυκεώνα της νέας τακτικής διαδικασίας αφού δεν διαθέτουν βέβαια, όπως οι µεγάλες δικηγορικές εταιρείες, δύο και τρεις δικηγόρους που µπορούν να
ασχολούνται µε το κλείσιµο του κάθε φακέλου.
Την ίδια ώρα η ίδια η πραγµατικότητα διαψεύδει παταγωδώς
τα περί επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης, αφού ιδίως
στα µεγάλα δικαστήρια όλα τα όρια που περιγράφονται για τον
ορισµό δικάσιµων, έκδοσης αποφάσεων κ.λπ. παραµένουν κενό
γράµµα.
Ταυτόχρονα αυτή η κοροϊδία των ενόρκων βεβαιώσεων αποτελεί κοινό σε όλους µυστικό ότι δεν επιτρέπει στην πραγµατικότητα την ουσιαστική διερεύνηση της αλήθειας και οµολογία
αυτής της παραδοχής αποτελεί και η πρόβλεψη για περιορισµό
του επιτρεπόµενου αριθµού των ενόρκων, που όµως χωρίς την
επαναφορά της ζωντανής εξέταση των µαρτύρων θα οδηγήσει
σε ακόµα χειρότερα αποτελέσµατα.
Δεν µπορούµε, βέβαια, να µη σχολιάσουµε και την υποκρισία
του ΣΥΡΙΖΑ που σήµερα ξαφνικά ενοχλείται γι’ αυτή την περιστολή της αρχής της προφορικότητας όταν ο ίδιος έφερε την
κατάργηση της εµµάρτυρης απόδειξης στον κορµό της πολιτικής
δίκης. Αυτή την αποστειρωµένη και προβληµατική αποκλειστικά
γραπτή απόδειξη την επεκτείνετε σήµερα και στις µικροδιαφορές που σε κάθε περίπτωση το σχετικά πάντα µικρό οικονοµικό
τους αντικείµενο, που εξαρτάται βέβαια σε τι πορτοφόλια απευθύνεται, δεν τις καθιστά αυτόµατα ούτε απλές ούτε χωρίς αποδεικτικές δυσκολίες.
Όµως πιο προβληµατική είναι η προτεινόµενη επίλυσή τους
µέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρµες, που κατά τη γνώµη µας
ανοίγει επικίνδυνους δρόµους για τη στρεβλή και αντιδραστική
εισαγωγή συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης και αλγορίθµων
στην απονοµή της δικαιοσύνης σε συνθήκες της βαθιάς ταξικής
διαίρεσης και ανισοτιµίας στην αστική κοινωνία.
Η συζήτηση για την ψηφιακή δικαιοσύνη, που απασχολεί όλα
τα αστικά επιτελεία σε πολλές χώρες, δεν αφορά µόνο την αυτονόητη βέβαια ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας σε πρακτικά ζητήµατα στις διάφορες υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονική
κατάθεση δικογράφων κ.λπ., αλλά έχει βαθύτερο ταξικό περιεχόµενο φαλκιδεύοντας αρχές και ασφαλιστικές δικλείδες που
υποτίθεται ότι το Αστικό σας Δίκαιο προστατεύει σε βάρος πάντα
των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων.
Τέλος, επιµένουµε στην κριτική για τη ρύθµιση του άρθρου 62
σχετικά µε τις διαπιστωτικές πράξεις των δικαστικών επιµελητών
στα ζητήµατα επικοινωνίας γονέα - τέκνου. Αναφέρθηκα αναλυτικά στην επιτροπή για τις πρόσφατες αλλαγές του οικογενειακού δικαίου που όχι µόνο δεν έδωσαν απάντηση σε υπαρκτά
προβλήµατα, αλλά µάλλον σε ορισµένες περιπτώσεις περισσότερο ενισχύουν το κλίµα πόλωσης και ανταγωνισµού µεταξύ των
γονέων.
Όµως, είναι ακόµα πιο προβληµατικό να ανατίθεται στους δικαστικούς επιµελητές, που δεν παύουν σε κάθε περίπτωση να
έχουν σχέση εξάρτησης µε τον πελάτη τους, αρµοδιότητα να βεβαιώνουν γεγονότα που θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες σε
ρόλο µάλιστα οιονεί αστυνοµικού, πολύ περισσότερο σε τόσο
ευαίσθητα ζητήµατα σχετικά µε την προστασία των ανηλίκων που
απαιτούν ειδικές επιστηµονικές γνώσεις και ανάλογη εµπειρία.
Η µεσοβέζικη αλλαγή της λέξης από «βεβαιώνει» σε «διαπιστώνει» βέβαια διατηρεί στο ακέραιο την ουσία του προβλήµατος
αφού η διαπιστωτική πράξη φυσικά και θα έχει έννοµες συνέπειες διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος θεσµοθέτησής της.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και µε βάση την κριτική που αναλυτικά αναπτύξαµε στις επιµέρους διατάξεις στη συζήτηση στην επιτροπή καταψηφίζουµε επί της αρχής το
νοµοσχέδιο, που αποτελεί άλλον έναν κρίκο στη διαµόρφωση
µιας δικαιοσύνης πιο αποτελεσµατικής για τα επιχειρηµατικά
συµφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου και άρα αντικειµενικά
εχθρικής για τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των εργαζοµένων και
των λαϊκών στρωµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Καληµέρα και καλή εβδοµάδα και από µένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ένα ακόµα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές πιστεύω θα φέρετε αρκετά ακόµα. Όλα είναι προς µια
κατεύθυνση, έτσι λέτε τουλάχιστον. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι για
την ταχεία πολιτική δίκη. Ήθελα να ξέρω -δεν είστε νοµικός, δεν
είµαι νοµικός- ένας απλός πολίτης µε τα γράµµατα που γνωρίζει,
µε αυτά τα οποία έχει περάσει στα δικαστήρια τόσα χρόνια, πιστεύει, αλήθεια, αν θα δει αυτό το νοµοσχέδιο, ότι η πολιτική
δίκη θα επιταχυνθεί;
Είπε ο κ. Κωνσταντινίδης για την ψηφιοποίηση. Θα το δεχτούµε γιατί εµείς όταν µπήκαµε, κύριε Κωνσταντινίδη, στη
Βουλή υποσχεθήκαµε ένα πράγµα: Με το χέρι στην καρδιά θα
είµαστε πάντα δίπλα στον απλό Έλληνα πολίτη να λύσουµε προβλήµατα. Αν χρειαστεί, βοηθάµε την Κυβέρνηση. Όπου χρειάζεται καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση. Και συγχρόνως κάνουµε
προτάσεις. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο κάναµε προτάσεις και θα τις
επαναλάβω τις προτάσεις διότι ταχεία πολιτική δίκη, να είναι και
δίκαιη πολιτική δίκη, δεν είναι θέµα που αρµόζει σε αυτό το νοµοσχέδιο, δεν λύνει κανένα πρόβληµα.
Ο ν.4335/2015, κύριε Υπουργέ, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε,
στην ελληνική κοινωνία έστειλε ένα µήνυµα ότι ήταν η κυβέρνηση
υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ των ισχυρών. Έχανε τα σπίτια του ο
κόσµος. Και περίµενε κανένας να έρθει η Νέα Δηµοκρατία και να
λύσει αυτό το πρόβληµα.
Το βλέπουµε καθαρά. Όχι µόνο δεν επιταχύνει, αλλά δεν λύνει
κανένα απολύτως πρόβληµα και δεν διαφέρει σε τίποτα, εκτός
από κάτι µικροδιαφορές και την ψηφιοποίηση, η οποία όχι σε
όλες τις περιπτώσεις αλλά στις πλείστες περιπτώσεις, διότι -ξέρετε- δεν είναι να πάµε προς µία κατεύθυνση, είναι να µην παραπάµε προς µία κατεύθυνση και χάσουµε το µέτρο. Αυτή είναι
η λογική.
Θέλω να πω δύο, τρία πράγµατα, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε
επικεφαλής της Κυβέρνησης στο τοµέα της δικαιοσύνης, µιας δικαιοσύνης, την οποία ο ελληνικός λαός θέλει να είναι ανεξάρτητη. Μπούρδες. Καµµία ανεξαρτησία. Και δεν µιλάµε στα µικρά
κλιµάκια, δεν µιλάµε για το τι τραβάει ο απλός Έλληνας πολίτης.
Στα ουσιώδη θέµατα παίρνει πάντα η κεφαλή της δικαιοσύνης το
µέρος της εκάστοτε κυβέρνησης. Πάντα! Δεν είναι µόνο επειδή
είστε εσείς τώρα. Και πιο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν πάλι στην
Κυβέρνηση που είχατε φτιάξει. Είδατε τι έγινε στην Αυστρία;
Πόσες φορές δεν έχουµε ζητήσει εδώ όλα τα κόµµατα να δούµε
τι γίνεται µε τις δηµοσκοπήσεις και τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων; Πολλές φορές. Πόσες φορές δεν έχουµε καταγγείλει ότι
µε τα χρήµατα που έχετε δώσει -τα δεκάδες εκατοµµύρια!- έχετε
µπουκώσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και έχουν εξαφανίσει
όλα τα κόµµατα, πλην στοιχειωδώς λίγο το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να
κρατάνε φυσιογνωµία µάχης. Σήµερα παραδείγµατος χάριν
έβλεπα τον κ. Καιρίδη. Όχι ότι έχω τίποτα, µια χαρά είναι ο άνθρωπος, τα λέει και καλά αυτά που θέλει να πει. Τον έβλεπα µισή
ώρα πριν και τον βλέπω µετά µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς δεν υπάρχουµε πουθενά; Η Ελληνική Λύση δεν υπάρχει; Ένα κόµµα το
οποίο ήρθε εδώ και σας έχει δώσει το δικαίωµα να λέτε σε όλους
ότι είναι ένα σοβαρό κόµµα µε σοβαρές λογικές προτάσεις. Δεν
πειράζει.
Μένω, κύριε Υπουργέ -και το λέω αυτό στην Κυβέρνησή σαςστα Κάτω Πατήσια. Κάθε µέρα αυξάνεται το έγκληµα. Άµα ήταν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχατε βγει στα κάγκελα και θα λέγατε
είστε άχρηστοι. Έχετε τον Τόσκα να λέει να γυρίζετε την πλάτη.
Εσείς τι κάνετε; Τι πράγµατα είναι αυτά; Καθηµερινά πυροβολισµοί. Από την Οµόνοια µέχρι τα Πατήσια δεν υπάρχει Έλληνας
που να κυκλοφορεί. Κανένας Έλληνας δεν κυκλοφορεί. Όλοι
τρέχουν µε τα αυτοκίνητά τους γρήγορα, γρήγορα να πάνε στη
δουλειά τους, στο σουπερµάρκετ και να γυρίσουν. Εµβολίζουν
αστυνοµικούς.
Άλλο θέµα. Είχα στείλει επιστολή και στον κ. Χρυσοχοΐδη. Σας
λέµε ενισχύστε τα τµήµατα Οµονοίας, Αγίου Παντελεήµονος, Πατησίων. Τίποτα. Κοντεύει να κλείσει το τµήµα της Οµόνοιας. Τι
είναι αυτά που κάνετε; Πώς θέλετε να σας πάρει σοβαρά ο κόσµος;
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Επιχειρείτε µια προσπάθεια τρο-
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ποποίησης σε όλα τα επιµέρους βιβλία -οκτώ στον αριθµό- του
κώδικα, άλλοτε σηµαντική -και πρέπει να το πούµε για να είµαστε
εντάξει µε όλους και έντιµοι µε τον εαυτό µας πάνω απ’ όλα- και
άλλοτε διαδικαστική, µικρή.
Σας τα έχουµε πει και στις επιτροπές, κύριε Υπουργέ. Ακούσαµε και τα ακούσατε νοµίζω και από τους φορείς. Εντάξει, από
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης θα τα ακούγατε ούτως ή άλλως,
αλλά και από τους φορείς. Και οι δικαστικοί και οι δικηγόροι και
οι νέοι δικηγόροι τα ίδια πράγµατα σας είπαν. Δεν λύνεται κανένα
πρόβληµα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Άρα, λοιπόν, ο τίτλος του νοµοσχεδίου δεν αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές τις οποίες
έχετε σε αυτό το νοµοσχέδιο. Και αυτό το οποίο µου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση για ό,τι κάνει,
έχει ένα µότο: «Το κάνουµε για το καλό σας». Βαρεθήκαµε, δεν
θέλουµε άλλο το καλό µας. Τέτοιο καλό δεν το θέλει ο ελληνικός
λαός, πώς να το κάνουµε; Δουλεύετε πρωτίστως για τα τραπεζικά ιδρύµατα, για τα fund, για τους ισχυρούς. Πού είναι ο απλός
Έλληνας πολίτης; Τον έχετε γραµµένο εκεί που δεν πιάνει µελάνι. Ταλαιπωρείται και τελικά δεν έχει λεφτά να πάει σε δικηγόρους. Οι περισσότεροι από εδώ είστε νοµικοί και γνωρίζετε πόσο
κοστίζει µια προσφυγή, ξέρετε πόσο κοστίζει ένα βήµα παραπάνω από το πρωτοδικείο στο εφετείο, από το εφετείο στον
Άρειο Πάγο. Μια περιουσία. Πού να πάει ο άνθρωπος που παίρνει
500 και 700 ευρώ, κύριε Υπουργέ; Δεν θα πάει ποτέ. Έτσι χάνουν
τα σπίτια τους οι περισσότεροι. Έτσι χάνουν τα πάντα και έτσι
χάνονται οι δίκες.
Ένα, ένα να τα βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Κατ’
αρχάς, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις που αφορούν την ένταξη της πρόβλεψης ηλεκτρονικών µέσων σε διάφορες διατάξεις, τις περισσότερες φορές πράγµατι είναι αναγκαίες. Τελεία
και παύλα. Όµως, όταν ξεφεύγει η ψηφιοποίηση και ιδίως στο
θέµα των πλειστηριασµών, εκεί υπάρχει το µεγάλο πρόβληµα και
να το δούµε.
Κοιτάξτε να δείτε τι έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβετε αυτό που λέω σε δουλειά να βρισκόµαστε. Να µου πείτε
τι έχει αλλάξει µέσα σε δύο χρόνια στην απονοµή της δικαιοσύνης. Αλλαγή του Ποινικού Κώδικα δύο φορές και έρχεται και
τρίτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): …(δεν
ακούστηκε)
ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ναι, δύο φορές σάς λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Α, εννοείτε…
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Έτσι. Δύο φορές. Και έρχεται και
τρίτη φορά, ξέρω τι λέω.
Αλλαγή του οργανικού νόµου για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλλαγή του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Αλλαγή του οικογενειακού δικαίου στον Αστικό Κώδικα. Θέλω, λοιπόν, να πω εδώ και
σας το είχαµε τονίσει ότι µπερδέψατε περισσότερο τον κόσµο
µε αυτόν το νόµο της συνεπιµέλειας.
Επιτάχυνση για τις αιτήσεις των υπερχρεωµένων του νόµου
Κατσέλη. Υποχρεώνει την άρση τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών τους στην πλατφόρµα και γνωρίζουν οι τράπεζες πλέον τα
πάντα για τον κάθε πολίτη.
Ενιαίο κείµενο δικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνεπώς
τροποποιήσεις διατάξεων, οι οποίες είτε ρυθµίζουν δευτερευούσης σηµασίας ζητήµατα είτε διευκολύνουν καθαρά τα πιστωτικά
ιδρύµατα. Πού είναι η ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης; Το είπε
και η κ. Γιαννακοπούλου η οποία είναι έγκριτος νοµικός, όπως οι
περισσότεροι νοµικοί εδώ. Η νέα τακτική µονοµελούς προσδιορίζεται ενάµιση χρόνο µετά το πέρας των εκατό ηµερών. Προσέξτε τώρα, τις κάνατε τώρα ενενήντα και η απόφαση εκδίδεται
τρία χρόνια µετά. Μήπως έχω λάθος; Τα έχω ζήσει στο πετσί µου
αυτά τα πράγµατα σε άπειρες δίκες που έχω πάει κατηγορούµενος.
Όταν η νέα τακτική µονοµελούς προσδιορίζεται δύο χρόνια
µετά το πέρας των εκατό ηµερών -µετά από δύο χρόνια, άρα συνολικά τέσσερα χρόνια- αν αυτό το λέτε εσείς ταχεία πολιτική
δίκη, κύριε Υπουργέ, τότε εντάξει. Αν πειράξουµε δέκα µερούλες
εκεί πέρα και λύσαµε το πρόβληµα, τι να πω; Εγώ ξέρω το αποτέλεσµα και ο αντικειµενικός σκοπός είναι ένας. Ο πολίτης να
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βρίσκει δίκαια και ταχύτατα το δίκιο του. Αν το έχει! Να καταδικάζεται αν πρέπει να καταδικαστεί.
Κυβερνητικές διατάξεις επί διατάξεων. Είπατε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές από τεχνοκράτες κ.λπ.. Ωραία, τεχνοκράτες, καθηγητάδες, νοµικούς. Απλούς πολίτες έχετε φέρει εσείς
σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές; Έναν απλό πολίτη να καθίσει εκεί, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας να πει τα πραγµατικά
προβλήµατα. Διότι εδώ, όσοι ασχολούνται µε το επάγγελµα -και
δεν κατηγορώ κανέναν, αλήθεια σας λέω, διότι µε κοιτάτε λίγο
παράξενα, κύριε Λάππα- φταίτε λίγο και εσείς. Και εσείς έχετε
µερίδιο ευθύνης, όπως φταίνε και οι δικαστικοί, όπως φταίνε και
οι καθηγητάδες. Όλοι καθηγητές γίναν τώρα. Βγαίνει ο κάθε
µπούρδας εκεί, κάνει τον καθηγητή και λέει τις σαχλαµάρες του
πρωί-πρωί ή βράδυ-βράδυ. Έχει τρελαθεί ο κόσµος σε όλα τα
πράγµατα. Πρέπει να είµαστε πιο λογικοί. Να ακούµε τον απλό
Έλληνα πολίτη, τον παλµό της κοινωνίας. Γι’ αυτό είµαστε εδώ.
Δεν είµαστε εδώ για να υποστηρίζουµε συντεχνιακές µεθόδους.
Να προχωρήσω γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Σας είπα ότι
υπάρχουν ορισµένα πράγµατα τα οποία εµείς θα τα δούµε στα
άρθρα και αν πρέπει να ψηφιστούν θα ψηφιστούν. Αναγκαστική
εκτέλεση. Εδώ ερχόµαστε, στο ζουµί. Δεν θα πω τι είναι η αναγκαστική εκτέλεση. Ο απλός ο κόσµος που µας ακούει και οφείλουµε να τον βοηθάµε όταν έχει µία κατάσχεση κινητού ή
ακινήτου στα χέρια τρίτου, όπως παραδείγµατος χάριν των τραπεζών, προσέξτε τι γίνεται στη διαφορά. Η επαναφορά του άρθρου, επειδή είπατε ότι επαναφέρατε το άρθρο 938 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας που είχε µε τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ του
ν.4335, πραγµατεύεται την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης. Εγώ σας λέω ότι είναι προσχηµατική και θα σας πω γιατί.
Εδώ έχετε δύο παραγράφους. Στην παράγραφο 1 αναφέρεται
ότι µε αίτηση του ανακόπτοντος, δηλαδή του οφειλέτη -τα λέω
απλά για να τα καταλάβει ο κόσµος- µπορεί να διαταχθεί αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης κατάσχεσης, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ενέργεια αυτή θα προξενήσει ανεπανόρθωτη
βλάβη.
Εδώ θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, µε µια παρένθεση ότι
αυτό το οποίο θέλει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο δικαστήριο για να βρει το δίκιο του είναι να πάει να παρουσιαστεί
µπροστά στον φυσικό του δικαστή, να πάει να µιλήσει µε τον δικαστή, να πάει να τον δει ο δικαστής, γιατί το πρόσωπο φανερώνει πολλά, να πει ότι έχει δίκιο και να το αιτιολογήσει. Τώρα µ’
αυτό το πράγµα εδώ πέρα τι κάναµε; Γι’ αυτό σας λέω ότι πήγαµε στην άλλη άκρη. Φύγαµε από την παρουσία στο δικαστήριο,
να δει τον δικαστή ο άνθρωπος, ο πολίτης και πήγαµε µόνο στο
γράψιµο. Τι βλέπει; Παίρνει ο δικαστής ένα χαρτί, παίρνει και τις
µαρτυρίες, ούτε βλέπει τους µάρτυρες ούτε τίποτα, διαβάζει,
είναι και κουρασµένος, είναι και σπίτι του το απόγευµα χαλαρός
και λέει «ωπ, δίκιο έχουν οι δικηγόροι, οι µεγαλοδικηγόροι οι
οποίοι συντάσσουν τα δικόγραφα των τραπεζών» κ.λπ.. Άρα, λοιπόν, ο φουκαράς έχει έναν δικηγόρο νέο, άπειρο, βάζουν οι άλλοι
τους ογκώδεις δικηγόρους, τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία και
κερδίζουν τις δίκες. Γι’ αυτό σας το λέω. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι
στην παράγραφο 1 για τις κινητές αξίες.
Στην παράγραφο 2 που αναφέρεται στα ακίνητα, η αναστολή
θα ζητείται µέσω ένδικου µέσου, χωρίς να αναστείλει την πρόοδο
της εκτέλεσης. Δηλαδή θα τρέχει ο άλλος που δεν θα έχει λεφτά
στα δικαστήρια και την ίδια ώρα θα συνεχίζεται η κατάσχεση και
ο πλειστηριασµός και µάλιστα ηλεκτρονικός. Δεν θα τον πάρει
χαµπάρι, κύριε Κωνσταντινίδη. Θα χάσει το σπίτι του χωρίς να το
πάρει χαµπάρι και µετά θα έλθει ο δικαστικός επιµελητής και θα
του πει «κύριε, το σπίτι δεν σας ανήκει, περάστε έξω». Όχι µόνο
αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα το πω και αυτό πάλι, γιατί εσείς το αιτιολογήσατε, αλλά εµένα µου έµεινε στο µυαλό. Θα του πάρετε
και τα βιβλία τώρα. Τώρα -λέει- είναι υποχρεωτικό να παίρνουµε
και τα βιβλία για να τα προστατέψουµε τα βιβλία. Προσέξτε. Τον
βγάζετε που τον βγάζετε από το σπίτι του, τον στέλνετε στο παγκάκι. Αφήστε του και κανένα βιβλίο να διαβάζει τουλάχιστον να
περνάει την ώρα του. Αυτή είναι η απλή λογική, έτσι σκέφτεται ο
πολίτης.
Επειδή δεν έχω άλλον χρόνο, κλείνοντας θέλω να πω, κύριοι
συνάδελφοι, ότι τα δικαστήρια και η νοµική θεωρία δεν είναι στα-
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τικά, αλλά εµπλουτίζονται µε τον διάλογο και µεταβάλλονται ανάλογα µε τις κοινωνικές εξελίξεις. Τα προβλήµατα του ελληνικού
λαού τα τελευταία χρόνια τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά. Έχασε
τα πάντα, έχασε δουλειά, έχασε αξιοπρέπεια, έχασε µισθούς,
έµεινε στον δρόµο τελικά και δεν πρέπει να του φορτώνουµε
άλλα βάρη.
Η Ελληνική Λύση, πιστή σ’ αυτά τα οποία έχει πει στον κόσµο
προτού µπει στη Βουλή, καταψηφίζει το παρόν, αφού είναι άλλο
ένα νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, που δεν λύνει πραγµατικά προβλήµατα της πολιτικής δίκης και δεν ανταποκρίνεται κυρίως στον
τίτλο τον οποίον έχει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να καθαριστεί
το Βήµα, θέλω να πω κάτι που από χθες το βράδυ µε πιέζει, διότι
ακούω τώρα τους ειδικούς -εγώ δεν είµαι ειδικός- που λέτε για
τα προβλήµατα της ελληνικής δικαιοσύνης. Υπαρκτά αρκετά απ’
αυτά. Παρά ταύτα, στέκεται ψηλά. Αναφέροµαι σ’ αυτό που
άκουσα χθες στις ειδήσεις για τη δικαιοσύνη µιας χώρας που
θέλει να µπει κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέροµαι στη
γείτονα Αλβανία, η οποία -λέει- µετά από τρία χρόνια µυστικών
ερευνών κατέληξε ότι ο Κατσίφας αυτοκτόνησε και δεν δολοφονήθηκε. Και θέλει να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τρία
χρόνια µυστικών -επαναλαµβάνω- ερευνών.
Κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, που εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
συζητάµε σήµερα, θεωρητικά αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης στη
χώρα µας, ένας σκοπός που δηλώνεται πως θα επιτευχθεί µέσω
της εύρυθµης λειτουργίας της πολιτικής δίκης µε την εφαρµογή
και τη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι ρυθµίσεις
που προτείνονται απορρέουν από τα αποτελέσµατα της νοµοθετικής µεταρρύθµισης, που επέφεραν ο ν.4335/2015 και ο
ν.4055/2012.
Το υπό συζήτηση νοµοθέτηµα σκοπεύει να βελτιώσει την καθηµερινή δικαστηριακή πρακτική και µακροπρόθεσµα να βελτιστοποιήσει την ποιότητα του συστήµατος απονοµής
δικαιοσύνης, επιτυγχάνοντας έτσι και την κατάκτηση της ασφάλειας δικαίου.
Αξίζει να σηµειωθεί πως παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου
έκαναν πολλοί φορείς, όπως για παράδειγµα η Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων, η οποία µάλιστα αιτήθηκε επίσηµα τη συµµετοχή της στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, κάτι που δεν έκανε
αποδεκτό το Υπουργείο, αποκλείοντας ταυτόχρονα και όλες τις
δικαστικές ενώσεις από τις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Νοµίζω ότι όλοι µας µπορούµε να βγάλουµε τα συµπεράσµατά
µας για τη στάση αυτή.
Θα ξεκινήσω τη σύντοµη επισκόπηση των προβληµατικών σηµείων του νοµοσχεδίου από το δεύτερο άρθρο που εισάγει την
πιλοτική δίκη, έναν θεσµό για τον οποίον υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις. Το είπαν συνάδελφοι και στην επιτροπή και νωρίτερα.
Μας το µετέφεραν και οι φορείς στην ακρόαση των φορέων στο
πλαίσιο της επιτροπής. Είναι ένας θεσµός που εγείρει προβλήµατα τόσο σε επίπεδο συµβατότητας µε τον διάχυτο και παρεµπίπτοντα έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων, όσο και σε
επίπεδο ελέγχου αυτής καθαυτής της συνταγµατικότητας, µιας
και η πιλοτική δίκη µε τον τρόπο που εισάγεται έρχεται να διαµορφώσει -το είπαν πολλοί συνάδελφοι, δεν θα κουραστούµε να
το λέµε γιατί αυτό συµβαίνει- εκ πλαγίου ένα συνταγµατικό δικαστήριο το οποίο δεν υφίσταται στο δικό µας σύστηµα και αντίκειται σαφέστατα στις διατάξεις των άρθρων 87 παράγραφος 2
και 93 παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
Ταυτόχρονα, είναι βέβαιο πως θα έχουµε µια σειρά εκατοντάδων αβάσιµων αιτηµάτων πρώιµης παρέµβασης, δηµιουργώντας
ένα νέο πεδίο δικαιοδοτικής κρίσης, αυτό της τριµελούς επιτροπής, η οποία θα πρέπει να απαντά αιτιολογηµένα για τις προϋποθέσεις που καθιστούν ή όχι κάθε ζήτηµα γενικού ενδιαφέροντος
που έχει συνέπειες για έναν ευρύτατο κύκλο προσώπων.
Θεωρούµε επίσης πως πέρα από τις αρκετές τεχνικές αστο-
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χίες που έχει σε νοµοτεχνικό επίπεδο η συγκεκριµένη διάταξη,
αν µείνει ως έχει και ψηφιστεί τελικά, θα προκαλέσει πολλά επιπλέον προβλήµατα.
Προχωρώντας, περνώ στο άρθρο 8 που τροποποιεί το άρθρο
179 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και αφορά τον µερικό συµψηφισµό εξόδων και στην περίπτωση της εύλογης αµφιβολίας
για την έκβαση της δίκης. Είναι µια διάταξη, που κινείται εν πολλοίς στη σωστή κατεύθυνση, καθώς δίνει διέξοδο στο δικαστήριο
όταν µια υπόθεση εκ της φύσεώς της δηµιούργησε στον διάδικο
που ηττήθηκε εύλογα την πεποίθηση ότι είχε δικαίωµα δικαστικής προστασίας.
Άρθρο 63. Θεωρούµε πως η προθεσµία για την άσκηση της αίτησης τόσο και πριν πέντε µέρες πριν τον πλειστηριασµό, αλλά
ειδικά τώρα, θα δηµιουργήσει πλείστα προβλήµατα κατά την εκδίκαση, καθώς ο χρόνος επεξεργασίας της δικογραφίας κρίνεται
υπερβολικά µικρός, ειδικά για την ποιότητα και το είδος των υποθέσεων που θα κριθούν.
Άρθρο 11. Στο προδικαστικό στάδιο της δίκης µέχρι την κατάθεση των προτάσεων ο ν.4335/2015 ενέταξε µόνο διαδικαστικές
ενέργειες των διαδίκων και καµµία απολύτως παρέµβαση του δικαστηρίου. Αν διαβάσει τώρα κανείς προσεκτικά το άρθρο 232
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, διαπιστώνει αµέσως πως για
όσες δικαστικές ενέργειες προβλέπονται στο προδικαστικό στάδιο απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τον διάδικο, ενώ
αποκλείεται αυτεπάγγελτη παρέµβαση του δικαστηρίου.
Όµως, πρόκειται για ένα άρθρο που ακόµα και σήµερα δεν
µπορεί να εφαρµοστεί, ακόµη και αν υποβληθεί η αίτηση από τον
διάδικο, διότι στο στάδιο αυτό δεν υπάρχει αποδέκτης των αιτήσεων που ο διάδικος θα υποβάλει και αυτό συµβαίνει καθώς η
σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω διάταξη, δηλαδή ο πρόεδρος πρωτοδικείου ή ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης δεν έχουν ακόµη οριστεί,
αλλά ορίζονται αφού κλείσει ο φάκελος της δικογραφίας, όπως
ορίζεται εξάλλου και στα άρθρα 237 και 4 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας.
Άρθρο 12. Με την προτεινόµενη διάταξη ο νοµοθέτης επεµβαίνει κατ’ εµάς αδικαιολόγητα σε τµήµατα του νόµου, που προβληµάτισαν ελάχιστα στην πράξη, περιπλέκοντας ουσιαστικά τη
διαδικασία και θεσπίζοντας ρυθµίσεις ιδίως στην αποδεικτική διαδικασία που θα οδηγήσουν σε σηµαντική καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Ειδικά η πρόβλεψη πως για τον υπολογισµό της
ηµεροµηνίας κατάθεσης προτάσεων ισχύει η τελευταία µέρα της
επίδοσης είναι θέµα που θα καταστήσει ακόµη πιο δυσχερή τη διαχείριση των δικογραφιών για γραµµατείες και δικηγόρους, πολλαπλασιάζοντας µε τον τρόπο αυτό τα περιθώρια σφάλµατος.
Παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουµε σειρά απορρίψεων
αγωγών ή ως ανυπόστατες ή αβάσιµες γεγονός που σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση επιβολής τέλους δικαστικού ένσηµο και
στις αναγνωριστικές αγωγές αρµοδιότητας πολυµελούς πρωτοδικείου µε βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε σοβαρή επιβάρυνση της
δικαστικής προστασίας των διαδίκων. Ως εκ τούτου θα πρέπει
και ως προς το αποδεικτικό επίδοσης και το δικαστικό ένσηµο να
προβλεφθεί αντίστοιχη δυνατότητα αξιοποίησης του 227 του κώδικα πολιτικής δικονοµίας.
Άρθρο 13. Με το άρθρο 38, που τώρα τροποποιείται παραµένει ως είχε η διαδικασία κατάθεσης και επίδοσης παρεµβάσεων
προς επικλήσεων ανακοινώσεων δίκης και απαγωγών. Προστίθεται δε και η περίπτωση των παρεµπιπτουσών αγωγών που συνάγονται ερµηνευτικά. Παραµένει έτσι ως αφετηρία ο χρόνος
κατάθεσης της αγωγής για την κατάθεση προτάσεων ως προς
τους, γνωστής διαµονής, διαδίκους είναι εκατόν είκοσι και προς
τους κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου εκατόν ογδόντα. Παρ’
όλα αυτά µάς προκαλεί προβληµατισµό το γεγονός πως σε ό,τι
αφορά τον τρόπο ενηµέρωσης των διαδίκων αυτών για την
ύπαρξη εκκρεµούς δίκης θεωρούµε πως η προβλεπόµενη προθεσµία δεν είναι αρκετή και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να
δούµε πώς µπορεί να εξεταστεί το θέµα και να διευρυνθεί.
Άρθρα 24 και 25. Σύµφωνα µε την ανάλυση συνεπειών ρύθµισης που συνοδεύει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου οι προτεινόµενες τροποποιήσεις των άρθρων 468 και 469 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας αποτελούν ρυθµιστική απόκλιση της νέας
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τακτικής διαδικασίας του 4335. Διαπιστώθηκε ότι στις υποθέσεις,
που εκδικάζονται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις των µικροδιαφορών η διαδικασία µέχρι την έκδοση απόφασης καθυστερεί
σηµαντικά, ειδικά στα µεγάλα ειρηνοδικεία της χώρας ή συµβαδίζει χρονικά σε σχέση µε την τακτική διαδικασία. Με τα νέα
άρθρα 468 και 469 η διαδικασία εξελίσσεται µε βάση την αγωγή,
την απάντηση του εναγόµενου µε απλό έγγραφο-υπόµνηµα και
τους περιεχόµενους σε αυτές ισχυρισµούς των διαδίκων και τα
αποδεικτικά µέσα που υποβάλλουν, ενώ η παράστασή τους στο
ακροατήριο περιορίζεται στη δυνητική παροχή διασαφηνίσεων
για όλα τα ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης.
Άρθρο 44. Η παράγραφος 3 του 683 όριζε πως τα ειρηνοδικεία
είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη συναινετική εγγραφή ή άρση
προσηµείωσης υποθήκης, ένα εδάφιο που τροποποιείται ως
εξής. Τα ειρηνοδικεία είναι αρµόδια και για την εγγραφή ή άρση
προσηµείωση υποθήκης. Βλέπουµε, λοιπόν, πως διαγράφονται
δύο λέξεις, η λέξη «αποκλειστικά» και «συναινετική». Θεωρούµε
πως είναι εξόχως σηµαντικές, κυρίως, για το µέλλον των υποθέσεων και δείχνουν ακριβώς τη βούληση του νοµοθέτη, καθώς
πλέον δεν είναι το οικείο ειρηνοδικείο αρµόδιο µόνο αυτό για
κάθε πράξη εγγραφής ή άρσης της προσηµειώσεις, αλλαγή που
είναι δεδοµένο πως θα οδηγήσει και θα προκαλέσει αρκετή σύγχυση και επιπλέον προβλήµατα τόσο σε δικηγόρους όσο και
στους πολίτες.
Άρθρο 46. Είναι ένα άρθρο το οποίο τροποποιεί την 6η παράγραφο του 686 και καταργεί εκ νέου τη δυνατότητα άσκησης ανταίτησης προφορικά κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης.
Σύµφωνα πάλι µε την ανάλυση συνεπειών ρύθµισης η τροποποίηση αυτή γίνεται για λόγους ασφάλειας της διαδικασίας και
ορθής διεξαγωγής της δίκης.
Ωστόσο -και το είπα και στην επιτροπή, το επαναλαµβάνω και
εδώ- φρονούµε πως η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, ειδικά όταν αφορούν υποθέσεις που σχετίζονται για παράδειγµα
µε εργατικές διαφορές, κακοποίηση, οικογενειακή βία, τέτοιου
είδους υποθέσεις, που εµπεριέχουν την πιθανότητα ενός επικείµενου κινδύνου, θα πρέπει η διαδικασία να είναι εξαιρετικά απλή
και ταχύτατη φυσικά για να επιτυγχάνεται η άµεση αντιµετώπιση
τέτοιων υποθέσεων και να µην υπάρχει ασφαλώς κανένας περιορισµός στην προφορικότητα της συζήτησης.
Άρθρο 47 και πρόβλεψη για τη συµµετοχή γραµµατέα στη σύνθεση του δικαστηρίου και η τήρηση πρακτικών σε όλες τις υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων. Θεωρούµε πως κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση, καθώς η ύπαρξη γραµµατέα µπορεί εν τοις
πράγµασι να συνδράµει το έργο του δικαστή, όχι µόνο στο στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, αλλά και κατά την
εκδίκαση της κύριας αγωγής.
Δύο βασικά ζητήµατα για τα άρθρα 61, 62 και 63. Το πρώτο
είναι τα ένδικα µέσα. Με τις ισχύουσες ρυθµίσεις στην περίπτωση εκτέλεσης, που στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής κατά της απόφασης η οποία εκδίδεται επί της
ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση µόνο έφεσης, ενώ στις λοιπές
περιπτώσεις των εκτελεστών τίτλων του άρθρου 904, παράγραφος 2 κατά της απόφασης, που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων µέσων πλην της ανακοπής
ερηµοδικίας.
Σύµφωνα πάλι µε την αιτιολογική έκθεση η κατάργηση της αίτησης αναίρεσης όταν εκτελεστός τίτλος ή µε δικαστική απόφαση
ή διαταγή πληρωµής στέρησε την ερµηνεία του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου σε θεµελιώδες ένδικο βοήθηµα από την ιδιαίτερα
κρίσιµη νοµολογία του Αρείου Πάγου µέσω της οποίας επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου. Παρ’ όλα αυτά είναι βέβαιο πως η νέα
ρύθµιση θα δηµιουργήσει υπερβολική και αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην εκτελεστική διαδικασία ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο
εκτελούµενος δικαστικός τίτλος που προέρχεται από δικαστική
απόφαση όπως και έχει ήδη προηγηθεί διαγνωστική δίκη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Δεύτερο σηµείο, επαναφορά της δυνατότητας αναστολής
εκτέλεσης µε εξαίρεση την κατάσχεση ακινήτων στην έµµεση
εκτέλεση και στα υποκείµενα σε φθορά ακίνητα.
Κλείνοντας, στο άρθρο 64 που αφορά την παράδοση ή από-
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δοση τέκνου, το είπαµε εξαρχής, θεωρούµε προβληµατικό ο δικαστικός επιµελητής να έχει τη δυνατότητα είτε να βεβαιώσει ή
ακόµη και να διαπιστώσει µε έκθεσή του την πράξη της παρεµπόδισης. Ακόµη και αν τροποποιηθεί, όπως είπε ο συνάδελφος
εισηγητής της Πλειοψηφίας ότι θα γίνει ακόµη, θεωρούµε πως
είναι ένα βήµα που θα δώσει µεγάλη εξουσία, αλλά και αρµοδιότητες στον δικαστικό επιµελητή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω επισηµαίνοντας πως
η προσπάθεια της Νέας Δηµοκρατίας να προασπίσει τα συµφέροντα των τραπεζών και των αρπακτικών fund σε βάρος των συµπολιτών µας και κυρίως των ασθενέστερων και υπερχρεωµένων
είναι πρόδηλη και στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου και γι’ αυτό,
όπως έχουµε εξαρχής δηλώσει, ως ΜέΡΑ25 θα το καταψηφίσουµε επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει τώρα ο
κ. Καραγκούνης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιστορικά στην Ελλάδα ο νοµοθέτης ήθελε τις αλλαγές στους βασικούς κώδικες της νοµικής
µας πρακτικής να γίνονται ενιαία µε µια ειδική διαδικασία και όχι
βεβαίως αποσπασµατικά, γιατί ακριβώς στους κώδικες και στις
ρυθµίσεις τους συναντώνται διάφορα ζητούµενα τόσο νοµικά
όσο και κοινωνικά, πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια δικαίου, η ταχεία
απονοµή της δικαιοσύνης, η ανάγκη αποτελεσµατικής προστασίας, η προστασία των δικονοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών
του πολίτη, η ουσιαστική απονοµή του δικαίου και τέλος φυσικά
το κύρος του ίδιου του κράτους. Γιατί είναι το κράτος τελικά το
οποίο, στο όνοµα του ελληνικού λαού µέσα από το θεσµό της
ανεξάρτητης δικαιοσύνης, απονέµει δικαιοσύνη και δίκαιο.
Έτσι λοιπόν και στις αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που εισηγείται το παρόν νοµοσχέδιο και ο Υπουργός µπορεί
κανείς να δει τη συνέργεια όλων των παραπάνω ζητουµένων, αν
και όχι απαραιτήτως ισοµερώς. Και ο λόγος είναι ότι αυτά τα ζητούµενα δεν είναι πάντοτε το ίδιο έντονα. Γιατί για παράδειγµα
το ζήτηµα της ουσιαστικής απονοµής δικαιοσύνης δεν µπορεί να
είναι έντονο σε µία χώρα που γενικά ο πολίτης και δικαίως έχει
την αίσθηση ότι απονέµεται πραγµατικά δίκαιο, απονέµεται δικαιοσύνη.
Γιατί; Διότι -και το λέω αυτό και σαν δικηγόρος και ως ένας άνθρωπος, που έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά
και σαν πολίτης που γνωρίζουµε τι συµβαίνει στη χώρα µας- στην
Ελλάδα έχουµε καλούς δικαστές, έχουµε ανεξάρτητους δικαστές, έχουµε τελικά µια δικαιοσύνη, που απονέµει δίκαιο, χωλαίνουµε όµως αλλού. Χωλαίνουµε στις υποδοµές, στην ταχύτητα
απονοµής δικαιοσύνης.
Και σωστά έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Και
θέλω να το πω γιατί όπως κι εσείς τώρα πολύ έντονα είχα κι εγώ
ιδία πείρα της κατάστασης. Χάσαµε δυστυχώς πέντε χρόνια πολλών καθυστερήσεων και αναβολών και δεν έτρεξε µε την ταχύτητα φωτός, που έπρεπε να τρέξει η ηλεκτρονικοποίηση της
δικαιοσύνης. Έπρεπε τώρα να είχε τελειώσει και η δεύτερη φάση
και µετά κόπων και βασάνων ολοκληρώσαµε την πρώτη φάση και
τώρα τρέχετε εσείς να προχωρήσετε το ΟΣΔΔΥΠΠ, δηλαδή το
ΟΣΔΔΥ πολιτικής και ποινικής δίκης.
Και πραγµατικά θέλω να σας συγχαρώ, να σας συγχαρώ στο
Υπουργείο για την προσπάθεια που κάνετε. Και ακριβώς αυτά τα
ζητήµατα και τα ζητούµενα αποτυπώνονται στη ρύθµιση του νοµοσχεδίου, που συζητάµε και η φιλοσοφία του είναι διαφανώς
ορθή γιατί η δικαστική αποτελεσµατικότητα δεν είναι µόνο ένα
νοµικό θέµα, αλλά στις σύγχρονες κοινωνίες, τις δυτικές τουλάχιστον, η δικαστική αποτελεσµατικότητα αποτελεί παράγοντα,
που επιδρά και στην κατάσταση της οικονοµίας της χώρας στο
επίπεδο της ποιότητας ζωής, αλλά και στη γενικότερη εικόνα
ανάπτυξης, πράγµα το οποίο είναι ζητούµενο. Και θα έλεγα µάλλον ανθρώπινης ανάπτυξης, για να χρησιµοποιήσω και τον
ακριβή όρο του σχετικού δείκτη των Ηνωµένων Εθνών.
Και για να δώσω ένα παράδειγµα -γιατί έγινε νωρίτερα συζήτηση και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Υπουργός- του πού βρισκό-
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µαστε στον αξιόπιστο δείκτη οικονοµικής ελευθερίας του Ιδρύµατος «Heritage» και µε βάση τα στοιχεία του 2021 και στην κατηγορία της δικαστικής αποτελεσµατικότητας, η χώρα µας
επιτυγχάνει έναν δείκτη γύρω στο «55» µε άριστα το «100». Αυτό
δηλαδή σηµαίνει πάνω από το µέσο όρο, αλλά βεβαίως µε πολύ
µεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Και για να το κάνω πιο κατανοητό σε συγκριτική βάση, οι
χώρες που αριστεύουν µε δείκτες επιπέδου του «90» είναι πρώτα
από όλα η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη, µε δείκτες επιπέδου του
«80» είναι το Ισραήλ, οι Βαλτικές Χώρες, δηλαδή η Λιθουανία, η
Εσθονία, αλλά και οι Σκανδιναβικές, η Δανία και η Σουηδία. Και
µετά έχουµε την κλίµακα του «70», όπου έχουµε µια σειρά από
χώρες που νοµίζω θα συµφωνήσουν όλοι ότι είναι αυτές, που
ονοµάζουµε προηγµένες κοινωνίες και οικονοµίες της Δύσης, δηλαδή είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και από κοντά η Ολλανδία, η Γερµανία και η Γαλλία.
Κι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα του «55» πρέπει
να κάνει πολλά, κυρίως όπως είπα στο επίπεδο επιτάχυνσης της
απονοµής δικαιοσύνης και της συνάντησης της δικαιοσύνης µε
την τεχνολογία, το οποίο –όπως έχω ήδη πει- θα το είχαµε ήδη
επιτύχει, αν δεν χάναµε τα προηγούµενα χρόνια τόσο πολύτιµο
χρόνο, που τώρα, βεβαίως, προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Θα ήµασταν πολύ πιο πάνω στον δείκτη αυτό.
Όµως, νοµίζω ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες γενικά έχουν πολύ
δρόµο να διανύσουν, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο άριστης δικαστικής αποτελεσµατικότητας, να φτάσουν δηλαδή στις αξιολογήσεις επιπέδου Αυστραλίας, όπως είπα και πριν.
Οπότε οι συζητούµενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εντάσσονται φιλοσοφικά σε αυτή την ανάγκη για απονοµή
υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών δικαιοσύνης, γιατί -επαναλαµβάνω- και ευτυχώς αυτά στα οποία χωλαίνουµε δεν είναι η ποιότητα των δικαστών µας ή η ποιότητα του δικαιοδοτικού έργου
-αυτή είναι µια σηµαντική κατάκτηση- αλλά τεχνικά ζητήµατα,
που είναι στο χέρι µας να τα επιλύσουµε και αυτό κάνει το
Υπουργείο της Δικαιοσύνης, αναµετρώµενοι προφανώς -όπως
σε όλο τον δηµόσιο τοµέα- µε το θηρίο της γραφειοκρατικής λογικής, το οποίο ενδηµεί και στον χώρο της δικαιοσύνης.
Όµως, το νοµοσχέδιο αντιλαµβάνεται ότι αυτή η αναζήτηση
µεγαλύτερης ταχύτητας της απονοµής δικαιοσύνης και ενίσχυσης των τεχνικών υποδοµών του έργου της δεν πρέπει να καταλήγει -και είναι σηµαντικό- σε περιστολή των δικονοµικών
δικαιωµάτων και ελευθεριών των πολιτών. Δηλαδή ναι µεν η επιτάχυνση είναι σηµαντική, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός και µάλιστα
σε βάρος τέτοιων δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Και αυτή η ισορροπία αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί από τη µία έχουµε όντως αλλαγές, που ενισχύουν
την ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης, όπως την επέκταση της πιλοτικής δίκης και στις πολιτικές υποθέσεις, τη σύντµηση προθεσµιών για κατάθεση προτάσεων και ορισµό δικασίµων σε
συγκεκριµένες διαδικασίες πολιτικής δίκης, καθώς και τις διατάξεις, που επιτρέπουν τη χρήση της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή διαδικασιών, αλλά και την εκλογίκευση της
εµµάρτυρης διαδικασίας, η οποία είναι από τη φύση της ευεπίφορη σε καταχρήσεις, όπως φυσικά και αρκετές αλλαγές στον
χώρο της αναγκαστικής εκτέλεσης µε σκοπό η εφαρµογή τους
να συνδέεται µε τον τρόπο που λειτουργεί η οικονοµική ζωή.
Γιατί φυσικά δεν µπορεί να µην υπάρχουν µηχανισµοί, που να
µην εγγυώνται την τελική έκβαση µιας διαδικασίας αναγκαστικής
εκτέλεσης µε διαρκείς άγονες πράξεις της, κυρίως άγονους πλειστηριασµούς, τη στιγµή που διακυβεύονται ουσιαστικά οικονοµικά συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων πλευρών. Και αυτό
κάνει το νοµοσχέδιο και τις ρυθµίσεις για τη µείωση των τιµών
προσφοράς σε τέτοιες διαδικασίες, πράγµα που συµβαίνει και
σε πολλές άλλες χώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο ακόµα.
Και επειδή έγινε µια ειδική αναφορά για την πιλοτική δίκη, να
κάνω ένα σχόλιο. Έγιναν κρίσεις περί αντισυνταγµατικότητας και
ότι η πιλοτική δίκη βοηθά τους οικονοµικά ισχυρούς.
Να το ξεκαθαρίσουµε. Ως προς τη συγκεκριµένη ρύθµιση, δεν
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πρόκειται για µια ρύθµιση αλλαγής του τρόπου απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά για µία εξαιρετική περίπτωση που το δικαστικό
µας σύστηµα έχει να αντιµετωπίσει δυσεπίλυτα νοµικά ζητήµατα.
Προασπίζουν δε την εφαρµογή της διάταξης τρεις ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αρεοπαγίτες, που γνωρίζουν καλά αν σε µια
υπόθεση πληρείται ο όρος του δυσερµήνευτου νοµικού ζητήµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.
Η αναφορά λοιπόν που γίνεται και για την αντισυνταγµατικότητα αλλά και για τους οικονοµικά ισχυρούς, επιτρέψτε µου να
πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απαράδεκτη. Διότι όσοι
το ισχυρίζονται, υποστηρίζουν ότι οι αρεοπαγίτες θα επιλέγουν
την εφαρµογή του νόµου αυτού και τις διατάξεις της πιλοτικής
δίκης µε κριτήριο εξυπηρέτησης οικονοµικών συµφερόντων. Νοµίζω ότι δεν είναι σοβαρό να ακούγεται κάτι τέτοιο µέσα στη
Βουλή και καλό είναι να µην επαναλαµβάνονται τέτοιες αιτιάσεις.
Άλλο να κριτικάρετε µια διάταξη σε νοµικό επίπεδο -και θα χαρώ,
βεβαίως, να ακούσω την κριτική σε αυτό το επίπεδο- και άλλο να
λέτε και να προσβάλλετε δικαστικούς λειτουργούς και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Επειδή δεν έχω χρόνο, κυρία Πρόεδρε, θα κλείσω εδώ. Νοµίζω
ότι είναι ξεκάθαρο για ποιους λόγους θα πρέπει να ψηφίσουν
όλα τα κόµµατα αυτές τις διατάξεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Λάππας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα ο πολιτικός κόσµος, φίλοι, σύντροφοι και γνωστοί χαιρετούν στο ξόδι τον λαµπρό επιστήµονα, άνθρωπο και σύντροφο
Τάσο Κουράκη. Και θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη µας µε µία
φράση του Διονύσιου Σολωµού: «Πέταξε κι αυτός για την άπλαστη αρµονία των ουρανών».
Κύριοι Υπουργοί, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση και δεν
θέλω να έχω µία στείρα αντιπολιτευτική στάση σε ένα θέµα, που
αφορά έναν κώδικα, που, κύριε Υπουργέ, πάρα πολλές φορές
τους αποκαλέσατε «ιερά ευαγγέλια» και έτσι είναι. Και νοµίζω ότι
τα «ιερά ευαγγέλια» πρέπει πρώτα να τα σέβεται µε θρησκευτική
ευλάβεια η εκάστοτε κυβέρνηση, η πολιτεία, το ελληνικό κράτος
ως κράτος δικαίου, ως µια ευνοµούµενη πολιτεία.
Και έχω πει, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές πως όσες πιο πολλές παρεµβάσεις κάνει η ελληνική πολιτεία στα σώµατα των κωδίκων τόσο πιο µεγάλα, σχεδόν διαµπερή, είναι τα τραύµατα στα
σώµατα των κωδίκων. Διότι ένας κώδικας έχει µία προοπτική
ζωής σαράντα, πενήντα, εξήντα, εβδοµήντα ετών και µόνο όταν
αλλάζουν δραµατικά οι συνθήκες -κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές-, τότε έχει υποχρέωση να παρέµβει για να προσαρµόσει κάποιες διατάξεις στην αλλαγή των αυτών των συνθηκών,
που επικρατούν και που διαφέρουν καθώς περνά ο χρόνος. Άλλωστε και η νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων αλλάζει σύµφωνα µε τις συνθήκες. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας.
Δεύτερον, σε όλα τα νοµοσχέδια, κύριε Υπουργέ, εκφράζω ένα
παράπονο εκ µέρους του νοµικού κόσµου της χώρας, κυρίως
των δικηγόρων. Δεν κάνετε ουσιαστική διαβούλευση µε το δικηγορικό σώµα, που βιώνει στο πετσί του καθηµερινά την απονοµή
της δικαιοσύνης σε όλα τα είδη της και στην πολιτική δίκη και
στην ποινική δίκη -αφήνω τη διοικητική δίκη γιατί είναι άλλο το
διαγνωστικό της αντικείµενο και άλλα τα κριτήρια µε τα οποία γίνεται η διοικητική δίκη.
Όµως, κοιτάξτε σήµερα, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο και έχετε
απέναντι όλον τον νοµικό κόσµο. Έχετε απέναντι το δικαστικό
σώµα, έχετε απέναντι τις δικαστικές ενώσεις και έχετε απέναντι
τις νοµικές σχολές. Είναι δυνατόν να ευδοκιµήσει, κύριε Καραγκούνη, συνάδελφε και πρώην Υπουργέ της Δικαιοσύνης, που ξέρετε τι σηµαίνει αυτό το πράγµα, ένας νόµος, που τροποποιεί
κώδικα µε αντίθετο το σώµα το οποίο θα καλείται να τον εφαρµόσει; Έχει καµµία πιθανότητα επιτυχίας; Και γιατί από το 1927
που έγινε το πρώτο δικηγορικό συνέδριο µονοθεµατικό, µε θέµα
την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης -εδώ και έναν αιώνα δηλαδήγιατί αποτυγχάνουν συνεχώς οι προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να την επιτύχουν;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν τείνει ευήκοον ους η ελληνική
πολιτεία στους παράγοντες της νοµικής κοινότητας, αυτοί που
καλούνται να υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν τις τροπολογίες
και τις παρεµβάσεις της πολιτείας. Οι κώδικες έχουν ζωή µισό
αιώνα τουλάχιστον. Σε αυτό το διάστηµα έχουµε δραµατική αλλαγή των συνθηκών απονοµής του δικαίου. Εν πάση περιπτώσει.
Και θα έλεγα κι ένα δεύτερο παράπονο: Φέρνετε έναν Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, καινούργιο ουσιαστικά, που έχει καίριας
σηµασίας παρεµβάσεις και κύριε Υπουργέ, στις 18 Αυγούστου
το θέτετε στη διαβούλευση. Κατακαλόκαιρο. Πώς θα ενεργοποιηθεί η νοµική κοινότητα, µε τις νοµικές σχολές κλειστές µε τα δικαστήρια κλειστά µε τις δικαστικές ενώσεις σε διακοπές και να
µένουν µόνο δύο µέρες του Σεπτεµβρίου; Λάβετέ το υπ’ όψιν
σας.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Έκατσα και είδα σε όλα τα νοµοσχέδια που έχετε φέρει, κύριοι Υπουργοί της δικαιοσύνης, ότι δεν
διαβουλευτήκατε σε κανένα σε ευρύ χρονικό διάστηµα µε τους
φορείς της νοµικής κοινότητας. Και αυτό είναι ένα πρόβληµα.
Δεν ξέρω αν είναι εµµονή. Πάντως µία εχθρική στάση είναι απέναντι στους φορείς της νοµικής κοινότητας.
Και τώρα πάµε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ρωτάω τους
νοµικούς, πόσο χρόνο, κύριοι συνάδελφοι δικηγόροι, που διακονείτε την πολιτική δικαιοσύνη θεωρείτε ότι απαιτείται µία σοβαρή
προσπάθεια νοµοθετική για να έχουµε ενιαίο, συνεκτικό και αποτελεσµατικό κείµενο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας; Πόσο καιρό πιστεύετε ότι πρέπει να ερευνήσει, να µελετήσει και να προτείνει µια
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή; Έναν µήνα; Έναν χρόνο; Δύο
χρόνια; Εγώ για να δώσω έναν συµβολισµό λέω, άπειρο χρόνο.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο λειτούργησε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, κύριε Υπουργέ, για να φέρετε αυτό το σχέδιο. Και δεν ξέρω
και αν η επιτροπή ταυτίζεται απόλυτα µε τις προτάσεις του νοµοσχεδίου. Εν πάση περιπτώσει, το παραβλέπω.
Γενική θέση του οµιλούντος και του κόµµατός µου και των δικηγόρων, κύριε Καραγκούνη. Ακούσατε την ολοµέλεια των δικηγόρων, ακούσατε τις δικαστικές ενώσεις, ακούσατε τις νοµικές
σχολές. Επιτέλους, ήρθε η ώρα στην Ελλάδα στον Κώδικα, κύριε
Κώτσηρα, Πολιτικής Δικονοµίας. Κάντε µια διαδικασία. Για ποιον
λόγο εξυπηρετεί τώρα να διαχωρίζουµε την τακτική διαδικασία
από τις σχετικές διαδικασίες όταν οι δεύτερες έχουν πετύχει
απόλυτα στον θεσµό; Επί της έδρας οι προτάσεις, µάρτυρας εξετάζεται και ταχύτατα έχουµε έκδοση απόφασης. Γιατί να έχουµε
δύο διαδικασίες; Γιατί να έχουµε διαφορετικούς χρόνους κατάθεσης των προτάσεων; Γιατί να έχουµε διαφορετικές εκκινήσεις
προθεσµιών; Αυτό δεν ταλανίζει την ασφάλεια δικαίου; Δεν την
προσβάλλει; Δεν ταλανίζει τους διαδίκους; Δεν πονάει το δικηγορικό Σώµα; Δεν κουράζει και δυσχεραίνει στην απονοµή ορθής
δικαστικής απόφασης.
Κύριε Καραγκούνη, επειδή επικαλεστήκατε αυτές τις χώρες
γιατί πήραν πρωτοβουλίες αποτελεσµατικές, το ερεύνησα κι εγώ
και έχω να σας πω ότι σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχει το εµµάρτυρο µέσο ως κανόνας και όχι ως εξαίρεση. Και καλώ το
Υπουργείο. Για πείτε µας από το 2015 µέχρι σήµερα, κυρίως σε
αυτά τα τελευταία δύο, τρία χρόνια, πόσες από τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας είχαµε διαταγή…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ελάχιστο χρόνο, γιατί ξέρετε µιλάµε για έναν κώδικα µε χιλιάδες άρθρα.
Σε πόσες δικαστικές αποφάσεις διέταξε επανάληψη διαδικασίας προκειµένου να εξεταστεί µάρτυρας; Τα στοιχεία λένε 0,5%.
Μηδέν, δηλαδή. Άρα τι κάνει το νοµοσχέδιο αυτό σήµερα; Επικυρώνει και επιβεβαιώνει σε καθεστωτικό πλέον επίπεδο µόνο τη
δι’ εγγράφων αποδεικτική διαδικασία της πολιτικής δίκης.
Και να δώσω εδώ και µία εξήγηση. Το σχέδιο νόµου του 4355
ήταν το πόρισµα της επιτροπής Χαµηλοθώρη, που έγινε όλο το
2014 επί κυβέρνησης Σαµαρά, κύριε Καραγκούνη -ήσασταν και
Υπουργός δικαιοσύνης, το ξέρετε- και µάλιστα συνέταξε και την
αιτιολογική έκθεση ο κ. Χαµηλοθώρης. Ξέρετε ποιος είναι ο
λόγος -λέει- στην τακτική δικαιοσύνη, που έφερε τα άρθρα 237
και 238 για την κατάργηση του εµµάρτυρου µέσου; Ακούστε να
σας σηκωθεί η τρίχα. Διότι, λέει, γενεσιουργός αιτία κατά κανόνα
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των καθυστερήσεων, κ. Κώτσηρα, ποιο είναι, λέτε; Τι λέτε ότι
είναι; Ακούστε τι λέει η αιτιολογική έκθεση: Είναι ο υπερβολικός
χρόνος που καταναλώνεται στην εξέταση των µαρτύρων στην
αποδεικτική διαδικασία. Αυτό σε ένα κράτος δικαίου, σε µια ευνοµούµενη πολιτεία. Αιτιολογική έκθεση παρακαλώ του 4335.
Και επειδή έχω ζήσει άρθρο προς άρθρο, κύριε Κώτσηρα, που
είστε νεότερος πώς επιβλήθηκε αυτό το πόρισµα Χαµηλοθώρη.
Παράλληλα µε το πόρισµα Χαµηλοθώρη είχαµε µια εναλλακτική
επιτροπή υπό τον πρώην κ Υφυπουργό, τον κ. Κράνη. Τότε, το
2014-2015 και συνέταξε και ο ίδιος µια εναλλακτική πρόταση, η
οποία ήρθε στη Βουλή το 2015, αλλά δεν δέχθηκαν οι θεσµοί να
αλλάξουµε ό,τι είναι σύµφωνα µε τις προτάσεις της αναλυτικής
πρότασης του κ. Κράνη.
Και επειδή ξέρει ο κ. Καραγκούνης τι σηµαίνει τροϊκανοί, θεσµός, και τήρηση µνηµονίων, έχω να πω το εξής: Σήµερα δεν
έχουµε µνηµόνιο, κύριε Τσιάρα και κύριε Κώτσηρα, γιατί φέρνετε
µνηµονικού τύπου ρυθµίσεις;
Θέλετε µια πρόταση για να κλείσω; Σήµερα αν θέλατε, κύριοι
Υπουργοί, να δώσετε βάρος στην έννοια του κράτους δικαίου
στις ευνοµούµενες πολιτείες θα κάνατε δύο πράγµατα: Πρώτον,
να ακούτε τους φορείς της νοµικής κοινότητας. Δεύτερον να
άρετε τις στρεβλώσεις του ν.4335 µία από την οποία είναι η µεγαλύτερη έκπτωση τον τελευταίο αιώνα στον κώδικα πολιτικής
δικονοµίας. Η κατάργηση ουσιαστικά του εµµάρτυρου µέσου
απόδειξης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Εσείς
δεν το ψηφίσατε, κύριε Λάππα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Σας το εξηγώ, κύριε Υπουργέ.
Γιατί δεν το αίρετε σήµερα εσείς; Αυτό λέω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ(Υπουργός Δικαιοσύνης): Πείτε
ότι δεν θέλετε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Δεν αντιλαµβάνεστε ότι τα κράτη τα
οποία ανέφερε ο κ. Καραγκούνης έχουν το εµµάρτυρο µέσο ως
κανόνα και µόνο ως εξαίρεση τη δι’ εγγράφων, δι’ αλληλογραφίας δηλαδή διεξαγωγή της δίκης;
Σας κάνω µια πρόταση, κύριε Κώτσηρα, και ακούστε τη, που
ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Ο εισηγητής - δικαστής ή ο δικαστής
όταν είναι µονοµελές, όταν πάει και λέει «συζητείται» ήδη έχει
µελετήσει τον φάκελο και έχει αποφασίσει, αυτή η υπόθεση που
θα συζητήσει και θα εκδικάσει αρµόζει δι’ εγγράφων ή δια µαρτύρων από ειδική διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείστε,
κύριε συνάδελφε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ακούστε το τεράστιο έλλειµµα, να έχουµε προθεσµίες, να
έχουµε υποµνήµατα, να έχουµε προτάσεις, να πάµε και να λέει
ο δικαστής συζητείται η υπόθεση και την ώρα που συζητείται δεν
έχει ιδέα για ποια υπόθεση πρόκειται και δεν έχει αναµιχθεί καθόλου, ουδαµώς, στην εξέταση του φακέλου. Πότε θα το κάνει;
Όταν αποµακρυνθούν οι διάδικοι, όταν τελειώσει η συζήτηση,
όταν φύγει από το δικαστήριο και µετά από µερικούς µήνες όταν
θα αρχίσει να µελετά το φάκελο για να εκδώσει απόφαση. Δεν
ισχύει πουθενά, σε καµµία χώρα, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Αυτό θα ήταν η άρση των εµβαλωµατικών απίστευτων στρεβλώσεων του ν.4335.
Και κλείνω µε µία φράση, κυρία Πρόεδρε. Πάω στη διάταξη
950. Το «βεβαιώνει» µε το «διαπιστώνει» δεν έχει καµµία διαφορά. Εγώ θα έλεγα, ακούστε κύριε Κώτσηρα: Τι κάνει σύµφωνα
µε τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ο δικαστικός επιµελητής
στην παρεµπόδιση της επικοινωνίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ, πρέπει να κλείσετε. Είστε ήδη στα δέκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Μιλάµε για
έναν κώδικα χιλίων άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τι να κάνω; Έτσι είναι
ο Κανονισµός.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Ζητάω µια ανοχή δευτερολέπτων.
Τι κάνει, κύριε Κώτσηρα, ο δικαστικός επιµελητής µε τον κώδικά του; Συντάσσει έκθεση για το περιστατικό, ούτε διαπιστώνει
ούτε βεβαιώνει ούτε καταγράφει. Συντάσσει την έκθεσή του για
το περιστατικό. Αυτή είναι η φράση που προσήκει, που αρµόζει.
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Δείτε τον Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων. Για να είµαστε συνεπείς µε αυτά που γράφουν και µε αυτά που λέµε.
Κι ένα τελευταίο σχετικά µε τη διάταξη 953. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι της νοµικής κοινότητας, δέχεστε όταν έχουµε έναν
πλούτο νοµολογίας τριών χιλιάδων αποφάσεων -ούτε µία αρνητική- που δεν δέχτηκε κανένα δικαστήριο στη χώρα αυτή ότι δεν
µπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση σ’ αυτό που αποκαλούµε
πνευµατικό θησαυρό ενός φυσικού προσώπου; Για φανταστείτε
να κατάσχει ο δικαστικός επιµελητής χωρίς πλειστηριασµό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κλείστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μου το λέτε εδώ και
µία ώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: … τη διδακτορική διατριβή ενός οφειλέτη και να την πάρει να την πουλάει σε έναν πολιτιστικό σύλλογο, χωρίς πλειστηριασµό, χωρίς καµµία θεσµική εγγύηση;
Αυτό είναι κατάπτωση και είναι έκπτωση, κύριε Καραγκούνη,
όλων των θεσµικών εγγυήσεων για αναζήτηση ουσιαστικής αλήθειας. Εάν θέλουµε την ουσιαστική αλήθεια δεν µπορούµε να τη
βρούµε και δεν µπορούµε να έχουµε ορθές αποφάσεις µε τέτοια
νοµοσχέδια. Λυπάµαι που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Θα επαναλάβω και πάλι ότι ο χρόνος των οµιλητών είναι επτά
λεπτά και θα υπάρξει ειδική ανοχή και λίγο παραπάνω χρόνος.
Κύριε συνάδελφε, στα δώδεκα σχεδόν λεπτά που κοντεύετε
εσείς είναι ο χρόνος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Σας
παρακαλώ. Δηµιουργείται ένα πρόβληµα το οποίο δεν υπάρχει
λόγος να υπάρχει. Βλέπετε ότι έχω τη σχετική ανοχή, αλλά πρέπει να είναι πιο συνοπτικές οι οµιλίες µας.
Τον λόγο έχει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Πέτσας για να υποστηρίξει την τροπολογία µε αριθµό 1096/86
από 8-10-2021.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αναφορικά µε την τροπολογία 1056/86 από 8-10-2021 περιλαµβάνει τέσσερα άρθρα τα οποία διευκολύνουν τις δηµοτικές
αρχές στο έργο τους. Το πρώτο άρθρο αφορά τη δράση της
εναρµόνισης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Απευθύνεται σε όλες ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, που χρήζουν αυξηµένης προστασίας και η επιτυχής υλοποίησή της κρίνεται
απολύτως αναγκαία. Αυτό όµως δεν µπορεί να επιτευχθεί εάν
δεν καταβάλλεται εγκαίρως η µισθοδοσία του προσωπικού, που
απασχολείται στη δράση. Ως εκ τούτου, παρίσταται η ανάγκη
διασφάλιση της οµαλούς και απρόσκοπτης καταβολής της µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού,
που απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, που
αποτελούν φορείς ή δοµές που συµµετέχουν στην εν λόγω
δράση. Με την αξιολογούµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται αυτός ο
στόχος και διασφαλίζεται η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή της
µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού
αυτού.
Θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτό θα καλύπτει κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ και των νοµικών
τους προσώπων ή µέσω επιχορήγησης για τον σκοπό αυτό από
το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.4509/2017
ώστε να µην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Αναφορικά µε το άρθρο 2 θα ήθελα να πω τα εξής. Σύµφωνα
µε το άρθρο 97Α του ν.3852/2010 την 1η Οκτωβρίου 2021 κάθε
δήµος όφειλε να είχε συστήσει και να θέσει σε λειτουργία Υπηρεσία Δόµησης ΥΔΟΜ. Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού, αυτό δεν κατέστη
εφικτό για ορισµένους εξ αυτών. Ως εκ τούτου παρίσταται απόλυτη ανάγκη χορήγησης σύντοµης παράτασης. Μάλιστα, δεδοµένου ότι στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.4495/2017
προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο θα
καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση
των ΥΔΟΜ καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέ-
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χωση αυτών και για λόγους ασφάλειας δικαίου, παρίσταται η
ανάγκη πρόβλεψης της κατάργησης της ρύθµισης του σχετικού
άρθρου 97Α του ν.3852/2010 µε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος.
Εν όψει των ανωτέρω µε την αξιολογούµενη ρύθµιση παρατείνεται για ένα τρίµηνο και έως την 1-1-2022 η προθεσµία σύστασης και λειτουργία ΥΔΟΜ σε κάθε δήµο σύµφωνα µε το άρθρο
97Α του ν.3852/2010. Η ρύθµιση ισχύει από 31-9-2021.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούµενη διάταξη, δεδοµένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδηµίας του κορωνοϊού, παρατείνεται επίσης για ένα τρίµηνο και έως την 1-1-2022
η προβλεφθείσα από το άρθρο 55 του ν.3852/2010 παροχή διοικητικής υποστήριξης σε δήµους της ίδιας περιφερειακής ενότητας από τον δήµο της έδρας της περιφερειακής ενότητας ή από
άλλον εγγύτερο δήµο µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και
προσωπικού προκειµένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρµοδιότητες, που αποδόθηκαν στους δήµους µε το άρθρο 54 του
ν.3852/2010.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υφιστάµενη διάταξη την 1η
Οκτωβρίου 2021 οι δήµοι όφειλαν να ασκούν τις πρόσθετες αρµοδιότητες που τους αποδόθηκαν µε το άρθρο αυτό. Συνεπώς
κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση σύντοµης παράτασης της προθεσµίας παροχής διοικητικής υποστήριξης προκειµένου να διασφαλιστεί η αποφυγή οποιουδήποτε λειτουργικού κενού στην
άσκηση των αρµοδιοτήτων, που ασκούνται µέχρι σήµερα.
Άρθρο 4: Τα πρόσφατα ακραία φυσικά φαινόµενα, που οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή επέδειξαν ότι για την επιτυχή αντιµετώπιση των συνεπειών και για τη διασφάλιση της εύρυθµης
και αποτελεσµατικής λειτουργίας των δήµων στις περιοχές, που
επλήγησαν και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός άµισθων
αντιδηµάρχων, που θα µεριµνούν για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των απαιτούµενων έργων, εργασιών και δράσεων.
Επιπρόσθετα, ο χρόνος ορισµού αντιδηµάρχων σε τέτοιου είδους εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να συµβαδίζει µε τον χρόνο
ισχύος των σχετικών αποφάσεων κήρυξης των περιοχών αυτών
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ως εκ τούτου, µε την αξιολογούµενη ρύθµιση και τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των δήµων
προβλέπεται η δυνατότητα ορισµού έως δύο άµισθων αντιδηµάρχων για τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εξέλιξης
του συνόλου των απαιτούµενων έργων, εργασιών και δράσεων
κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης κήρυξης της
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια διευκρινιστική ερώτηση επί της τροπολογίας στον κύριο
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή κατ’ αρχάς υπάρχει µια
θετική αύρα στα προτεινόµενα νοµοσχέδια, αλλά θέλω να µας
διευκρινίσετε, επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες,
στην παράγραφο 2 εδάφιο Β’ του άρθρου 97Α όπως τροποποιείται, δηλαδή το δεύτερο προτεινόµενο άρθρο από εσάς, όταν
λέτε: «Στην κατά περίπτωση Α’ στελέχωση προσµετράται το
πάσης φύσεως απασχολούµενο προσωπικό ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.4674/2020», ποιες υπηρεσίες
υπονοείτε;
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα σας απαντήσω. Υπήρχε αυτή η διάταξη και δεν την τροποποιούµε. Επαναλαµβάνουµε ακριβώς τη διάταξη όπως υπήρχε
στο προηγούµενο νοµοθέτηµα σύµφωνα µε τη γνωστή µεθοδολογία κατάρτισης των τροπολογιών. Δεν τροποποιούµε κάτι στο
συγκεκριµένο άρθρο που παρατηρήσατε.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν διευκρινιστική ερώτηση,
κύριε Υπουργέ. Δεν είµαι πρόχειρος στο ποιες υπηρεσίες αφορά
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το προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Αυτό θέλω να
µου απαντήσετε. Έχω µια διευκρινιστική ερώτηση. Στην τοποθέτησή µου, γιατί είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήµερα, θα
πω την άποψή µας. Θέλω όµως να ξέρω γιατί δεν µπορώ να το
ψάξω. Με αυτή την έννοια το λέω. Ποιες είναι οι υπηρεσίες; Είναι
υπηρεσίες των δήµων; Είναι υπηρεσίες νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου; Είναι τρίτες;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Καµίνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρει τίτλο που ξεκινά µε το «Ταχεία πολιτική δίκη» και
αναρωτιέµαι ποιο τελικά είναι το κέντρο βάρους του. Οι επιµέρους τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ή η εισαγωγή της πολιτικής δίκης στην πολιτική δικαιοσύνη όπως
προβλέπει το άρθρο 2; Διότι πολύ φοβάµαι ότι η πιλοτική δίκη
ακυρώνει τον σκοπό του νοµοθέτη που είναι η επιτάχυνση της
πολιτικής δίκης, όπως θα έχω την ευκαιρία να επισηµάνω στη συνέχεια.
Ως προς τα επιµέρους προβληµατικά σηµεία του νοµοσχεδίου,
όπως επί παραδείγµατι είναι το άρθρο 3, που περιορίζει ακόµη
περισσότερο την αρχή της προφορικότητας της πολιτικής δίκης,
το άρθρο 61 που επαναφέρει την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης µόνο επί κινητών και όχι και επί ακινήτων και το άρθρο 68,
που αφορά τον µηχανισµό αυτόµατης µείωσης της αξίας του ακινήτου στο 65% χωρίς παρεµβολή του δικαστηρίου εάν έχουν ήδη
κηρυχθεί άγονοι προηγούµενοι πλειστηριασµοί. Σε όλα αυτά εµπεριστατωµένη κριτική έχει ασκήσει η ειδική αγορήτρια του Κινήµατος Αλλαγής, κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Επιτρέψτε µου να σταθώ λοιπόν στο θέµα, που σχεδόν µονοπώλησε τη συζήτηση στις συνεδριάσεις της επιτροπής και το
οποίο δεν είναι άλλο από την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης µε
το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Ισχυριστήκατε επανειληµµένα ότι το άρθρο 2 ουσιαστικά προσπαθεί να αντιγράψει την επιτυχηµένη πρακτική της πιλοτικής
δίκης η οποία θεσπίστηκε µε τον ν.3900/2010, νόµος ο οποίος
ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Όµως, προκύπτει σειρά σηµαντικών διαφορών.
Όπως διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση του ν.3900/2010
της κατάθεσης του νόµου αυτού είχε προηγηθεί το πρακτικό
4/2010 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε το οποίο το δικαστήριο είχε ζητήσει σειρά αλλαγών για την επιτάχυνση της απονοµής
της δικαιοσύνης στο ανώτατο αυτό δικαστήριο. Πολλές από
αυτές τις επισηµάνσεις τις υιοθέτησε στη συνέχεια η Κυβέρνηση.
Εσείς ικανοποιείτε κάποιο αντίστοιχο αίτηµα του Αρείου Πάγου;
Διότι στις συνεδριάσεις των επιτροπών ακούσαµε επανειληµµένα
να µας περιγράφετε τις ανάγκες που έχει η δικαιοσύνη, την ίδια
όµως τη δικαιοσύνη δεν την ακούσαµε να µιλά.
Δεύτερον, το κατώτερο δικαστήριο µπορεί να παραπέµψει το
δικαστικό ερώτηµα στον Άρειο Πάγο. Αντίστοιχη πρόβλεψη στον
ν.3900/2010 δεν υπάρχει.
Αν για την ανάγκη της συζήτησης υποθέσουµε ότι η παραποµπή από κατώτερο δικαστήριο σε ανώτερο είναι θεµιτή, αναλογιζόµενοι και τον αντίστοιχο µηχανισµό, που ισχύει σε επίπεδο
Ενωσιακού Δικαίου, το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου µπορεί µε απλή πράξη του να παραπέµψει νοµικό ζήτηµα
είναι εξόχως προβληµατικό και αυτό έχει να κάνει τόσο µε την
ύλη των ιδιωτικών διαφορών όσο και µε τη συνταγµατική θέση
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Οι διαφορές Δηµοσίου Δικαίου, ελέχθη σε αυτή την Αίθουσα
και στην επιτροπή, διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού
και όχι µόνο επειδή στην πρώτη περίπτωση ο ένας διάδικος είναι
πάντοτε ο ίδιος, το δηµόσιο, αλλά επειδή και η ύλη των ιδιωτικών
διαφορών είναι τόσο πολύµορφη και περιπτωσιολογική, που αδυνατώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν αυτές να οµαδοποιηθούν
κάτω από µία απόφαση «πιλότο» της ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου.
Υπάρχει ο κίνδυνος µια αξιολόγηση του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου ότι ένα νοµικό ζήτηµα αποκτά γενικό ενδιαφέρον
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να συµπίπτει µε την αντίστοιχη αξιολόγηση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν λέω ότι αυτό θα συµβεί οπωσδήποτε. Δυστυχώς,
όµως, ο τρόπος διορισµού της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από το Υπουργικό Συµβούλιο µέσω της παραγράφου 5, του
άρθρου 90 του Συντάγµατος αφήνει πάντοτε περιθώριο για τέτοιες εκτιµήσεις.
Και να θυµίσω εδώ ότι ουσιαστικά στις προτάσεις σας για αναθεώρηση δεν επιµείνατε στην αναθεώρηση της διάταξης, η οποία
αναθέτει στην εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει την ηγεσία των
ανωτάτων δικαστηρίων.
Επιχειρείται, επίσης, µία πρωτοφανής ρύθµιση των ιδιωτικών
σχέσεων σε ένα ευρύ φάσµα περιπτώσεων όπου υπάρχει ανισορροπία ισχύος µεταξύ των διαδίκων. Πολύ φοβάµαι πως ο ισχυρότερος διάδικος θα επιδιώξει την απευθείας προσφυγή στον
µηχανισµό της πολιτικής δίκης ενώπιον του Αρείου Πάγου, διαθέτοντας όλους τους αναγκαίους πόρους για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης του σε αντίθεση µε τον λιγότερο ισχυρό
διάδικο.
Πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψιν το εξής: Στην περίπτωση
της διοικητικής δίκης ο µηχανισµός του ν.3900 προσπάθησε να
προστατεύσει τον διοικούµενο και από την αλόγιστη άσκηση ενδίκων µέσων από την πλευρά του δηµοσίου. Είναι λογικό να αναγνωριστεί στον διοικούµενο η δυνατότητα να θέσει τη διαφορά
του µε το δηµόσιο ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Στην περίπτωση της πολιτικής δίκης, όµως, ο αντισυµβαλλόµενος σε µία ιδιωτική σχέση πολύ συχνά είναι ο αδύναµος και ο
ισχυρότερος θα επιδιώξει να κάνει χρήση µονοµερώς αυτής της
δυνατότητας.
Τρίτη διαφορά είναι ότι στο άρθρο 2 του ν.3900 προβλέπεται
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας στην
περίπτωση που ένα διοικητικό δικαστήριο κρίνει διάταξη τυπικού
νόµου αντισυνταγµατική ή αντίθετη σε άλλη υπερνοµοθετικής
ισχύος διάταξη. Παρόµοια πρόβλεψη δεν υπάρχει εδώ και αυτό
συσκοτίζει έτι περαιτέρω το αληθές περιεχόµενο και την αληθή
στόχευση του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου.
H υφιστάµενη πρόβλεψη του άρθρου 563, παράγραφος 2 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ορίζει ότι το τµήµα του Αρείου
Πάγου που δικάζει είναι υποχρεωµένο να παραπέµψει την εκδίκαση της υπόθεσης στην ολοµέλεια αν η απόφασή του για την
αίτηση αναίρεσης αρνείται να εφαρµόσει νόµο ως αντισυνταγµατικό. Προκύπτει, λοιπόν, ένα σοβαρό ερµηνευτικό πρόβληµα,
γιατί το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο παραπέµπει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας σε επίπεδο τµήµατος του Αρείου Πάγου. Τι
θα γίνει στην περίπτωση που ανάλογη παραποµπή γίνει από µονοµελές πρωτοδικείο;
Εισάγεται εποµένως από την πίσω πόρτα ένα ακόµη στοιχείο
συγκέντρωσης του ελέγχου συνταγµατικότητας των νόµων, παρ’
όλο που στο Σύνταγµα προβλέπεται ότι αυτός είναι διάχυτος και
παρεµπίπτων. Βέβαια, το σύστηµα ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στη χώρα µας πέραν του διάχυτου περιλαµβάνει
και στοιχεία συγκέντρωσης, όπως είναι για παράδειγµα η πρόβλεψη της παραγράφου 1, του άρθρου 100 περί συγκέντρωσης
του ελέγχου στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ή η παράγραφος 5,
του άρθρου 100 και τέλος ο µηχανισµός του ν.3900 για τις διοικητικές διαφορές.
Αν, όµως, προστεθεί και ο επιπλέον µηχανισµός µε το παρόν
νοµοσχέδιο το εκκρεµές από τον διάχυτο στον συγκεντρωτικό
έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων µετατοπίζεται σε
υπέρµετρο βαθµό και αυτό συνταγµατικά είναι προβληµατικό.
Αποτελεί ειρωνεία της τύχης ότι ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων ξεκίνησε στην Ελλάδα µε µία απόφαση του
Αρείου Πάγου, την 23/1897.
Όλα αυτά καθιστούν το άρθρο 2 προβληµατικό σε συνταγµατικό επίπεδο, το καθιστούν και σε πρακτικό, αφού είναι σχεδόν
βέβαιη η συσσώρευση χιλιάδων εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον
του Αρείου Πάγου επιβραδύνοντας αποφασιστικά την απονοµή
της δικαιοσύνης, παρ’ όλο που το νοµοσχέδιο προβλέπει υποτίθεται την επιτάχυνση της. Ειδικά µάλιστα σε διαφορές Ιδιωτικού
Δικαίου η απονοµή της δικαιοσύνης πρέπει να πηγαίνει στον εγγύτερο στον πολίτη βαθµό.
Αυτό είναι κάτι, κυρία Πρόεδρε, που συχνά το ξεχνάµε. Ξε-
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χνάµε τη δηµοκρατική φύση του διάχυτου συστήµατος ελέγχου
της συνταγµατικότητας των νόµων, ότι µπορεί σε κάθε δίκη,
οποιοσδήποτε διάδικος να εγείρει την ένσταση της συνταγµατικότητας. Αυτό είναι ένα βαθιά δηµοκρατικό στοιχείο του πολιτεύµατος µας, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει
πάρα πολύ µεγάλος κίνδυνος µε τη διάταξη του άρθρου 2 να καταστρατηγηθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Θα µπορούσα να πάρω τον λόγο για να διευκρινίσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Το προσωπικό αυτό είναι πράγµατι προσωπικό των δήµων.
Και υπάρχει και η εξής περίπτωση είναι προσωπικό, που απασχολούν οι δήµοι και οι ΟΤΑ Α’ βαθµού εν προκειµένω που κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος όταν είχε αρχικά ψηφιστεί η διάταξη
ασκούν τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών δόµησης σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 95 του
ν.3852/2010, µπορούν να συµβάλλονται µε προγραµµατική σύµβαση για την διοικητική τους υποστήριξη για θέµατα, που άπτονται αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών µε την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα δίκτυα
δήµων, δηλαδή για όλους αυτούς οι οποίοι µπορούν να εµπλέκονται στην υλοποίηση του προγράµµατος εναρµόνισης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όση αξία και σπουδαιότητα έχει
η ύπαρξη ενός δικαστικού συστήµατος, το οποίο οργανώνεται
και λειτουργεί σε καθεστώς ανεξαρτησίας άλλη τόση αξία έχει
αυτό το δικαστικό σύστηµα να µπορεί να ανταποκρίνεται σε ποιότητα και σε εύλογο χρόνο όσον αφορά την επίλυση των διαφορών που κάθε φορά υποδέχεται.
Είναι γνωστό ότι η δικαιοσύνη η οποία καθυστερεί υπερβολικά
να αποδοθεί στην ουσία ισοδυναµεί µε άρνηση απονοµής δικαιοσύνης. Και δεν νοµίζω κάποιος σε αυτή την Αίθουσα να είναι ικανοποιηµένος µε τους ρυθµούς, που αποδίδεται η δικαιοσύνη στη
χώρα µας. Είναι, προφανώς, βέβαιο ότι έχουν γίνει αρκετά σηµαντικά βήµατα τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα διαχρονικά από
όλες τις κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς απέχουµε από το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Για να δώσουµε µια τάξη µεγέθους στην Ελλάδα ο αναγκαίος
χρόνος για την επίλυση αστικών και εµπορικών υποθέσεων ανέρχεται σε περίπου εξακόσιες εβδοµήντα ηµέρες σύµφωνα µε τα
στοιχεία του 2019, δηλαδή περίπου δύο χρόνια, όταν για παράδειγµα στη Γαλλία είναι τετρακόσιες τριάντα και στη Γερµανία
διακόσιες είκοσι.
Τα δε πρωτοβάθµια δικαστήρια διοικητικά στη χώρα µας έχουν
τις περισσότερες εκκρεµείς υποθέσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, έχουµε τα µικρότερα ποσοστά δικαστών που υπηρετούν στον πρώτο βαθµό από όλες τις χώρες
της Ευρώπης. Έχουµε µία από τις χειρότερες αναλογίες δικαστικών υπαλλήλων ανά δικαστή και ταυτόχρονα µεγάλο αριθµό
δικηγόρων και έναν από τους µεγαλύτερους αριθµούς δικαστηρίων.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η λύση στη βελτίωση της ταχύτητας
στην απονοµή της δικαιοσύνης δεν βρίσκεται ούτε στον αριθµό
των δικαστών ούτε βεβαίως και στον αριθµό των δικαστηρίων. Η
λύση πρέπει να αναζητηθεί στην ορθολογική κατανοµή του προσωπικού, στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής και βεβαίως
στην απλούστευση και ψηφιοποίηση των δικαστικών διαδικασιών.
Νοµίζω σε αυτά τα δύο ζητήµατα, τα δύο τελευταία ειδικότερα, καλείται να απαντήσει το σχέδιο νόµου το οποίο καλούµα-

354

στε να ψηφίσουµε σήµερα. Νοµίζω µε πολύ έντιµο τρόπο και µε
σεµνότητα και οι Υπουργοί, αλλά και ο εισηγητής µας στην ουσία
τοποθετήθηκαν ότι αυτό δεν αποτελεί µία ριζοσπαστική αναθεώρηση του Κώδικα της Πολιτικής Δίκης, που ψηφίστηκε από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά µία µελετηµένη και στοχευµένη
επικαιροποίηση διατάξεων, που η ίδια η δικαστική πρακτική
έδειξε ότι είναι προβληµατικές.
Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι η κριτική η οποία ακούστηκε
από την Αντιπολίτευση ελάχιστα ακουµπάει στον πυρήνα των
πραγµατικών προβληµάτων του δικαστικού συστήµατος, που
σχετίζονται µε την ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης. Αµφισβητεί αντίθετα διά της πλαγίας οδού το πιο σηµαντικό κεκτηµένο, που έχουµε ως ελληνική πολιτεία και κοινωνία στον χώρο
της δικαιοσύνης, που δεν είναι άλλο από την ανεξαρτησία της.
Και αυτό κάνει, για παράδειγµα, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ισχυρίζεται ότι
η εισαγωγή του θεσµού της πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο γίνεται για να εξυπηρετήσει συµφέροντα µεγαλοεργοδοτών και
τραπεζών. Γιατί όταν ισχυρίζεσαι ότι οι αποφάσεις του Αρείου
Πάγου θα πλήξουν τους αδύναµους συµπολίτες µας που έχουν
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις µε τράπεζες, αυτό που στην
ουσία αµφισβητείς δεν είναι ο θεσµός της πιλοτικής δίκης, αλλά
η ανεξαρτησία των δικαστών.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, στην προσπάθειά σας
να ασκήσετε µία θεµιτή κριτική σε έναν νέο θεσµό για τον οποίο,
όµως, έχουµε τα εχέγγυα ότι µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη
απονοµή της δικαιοσύνης υπονοµεύετε τον πυρήνα του κράτους
δικαίου, που είναι η αµεροληψία της δικαιοσύνης. Κι όσοι από
εµάς έχουµε ασκήσει µάχιµη δικηγορία έχουµε συναντήσει πολλές φορές το φαινόµενο της έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων
για το ίδιο ακριβώς ζήτηµα. Συνηθισµένο παράδειγµα οι εργατικές διαφορές. Δύο αγωγές που εγείρονται ξεχωριστά από δύο
εργαζόµενους στην ίδια επιχείρηση, µε την ίδια σχέση εργασίας,
έχουν πολλές φορές διαφορετικό αποτέλεσµα. Εδώ το ερώτηµα
είναι: Δηµιουργείται ή όχι η υπόνοια της αδικίας;
Άρα τι θέλουµε να πετύχουµε µε την πιλοτική δίκη; Πρώτον, την
ενιαία εφαρµογή του νόµου και, δεύτερον, τον αποκλεισµό οποιουδήποτε υπαινιγµού για άνιση µεταχείριση. Κυρίως, όµως, θέλουµε να γλιτώσουµε αυτό που είναι εφικτό, δηλαδή να
γλιτώσουµε χιλιάδες συµπολίτες µας από την ταλαιπωρία, την
ανασφάλεια και την οικονοµική αφαίµαξη που επιφέρει η µακρόσυρτη διαδικασία απονοµής δικαιοσύνης σε όλες τις βαθµίδες
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ίδιες ανάγκες, που επέβαλλαν
την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης υπάρχουν και στον χώρο της πολιτικής δικαιοσύνης.
Στην περίπτωση, για παράδειγµα, των δανείων, που χορηγήθηκαν σε ελβετικό φράγκο οι πρώτες αποφάσεις πρωτοβάθµιων δικαστηρίων ανάγονται το έτος 2010. Να θυµίσω ότι οι αποφάσεις
του Αρείου Πάγου ήταν το 2019. Δηλαδή, για µία δεκαετία συσσωρεύτηκαν δεκάδες οµοειδείς υποθέσεις σε όλη τη χώρα που
οδήγησαν, δυστυχώς, σε δεκάδες αντιφατικές αποφάσεις, µε ό,τι
αυτό βεβαίως συνεπάγεται όσον αφορά την ποιότητα του δικαστικού έργου, για την οποία υποτίθεται ότι αγωνιούµε σήµερα
σε αυτή την Αίθουσα.
Οι όποιες εύλογες επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από φορείς και από συναδέλφους και που αφορούν, κυρίως, τεχνικά και
διαδικαστικά ζητήµατα νοµίζω ότι µπορούν να αντιµετωπιστούν,
εφόσον υπάρξει ανάγκη. Το συµφέρον, όµως, της ελληνικής κοινωνίας και της δικαιοσύνης είναι να µην χάσουµε την ευκαιρία
που µας παρουσιάζεται σήµερα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους σάς καλώ να παραµερίσετε
τις όποιες µικροπολιτικές αντιπολιτευτικές εκκρεµότητες και να
συµβάλετε µε έναν παραγωγικό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξουν
προτάσεις και στο τέλος αυτή η Αίθουσα, όλες οι πτέρυγες της
Βουλής, να ψηφίσουν µε έναν τέτοιον τρόπο, ώστε να περάσουµε ένα µήνυµα σωστό προς την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ
στο νοµοσχέδιο, δυο λόγια για το επιτελικό φιάσκο της Κυβέρνησης στη βόρεια Εύβοια, αλλά και στην ανατολική Θεσσαλία. Η
µόνιµη πλέον δικαιολογία είναι ο καιρός. Φτάνει πια! Ο χειµώνας
προβλέπεται δύσκολος. Η δικαιολογία ότι έπεσε πολύ νερό δεν
είναι αρκετή.
Ταχεία πολιτική δίκη. Ακούγεται καλό για να είναι αληθινό. Η
δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να απονέµεται
µε επιµέλεια. Τµήµα αυτής της επιµέλειας είναι και η ταχύτητα.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δύο, πιστεύω, είναι τα βασικά
θέµατα για τα οποία έχουµε σοβαρότατες ενστάσεις. Και να θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι πράγµατι µε διατάξεις του νοµοσχεδίου διορθώνονται κάποιες αδικίες του ν.4331 του 2015 και καλό
θα ήταν, όπως είπε και ο κ. Λάππας, να διορθώσετε και άλλες
αδικίες.
Πιλοτική δίκη. Στη χώρα µας ως θεσµός είναι από το 2012 και
είναι στο Διοικητικό Δίκαιο. Ισχύει και εφαρµόζεται. Έχουµε,
όµως, σοβαρότατες ενστάσεις: Πρώτον, πολιτικές ενστάσεις.
Όλες αυτές οι υποθέσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν
µια πολιτική και κοινωνική χροιά. Έχουν έναν αντίκτυπο στην κοινωνία, γιατί έχουν να κάνουν µε ανθρώπους. Αποποιείται η Κυβέρνηση της πολιτικής ευθύνης, όχι µόνο για τη διαχείρισή τους,
αλλά και για την επίλυση αυτών των θεµάτων και θα ασχολείται
αποκλειστικά και µόνο η δικαιοσύνη.
Εάν παρατηρήσετε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, πολλοί συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση, απ’ όλα τα κόµµατα, έλεγαν ότι
θα πληγούν δανειολήπτες ή συµβασιούχοι. Θα προσπαθήσω να
ερµηνεύσω για ποιο πράγµα οι συνάδελφοι λένε ότι θα πληγούν.
Διότι η δουλειά του δικαστή είναι να κρίνει τυπικά και αυστηρά.
Για παράδειγµα, για τους δανειολήπτες στο ελβετικό φράγκο θα
κρίνει, αφ’ ενός, την οικονοµική ζηµία, που υφίσταται ένας συγκεκριµένος αριθµός προσώπων και, αφ’ ετέρου, τον «κλονισµό»
-εάν θέλουµε το βάζουµε σε εισαγωγικά- του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, τον κλονισµό της εθνικής µας οικονοµίας. Επειδή
σέβοµαι τη δικαιοσύνη, δεν θέλω να προδικάσω ποια αιτιολογία
είναι η πρέπουσα και ποια θα αποφασιστεί.
Υπάρχουν, όµως, και νοµικές ενστάσεις. Στερείται ο πολίτης
τη δυνατότητα να διατυπώσει στον φυσικό του δικαστή, είτε
αυτός είναι στην Κοζάνη, είτε στη Λάρισα, είτε στην Κατερίνη,
την ένσταση ότι εν προκειµένω κατά την κρίση του αυτός ο
νόµος είναι αντισυνταγµατικός. Διότι για µας η εγγυοδοτική λειτουργία της δικαιοσύνης έγκειται στο ότι και το πλέον αποµακρυσµένο ειρηνοδικείο να έχει τη δυνατότητα να κηρύξει έναν
νόµο αντισυνταγµατικό. Αυτή συνεπώς τη δυνατότητα τη στερείτε από τους πολίτες και δηµιουργείτε από την πίσω πόρτα ένα
οιωνοί συνταγµατικό δικαστήριο, το οποίο απαγορεύεται σύµφωνα µε το Σύνταγµα.
Η δεύτερη βασική ένσταση είναι οι πλειστηριασµοί. Το 83%
των ενοικιαστών στη χώρα µας το 2018 έδινε το 40% του µισθού
του για ενοίκιο, σύµφωνα µε έκθεση της EUROSTAT. Σήµερα
δίνει το 60% του µισθού. Θα πει κάποιος: «Και αυτό τι σχέση έχει
τώρα µε τους πλειστηριασµούς;».
Εσείς πανηγύριζετε ότι η κτηµαταγορά πηγαίνει πολύ καλά,
ότι έχουν αυξηθεί οι τιµές, ότι κινείται η αγορά ακινήτων. Πανηγυρίζετε. Ερώτηση: Στους πλειστηριασµούς ποιοι αγοράζουν
σπίτια; Οι έχοντες ή οι µη έχοντες; Γιατί απ’ το 100% να πηγαίνει
στο 65%; Γιατί κάνετε έκπτωση σε αυτόν ο όποιος αγοράζει µε
πλειστηριασµό σπίτια και δεν δίνετε κίνητρα σε νέα ζευγάρια για
να αγοράσουν σπίτι;
Υπάρχει και ένας νέος θεσµός τώρα. Η πλειοδοσία από κοινού.
Ποιες εταιρείες, ποιοι θα είναι αυτοί οι πολλοί πλειοδότες; Δεν
έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζουµε;
Επαναλαµβάνω. Όταν πέφτει η τιµή από το 100% στο 80% και
από το 80% στο 65% σηµαίνει δύο πράγµατα: Ή ότι οι τράπεζες
για να δικαιολογήσουν τα αποθεµατικά τους την πρώτη αξία των
ακινήτων την έχουν βάλει πολύ ψηλά ή εσείς θέλετε να στηρίξετε
τους πλειστηριασµούς και αυτούς που αγοράζουν σπίτια από τους
πλειστηριασµούς. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία µια νέα στεγαστική
πολιτική. Να δώσετε κίνητρα όχι σε αυτούς οι οποίοι αγοράζουν,
γιατί ούτως ή άλλως τα έχουν τα χρήµατα, από τους πλειστηρια-
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σµούς. Να δώσετε κίνητρα σε νέα ζευγάρια για να καλύψουν το
µεγάλο πρόβληµα της στέγης που υπάρχει στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θα δώσω τον λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Σκανδαλίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Πρέπει να οµολογήσω ότι
είναι πάρα πολλές φορές που οι δικηγόροι όταν µιλούν µε εκνευρίζουν. Δεν είµαι δικηγόρος, αλλά πρέπει να πω ότι σήµερα,
ακούγοντας τους συναδέλφους από τα κόµµατα, αλλά κυρίως
από αυτά που είπανε τόσο η εισηγήτρια του Κινήµατος Αλλαγής
όσο και ο Γιώργος Καµίνης -φαντάζοµαι και από αυτά που συζητάµε µε τον Γιώργο Μουλκιώτη, θα µιλήσει µετά- τους θαυµάζεις
για τις γνώσεις τους και για την ακριβολογία τους πάνω σε τέτοια
θέµατα νοµικού χαρακτήρα.
Εγώ θα περιοριστώ σε µερικά πολιτικά σχόλια, που έχουν
σχέση µε τη στάση µας απέναντι στο νοµοσχέδιο και τις βασικές
αιτίες µε βάση τις οποίες το καταψηφίζουµε. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο πολίτης βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο πολλαπλών εξελίξεων, που αφορούν τη ζωή του. Ανατρέπουν κυριολεκτικά τον τρόπο και τις συνθήκες διαβίωσης. Ενώ οι εξελίξεις
στην οικονοµία, παρά την αναπτυξιακή ευφορία και τους κοµπασµούς της Κυβέρνησης, δεν τον θεραπεύουν από τα προβλήµατα, έχει απέναντί του µια διακυβέρνηση, που του αφαιρεί
συνεχώς και έµπρακτα θεµελιακά του δικαιώµατα στην εργασία,
στην ισηγορία, στην ασφάλεια, µε αποτέλεσµα ένα δυσοίωνο
µέλλον φαίνεται ότι τον περιµένει.
Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς από µια Κυβέρνηση που θέλει να
λέγεται εκσυγχρονιστική και µεταρρυθµιστική, να πολλαπλασιάζει αντί να περιστέλλει σε συνθήκες ανασφάλειας τις ασφαλιστικές δικλίδες που εξυπηρετούν και κατοχυρώνουν και διευρύνουν
τα δικαιώµατα και όχι να τα αµφισβητεί και να τα περιστέλλει.
Νοµίζω ότι αυτή είναι µια γενική πολιτική παρατήρηση σχεδόν
σε όλα τα νοµοσχέδια που φέρνει η Κυβέρνηση.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο θέµα. Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου επιταχύνεται η αναπτυξιακή διαδικασία; Κανένας δεν
διαφωνεί για τον στόχο και την ανάγκη, φτάνει να µη στερούνται
οι διάδικοι βασικών δικαιωµάτων, φτάνει οι δίκες να µην καταντούν µεροληπτικές, φτάνει να µπορεί να υπερασπίζεται τον
εαυτό του ανά πάσα στιγµή. Πρέπει να οµολογήσω ότι πολλές
από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου επιτρέπουν αυτή τη διαδικασία να προχωρήσει µε έναν συγκεκριµένο τρόπο και σε αυτές
δεν θα είχαµε καµµία ουσιαστική αντίρρηση.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία για τη βασική µας διαφωνία. Γιατί
καταργήθηκε από το 2015 στην πολιτική δίκη η ζωντανή µαρτυρία στην αποδεικτική διαδικασία και αντικαταστάθηκε η µαρτυρική απόδειξη µε τις ένορκες βεβαιώσεις. Το ερώτηµα είναι πώς
αποφασίζει ο δικαστής και αν αυτή η διαδικασία συνιστά µια δίκαιη δίκη, όταν η αλήθεια δεν αποδεικνύεται µέσα από τη µαρτυρική κατάθεση, όταν ο δικαστής απλώς θα διαβάζει έγγραφα
για να πάρει αποφάσεις.
Πρέπει να οµολογήσω ότι θα περίµενα από µια Κυβέρνηση που
έχει την εµπειρία αυτών των χρόνων ότι θα τολµούσε να καταργήσει την απαγόρευση της µαρτυρικής κατάθεσης στην ακροαµατική διαδικασία. Δεν το κάνατε. Ο φόρτος από την εφαρµογή
του µέτρου από το 2015 µπορεί να µετριάστηκε στα περιφερειακά πρωτοδικεία. Στα µεγάλα, όµως, όπως είναι της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, οι υποθέσεις στοιβάζονται και οι διαδικασίες
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει µια ατολµία η οποία δεν θεραπεύεται από
τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση.
Έρχοµαι τώρα στην πολιτική δίκη. Προφανώς, είναι άλλο οι διοικητικές διαφορές όπου διάδικος είναι το δηµόσιο και άλλο η
πρόβλεψη, που αφορά τις πολιτικές υποθέσεις. Πρώτα απ’ όλα,
η συγκεκριµένη ρύθµιση εγείρει ζητήµατα συνταγµατικότητας.
Υπονοµεύει τον συνταγµατικά προβλεπόµενο έλεγχο της συνταγµατικότητας από τα πολιτικά δικαστήρια. Ο συγκεντρωτικός
έλεγχος δεν συνάδει µε την διοικητική παράδοση και το συνταγµατικό κεκτηµένο της χώρας. Ο θεσµός για τις ιδιωτικές διαφο-
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ρές δεν εφαρµόζεται µε αυτόν τον τρόπο σε κανένα άλλο σύστηµα, σε καµµία άλλη έννοµη τάξη. Δεν µπορεί να υπάρξει ευθεία αντιστοίχιση της διαδικασίας του Συµβουλίου της
Επικρατείας όπου ο διάδικος είναι το δηµόσιο µε αυτή των πολιτικών υποθέσεων.
Η εφαρµογή στον χώρο του Ιδιωτικού Δικαίου και η εµπλοκή
απευθείας του Αρείου Πάγου δεν δίνει ουσιαστικά λύση στο πρόβληµα. Γιατί είναι χιλιάδες οι διαφορές, δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώνονται, δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν επιλεκτικά και δεν
είναι δυνατόν, σε τελευταία ανάλυση, να προκαλούν δεδικασµένο µε βάση το οποίο ουσιαστικά εντάσσονται σε κοινό παρονοµαστή ανόµοιες µεταξύ τους υποθέσεις. Παραδείγµατος
χάριν, οι αγωγές για καταχρηστικές συµβάσεις των τραπεζών.
Μία απόφαση µπορεί να προκαλέσει σωρεία άλλων, εναντίον ουσιαστικά των αδύνατων.
Η εµπλοκή του Αρείου Πάγου φορτώνει το ανώτατο δικαστήριο µε ευθύνες και αποφάσεις που δεν ξέρω αν αυτή την εποχή
είναι ικανό να σηκώσει και κάτω από ποιες διαδικασίες. Θα έρθω,
όµως, σε αυτό στο τέλος.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία βάζει τον αδύναµο απέναντι στον δυνατό, αυτόν που του παίρνουν το σπίτι σε πλειστηριασµό, αυτόν που απολύεται αυθαίρετα και ζητά το δίκαιό του,
αυτόν που διεκδικεί δίκαιη επίλυση στις εργασιακές διαφορές.
Πλήττονται οι διάδικοι και εξυπηρετούνται τράπεζες και συµφέροντα. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η διαδικασία των
πλειστηριασµών, που µόνο µε την εκτίµηση πιστοποιηµένου εκτιµητή και χωρίς δικαστικό έλεγχο παίρνονται οι ουσιαστικές αποφάσεις, αυτές που µετατρέπουν αυτόµατα τη συγκεκριµένη
αρχική εκτίµηση από το 100% στο 80% και στη συνέχεια στο 65%.
Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Εγώ από παλιά που ήµουνα
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήξερα και ξέρω ότι χιλιάδες αγρότες έχουν υποθηκευµένη ουσιαστικά την περιουσία
τους, η οποία µπορεί να ξεπουληθεί ανά πάσα στιγµή, να πάει σε
ξένα χέρια. Δεν το λέω κινδυνολογώντας. Αυτό θα συµβεί. Μεγάλες εκτάσεις, µεγάλες ιδιοκτησίες, µικρές τιµές, εύκολα για
τις τράπεζες και τους πλειστηριασµούς µε τον τρόπο που τους
οργανώνετε, ουσιαστικά να απωλέσουν την περιουσία τους οι
άνθρωποι.
Και µόνο γι’ αυτόν τον λόγο και µόνο γι’ αυτή την συγκεκριµένη
εισαγωγή της πολιτικής δίκης θεωρώ ότι µπαίνει µία βόµβα στα
θεµέλια του δικαιακού συστήµατος της χώρας. Γι’ αυτό εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Κι ένα τελευταίο σχόλιο. Η δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο στυλοβάτης στη θεσµικής συγκρότησης της
δηµοκρατίας, µια συντεταγµένη και ανεξάρτητη εξουσία. Κατά
καιρούς επιχειρήθηκαν και γίνονται αλλαγές. Έχουν βελτιώσει
αρκετά τα πράγµατα. Άλλα θέµατα χρονίζουν. Ένα από αυτά
είναι πραγµατικά ο απεριόριστος χρόνος µε βάση τον οποίο
παίρνονται οι αποφάσεις και πρέπει να υπάρχει δραστική συρρίκνωσή του.
Πάντοτε, όµως, κύριε Υπουργέ, ήξερα ότι όλες αυτές οι αλλαγές, όσες έχω ζήσει και σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούµαι
µε την πολιτική, γίνονται µε τη σύµφωνη γνώµη, την εισήγηση και
τη θετική απόφαση και συµβολή των δικαστηρίων, των δικαστικών αρχών και του νοµικού κόσµου της χώρας, που έχει πάντα
την απόλυτη γνώση και συµµετοχή στο πώς µπορούν να βελτιωθούν τα πράγµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έχω την
αίσθηση, ότι ο τρόπος που φέρατε και αυτό το νοµοσχέδιο, είναι
ένας τρόπος ο οποίος ουσιαστικά δεν χρησιµοποιεί, δεν αποδέχεται τη γνώµη και την άρνηση, αν θέλετε, να συνθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις που υπάρχουν, ώστε να γίνει πιο
σηµαντικό, πιο ουσιαστικό, πιο σωστό.
Ουσιαστικά, ενώ υπάρχουν µερικές θετικές ρυθµίσεις, επιχειρείται ένας εκσυγχρονισµός µε τρόπο που χειρίζεστε τον θεσµό
σαν να εργαλειοποιείτε την ίδια τη δικαιοσύνη και συγκεκριµένα
τον Άρειο Πάγο. Και πιστεύω ότι είναι το πρόσχηµα η συρρίκνωση του χρόνου για να µπούµε σε µια άλλη διαδικασία, που
έχει ξεφύγει η χώρα µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από αυτή
και από αυτή την παρέµβαση στον χώρο.
Θα ήθελα να διασκεδάσετε αυτούς τους φόβους µας και να
µας πείτε πώς ακριβώς και τι θα βελτιώσετε στο νοµοσχέδιό σας,
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προκειµένου να αποκτήσει ένα σωστό και θετικό χαρακτήρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας,
για να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας 1098/88/8-10-2021.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ουσιαστικά η τροπολογία την οποία θα υποστηρίξω έχει δύο
ενότητες. Η µία ενότητα έχει παρεµβάσεις ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις
της πανδηµίας του κορωνοϊού και η δεύτερη ενότητα έχει αυτό
που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, αναπτυξιακό πρόσηµο.
Ξεκινώ από την πρώτη ενότητα. Στην πρώτη ενότητα τι κάνουµε; Πρώτα απ’ όλα για όλους τους πολίτες οι οποίοι ήταν σε
κάποια ρύθµιση -εκατό, εκατόν είκοσι δόσεις- και την έχασαν την
περίοδο Μάρτιος του 2020 µε Ιούλιο του 2021, µπορεί να αναβιώσει αυτό. Μέχρι τώρα πλήρωναν τον Αύγουστο ή τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο, ενώ πλέον βάζουµε και τον µήνα
Οκτώβριο για να διευκολύνουµε ακόµα περισσότερους συµπατριώτες µας. Άρα, ουσιαστικά, αναβιώνουν πολλοί συµπατριώτες
µας που δεν µπορούσαν και επλήγησαν από την πανδηµία, ρυθµίσεις που είχαν ξεκινήσει προ πανδηµίας.
Υπενθυµίζω ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από το πλαίσιο που
υπάρχει για µέχρι εβδοµήντα δύο δόσεις γι’ αυτούς που επλήγησαν µέσα στην πανδηµία.
Η δεύτερη ενότητα είναι το περίφηµο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 1»
και «ΓΕΦΥΡΑ 2». Τι κάνουµε εδώ; Εδώ, ουσιαστικά, νοµοθετούµε
για αυτό που είχαµε δεσµευτεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεκτείνεται µέχρι το τέλος του έτους για τα φυσικά πρόσωπα. Έτσι, πολλά φυσικά πρόσωπα θα λάβουν ενίσχυση,
βοήθεια όχι για εννέα µήνες, για δώδεκα µήνες.
Και θέλω να σας πω -να το επαναλάβω, για να είµαι ακριβήςότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία επιβραβεύει τη συνέπεια.
Δηλαδή, για συνεπείς δανειολήπτες οι οποίοι επλήγησαν από την
πανδηµία, το κράτος ήρθε και κάλυψε, µε µειωµένα ποσοστά
κάθε φορά, ξεκινώντας από το 90%, τις δόσεις των δανείων τους.
Δηλαδή, ήρθε το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισµός και πλήρωσε τις δόσεις των δανείων στους πολίτες που ήταν ενήµεροι,
αλλά που επλήγησαν από την πανδηµία του κορωνοϊού. Το αντίστοιχο ποσοστό για αυτήν την κατηγορία, για το τελευταίο τρίµηνο, ανέρχεται στο 40%. Ξεκινήσαµε από 90%, φθίνουσα
πορεία µέχρι το τέλος του έτους.
Για δική σας ενηµέρωση και προφανώς της κοινωνίας, θέλω να
σας πω ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία σήµερα. Τα στατιστικά
στοιχεία σήµερα είναι ότι στη «ΓΕΦΥΡΑ 1», δηλαδή στα φυσικά
πρόσωπα -η «ΓΕΦΥΡΑ 2» είναι νοµικά πρόσωπα- έχουν βοηθηθεί
εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι εξήντα έξι δικαιούχοι µε
210.000.000 ευρώ και στη «ΓΕΦΥΡΑ 2» που είναι οι επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, έχουν βοηθηθεί δέκα χιλιάδες
τριακόσιοι οκτώ δικαιούχοι µε 141,7 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή,
µέσα στο 2021 και δύο µήνες το 2020 -αλλά ουσιαστικά µέσα στο
2021- ο κρατικός προϋπολογισµός πλήρωσε 352.000.000 ευρώ σε
ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιους εβδοµήντα τέσσερις δικαιούχους, καλύπτοντας σηµαντικό τµήµα των δόσεων των δανείων τους, ενήµερων και µη.
Αυτή η βοήθεια δεν έχει δοθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη.
Αυτό το σχήµα που έτρεξε µε πολύ µεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, βοηθάει σηµαντικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Άρα, ουσιαστικά, µε την τροπολογία το επεκτείνουµε για τρεις
ακόµα µήνες.
Με ένα άλλο άρθρο της τροπολογίας -και κλείνω την πρώτη
ενότητα που είναι το βραχυπρόθεσµο- ουσιαστικά εισάγεται επεξηγηµατική νοµοθετική ρύθµιση προς άρση δυνητικής πιθανής
νοµικής αµφισβήτησης και αποσαφήνισης της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 16γ’ του ν.3864/2010, ώστε να καθίσταται σαφές ότι το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
εξαιρείται από την υποχρέωση του νόµου του 2006 για υποβολή
υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης στην περίπτωση άµεσης ή έµ-
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µεσης απόκτησης δικαιωµάτων ψήφου λόγω απόκτησης µετοχών, όταν λαµβάνει, δηλαδή, µετοχές από την κεφαλαιοποίηση
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Θα το πω πολύ απλά: Όταν κάποιος κατέχει ένα σηµαντικό ποσοστό, πάνω από το 34%, πρέπει να υποβάλει δηµόσια πρόταση
για το υπόλοιπο ποσοστό. Ειδικά για το ΤΧΣ από το παρελθόν,
από προηγούµενες κυβερνήσεις, όταν είναι αυτό προϊόν ανακεφαλαιοποίησης, δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται, δεν προβλέπεται
η υποβολή δηµόσιας πρότασης για το υπόλοιπο ποσοστό. Προστίθεται εδώ «…και όταν αναλαµβάνει το ΤΧΣ µετοχές από την
κεφαλαιοποίηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων».
Η δεύτερη ενότητα, που είναι το δεύτερο µισό του νοµοσχεδίου, κύριε Σκανδαλίδη, έχει να κάνει ακριβώς µε την αναγκαία
δηµιουργία των προϋποθέσεων όχι απλώς για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, αλλά για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ένα από τα
εργαλεία που έχει η ελληνική πολιτεία και χτίστηκε µε εξαιρετικό
συντονισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας.
Εδώ, συνεπώς, στόχος είναι η επιτάχυνση και η βελτίωση -ξεπερνώντας χρονοβόρες διαδικασίες και εµπόδια- της υλοποίησης έργων στρατηγικής σηµασίας, τα οποία πρόκειται να
επιφέρουν αποτελέσµατα σηµαντικής έντασης στη συνολική οικονοµία και προστιθέµενη αξία τόσο για την χώρα όσο και για
τους πολίτες.
Άρα για τον σκοπό αυτόν προχωρούµε, µέσω των υπό συζήτηση διατάξεων της δεύτερης ενότητας της τροπολογίας, προσθήκη συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων στο ΤΑΙΠΕΔ και
συγκεκριµένα στη Μονάδα Ωρίµανσης Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας. Με τις διατάξεις αυτές το Ταµείο θα µπορεί πλέον,
πέραν της ανάληψης της ωρίµανσης έργων στρατηγικής σηµασίας -το έχουµε προβλέψει ήδη αυτό νοµοθετικά- να αναλαµβάνει, για λόγους επιτάχυνσης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας και παρακολούθησης εκτέλεσης των έργων αυτών.
Υπενθυµίζεται -το επαναλαµβάνω- ότι η συγκεκριµένη µονάδα,
η οποία λειτουργεί ως διακριτική οργανωτική και λογιστική µονάδα στο ΤΑΙΠΕΔ, καθότι δεν εµπλέκεται µε το χαρτοφυλάκιο
των υπό αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων- υποστηρίζει ήδη
τεχνικά τα Υπουργεία προκειµένου να εντάξουν στα έργα στρατηγικής σηµασίας δεκάδες δράσεις που χρηµατοδοτούνται από
το Ταµείο Ανάκαµψης, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Συνεπώς, µε τις παρούσες διατάξεις -και ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ- συµπληρώνονται προς όφελος
του δηµοσίου συµφέροντος οι αρµοδιότητες της Μονάδας Ωρίµανσης Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, δίνοντας της τη δυνατότητα εµπλοκής στην ανάθεση και επίβλεψη έργων
στρατηγικής σηµασίας.
Για το χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων το ΤΑΙΠΕΔ ήδη
εδώ και χρόνια έχει αυτές τις αρµοδιότητες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου δίνετε ένα
λεπτό;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ θα ήθελα ένα λεπτό,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Να δώσω πρώτα τον
λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο και αµέσως µετά σε
εσάς, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε µετρήσει
το κόστος αυτών των πρωτοβουλιών σας, δηλαδή η παράταση
κατά τρεις µήνες τι κόστος έχει για την ελληνική οικονοµία,
καθώς και η αλλαγή των προϋποθέσεων της ενίσχυσης από
πλευράς του ελληνικού δηµοσίου των νοικοκυριών; Τι κόστος
έχει αυτή η πρωτοβουλία σας, γιατί αλλάζετε τους όρους και έχει
ενδιαφέρον να ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία το κόστος που
αφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Μουλκιώτη,
κάντε και εσείς την ερώτηση, για να απαντήσει συνολικά ο κύριος
Υπουργός.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για τις ρυθµίσεις
που είπατε, υπάγονται και οι ρυθµίσεις που έγιναν µε την πλατφόρµα εξωδικαστικά; Και δεύτερο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε πως
ό,τι καταβολές είχαν γίνει µέσω αυτής της πλατφόρµας στο
«TAXIS» δεν φαίνονται. Μολονότι υπάρχουν παραστατικά και φαίνονται οι καταβολές που έχουν γίνει µέχρι τότε που άρχισε η πανδηµία, σας ενηµερώνω -και έχω το αίτηµα από πάρα πολλούςδεν φαίνονται στο «TAXIS» .
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ξεκινώ
από την εύλογη και εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ναι, έχει προφανώς
κοστολογηθεί το µέτρο στα 37 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι τµήµα
του πακέτου της Θεσσαλονίκης, όταν ανακοινώσαµε τα πρόσθετα µέτρα. Μου κάνετε και µια εξαιρετική πάσα να σας αποδείξω ότι είναι νέο µέτρο. Το τι είναι παράταση-επέκταση δεν
σηµαίνει ότι δεν είναι νέο µέτρο. Έληγε κανονικά σε εννέα µήνες.
Το παρατείνουµε για τρεις µήνες. Είναι νέο µέτρο. Ο πολίτης θα
βοηθηθεί, ενώ δεν θα είχε τη βοήθεια. Άρα το κόστος αυτών είναι
37 εκατοµµύρια και είναι για την επέκταση-παράταση για τρεις
µήνες.
Στο δικό σας ερώτηµα, κύριε συνάδελφε του ΚΙΝΑΛ, αυτή τη
στιγµή αυτό το οποίο νοµοθετούµε δεν έχει να κάνει µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, δεν έχει µε την πλατφόρµα που έχουν
ήδη υποβάλει τριάντα πέντε χιλιάδες συµπατριώτες µας για να
πάρουν πρόταση ρύθµισης, όταν είναι έτοιµη η συλλογή των
στοιχείων από τους φορείς.
Αυτή τη στιγµή για τι µιλάµε πολύ απλά; Ένας πολίτης ήταν
στις εκατό-εκατόν είκοσι δόσεις. Στην πρώτη φάση της υγειονοµικής κρίσης ήρθε η πολιτεία και βοήθησε για την ύπαρξη των
εκατό-εκατόν είκοσι δόσεων για τρεις µήνες. Σας θυµίζω ότι ήταν
πριν από το καλοκαίρι του 2020. Ερχόµαστε τώρα και κάνουµε
µια συνολική προσέγγιση και τι λέµε; Είσαι πληττόµενος από τον
Μάρτιο του 2020 µέχρι τον Ιούλιο του 2021 στη διευρυµένη λίστα
του Απριλίου του 2020; Έχασες κάποια δόση από τη ρύθµιση
που είχες κάνει πριν τον κορωνοϊό; Ερχόµαστε και σου δίνουµε
τη δυνατότητα να την αναβιώσεις. Άρα, εάν τυχόν ήσουνα σε
ρύθµιση, σου δίνουµε τη δυνατότητα να πληρώσεις Αύγουστο,
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο -ουσιαστικά τον Οκτώβριο προσθέτουµε εδώ- για να αναβιώσεις τη ρύθµιση των εκατό-εκατόν είκοσι δόσεων.
Εάν τυχόν δεν ήσουνα σε ρύθµιση και δηµιουργήθηκαν οφειλές επειδή επλήγη νοικοκυριό ή επιχείρηση από τον κορωνοϊό
από τον Μάρτιο του 2020 µέχρι τον Ιούλιο του 2021, τότε έχεις
τη δυνατότητα να µπεις µέχρι εβδοµήντα δύο δόσεις από 1-12022. Άρα είναι δύο συµπληρωµατικά εργαλεία για να ανακουφίσουµε πληττόµενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις µέσα στην
περίοδο του κορωνοϊού.
Αυτό που λέτε είναι κάτι διακριτό, δεν καλύπτεται από αυτές
τις ρυθµίσεις που είναι προς συζήτηση. Θα παρακολουθήσω την
ένσταση την οποία µου θίξατε, γιατί δεν τη γνωρίζω. Και παράκληση µέσα από κοινοβουλευτικό έλεγχο ή από µια συγκεκριµένη
επιστολή προς εµένα να δούµε µε µεγαλύτερη πληρότητα το
θέµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ και εγώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιτάχυνση
και στην πρόσβαση και στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι ένα
ζήτηµα που µας απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Κατά γενική οµολογία στο δικαιικό µας σύστηµα οι διαδικασίες ήταν ανέκαθεν αργές και γραφειοκρατικές. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει
επιτευχθεί µια πραγµατική πρόοδος στη µείωση της γραφειοκρατίας στο δηµόσιο τοµέα µέσα από τη γρήγορη ψηφιοποίηση. Η
άµεση πρόσβαση κάθε πολίτη στη δικαιοσύνη συνιστά υποχρέωσή µας µε βάση την αρχή της δίκαιης δίκης και την ευρωπαϊκή
σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Μια δικαστική από-
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φαση που έρχεται µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα συχνά
εφαρµόζεται σε τελείως διαφορετικές συνθήκες από τις αρχικές,
καθιστώντας αδύνατη την αποκατάσταση του δικαίου σε κοινωνικό και ατοµικό επίπεδο.
Με βάση την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής η Ελλάδα δείχνει σηµεία βελτίωσης της θέσης της σε σχέση µε την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Με το σηµερινό σχέδιο νόµου γίνονται
διορθωτικές κινήσεις, εισάγονται νέες διαδικασίες και αξιοποιούνται ψηφιακά µέσα στην πολιτική δίκη στοχεύοντας σε µία καλύτερη, αµεσότερη και περισσότερο αποτελεσµατική αστική
δικαιοσύνη.
Για πρώτη φορά εφαρµόζεται ο θεσµός της πιλοτικής δίκης
από τον Άρειο Πάγο στα πρότυπα του αντίστοιχου θεσµού που
λειτούργησε επιτυχηµένα στα διοικητικά δικαστήρια. Με αυτόν
τον τρόπο επιλαµβάνεται ο Άρειος Πάγος για την επίλυση ενός
πολύπλοκου νοµικού ζητήµατος γενικότερου ενδιαφέροντος
µετά από αίτηµα των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η νέα αυτή δυνατότητα αναµένεται να βοηθήσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών στα αστικά δικαστήρια καλλιεργώντας ταυτόχρονα αίσθηµα
ασφάλειας δικαίου στους διαδίκους.
Σε καµµία περίπτωση δεν παρακάµπτεται ο διάχυτος και παρεµπίπτων έλεγχος συνταγµατικότητας από όλα τα δικαστήρια,
όπως ακούστηκε από την Αντιπολίτευση. Η πιλοτική δίκη εξασφαλίζει απλώς την άµεση κρίση του Αρείου Πάγου σε ζητήµατα
που άπτονται του γενικότερου ενδιαφέροντος. Επεκτείνεται η δυνατότητα παράστασης µε έγγραφη δήλωση των δικηγόρων και
σε υποθέσεις όπου είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση
όπως και στις συναινετικές προσηµειώσεις. Γίνεται ένα ακόµα
βήµα στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και στην αποµάκρυνση των
έγχαρτων εγγράφων για την υπογραφή που πρέπει να φέρουν
τα δικόγραφα, αρκεί και η αυθεντικοποίηση των ηλεκτρονικών
εγγράφων.
Γίνονται µικρές αλλαγές στο άρθρο που προβλέπει την ηλεκτρονική επίδοση του δικογράφου ώστε να προσαρµοστεί στην
ισχύουσα νοµοθεσία. Προβλέπεται το ηλεκτρονικό πινάκιο για
όλες τις διαδικασίες στα δικαστήρια που έχουν ενταχθεί στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Εµπεδώνεται ακόµα περισσότερο
η χρήση ψηφιακών µέσων, αφού για πρώτη φορά ορίζεται ότι ο
γραµµατέας µπορεί να ενηµερώσει τον διάδικο για τυχόν ελλείψεις του φακέλου του που πρέπει να συµπληρωθούν µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η νέα τακτική διαδικασία εφαρµόζεται εδώ και έξι έτη και είναι
αρκετό διάστηµα για να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα και να
γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Σε πολύ σωστή κατεύθυνση η νέα διάταξη που αντιµετωπίζει επί ίσοις όροις ενάγοντα και εναγόµενο ως προς την
προθεσµία κατάθεσης των προτάσεων. Η νέα προθεσµία αυξάνει
σε εκατόν είκοσι από τις εκατό ηµέρες και εκκινεί από το ίδιο
χρονικό σηµείο και για τους δύο διαδίκους, αποκαθιστώντας την
προηγούµενη αδικία που υπήρχε εις βάρος των εναγόµενων.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες µε το να αποφεύγεται επανάληψη της συζήτησης όταν πρέπει να µεσολαβήσει η εξέταση
µαρτύρων ή η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας.
Μειώνεται η γραφειοκρατία, θεσπίζοντας την υποχρέωση των δικαστηρίων να επαναπροσδιορίζουν υποθέσεις που µαταιώθηκαν
για λόγους ανωτέρας βίας όπως στην περίοδο της πανδηµίας.
Μονιµοποιείται η προσωρινή δυνατότητα που είχε δοθεί στους
δικηγόρους να προχωρούν στη λήψη ένορκης βεβαίωσης υπό
προϋποθέσεις.
Η ορθή αντιµετώπιση των παιδιών µετά τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων είναι ένα ζήτηµα που µας έχει απασχολήσει
πολύ ως κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Σε καµµία περίπτωση τα
παιδιά δεν πρέπει να γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης ή µοχλός πίεσης από τον ένα γονέα προς τον άλλο. Με νέα ρύθµιση
αξιοποιούνται οι συνέπειες όταν ένας γονέας παρεµποδίζει την
επικοινωνία του παιδιού µε τον άλλο γονέα. Η νέα αυτή διάταξη
βρίσκεται σε συµφωνία µε τις ευρωπαϊκές επιταγές και την
εθνική νοµοθεσία µας για εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων
που αφορούν στην απαραίτητη και πολύτιµη προσωπική επικοινωνία των παιδιών µε τους γονείς τους.
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Τέλος θα αναφερθώ στη σηµαντική κατά τη γνώµη µου τροπολογία 1098 του Υπουργείου Οικονοµικών παρ’ όλο που ο κ.
Σταϊκούρας µίλησε λεπτοµερώς για αυτή. Θεσπίζονται, λοιπόν,
ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους πληγέντες από την πανδηµία αλλά
και για τους δανειολήπτες. Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες που
επλήγησαν οικονοµικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και είχαν
υπαχθεί σε ρύθµιση των οφειλών τους προς την εφορία και την
έχασαν, µπορούν να επανενταχθούν µέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» είναι µια επιτυχηµένη πρωτοβουλία
αφού αριθµεί περισσότερες από εκατόν εξήντα χιλιάδες αιτήσεις. Η κρατική στήριξη των δανειοληπτών που έχουν προσηµείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία τους, είναι µια ουσιαστική
βοήθεια προς τους οικονοµικά αδύναµους οφειλέτες. Τώρα επεκτείνεται για τρεις επιπλέον µήνες, ενώ προβλέπεται ότι δεν χάνουν την επιδότηση όσοι δεν καταβάλουν έως δύο δόσεις του
δανείου τους.
Αντίστοιχα ευκολύνονται όσοι είχαν ενταχθεί στο «ΓΕΦΥΡΑ 2»
για στήριξη των επιχειρηµατικών οφειλών τους, µε επέκταση του
προγράµµατος τέλος του έτους.
Κλείνοντας, η αναβάθµιση της δικαιοσύνης και η βελτίωση της
ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχονται είναι για άλλη µια
φορά στο επίκεντρο. Αναµφίβολα το έµψυχο υλικό, οι φυσικοί δικαστές οι οποίοι διαθέτουν και υψηλό βαθµό κατάρτισης και αίσθηµα του καθήκοντος για τον σοβαρό ρόλο τους, η πολιτεία
οφείλει να τους διευκολύνει στο έργο τους, όπως και το έργο
των συλλειτουργών τους, που είναι οι δικηγόροι. Οι χρόνιες παθογένειες στον τρόπο διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας
των δικαστηρίων δεν είναι φυσικά δυνατόν να εξελιχθούν σε µια
ηµέρα. Όµως, η Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν αποδείξει τη σταθερή προσήλωσή τους στην ουσιαστική και τεχνολογική ενίσχυση των δικαστηρίων, ώστε να
επιτελούν απρόσκοπτα και περισσότερο αποτελεσµατικά τον
ρόλο τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε, που ήσασταν και συνεπέστατος στον
χρόνο σας.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μουλκιώτης από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοποθέτησή µου θα προσπαθήσω, επειδή υπάρχει µια βιωµατική ενασχόληση επί δεκαετίες στη µαχόµενη δικηγορία, να είναι πρακτική για βασικά
ζητήµατα του νοµοσχεδίου.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση σήµερα εισάγει προς ψήφιση άλλο ένα
νοµοσχέδιο που µε βάση τον τίτλο παραπέµπει σε µεγάλες αλλαγές προς κατεύθυνση ουσιαστικής -λέει- επιτάχυνσης της δικαιοσύνης και της ψηφιοποίησης.
Εγώ θα συµφωνήσω µε τον κύριο Υφυπουργό -δεν σας παραβλέπω, κύριε Υπουργέ- ότι όλοι διαφωνούµε µε τη νοµική επιστήµη
και έχουµε την εµπειρία µας από τη δικαστική καθηµερινότητα.
Ο ν.4335/15, όπως προκύπτει από την πενταετή εφαρµογή του,
πράγµατι επέφερε κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ιδίως στα επαρχιακά µικρά πρωτοδικεία αυτό θέλω να το επισηµάνω- ενώ, όπως ακούστηκε, στα µεγάλα
πρωτοδικεία -το γνωρίζετε καλύτερα- πέραν της αργοπορίας, και
οι γραµµατείες δεν έχουν την καλύτερη κατάσταση. Το πώς είναι
στοιβαγµένες οι δικογραφίες και τι εικόνα υπάρχει δεν έχει άλλο
προηγούµενο. Στη µικρή βελτίωση, πράγµατι συνέβαλε καθοριστικά η κατάργηση της δυνατότητας αναβολής στην τακτική διαδικασία. Ούτε και σε ακραίες περιπτώσεις δεν υπάρχει αναβολή.
Είναι γεγονός. Όµως, ο ν.4335/15 δηµιούργησε προβλήµατα τόσο
σε σχέση µε τις επιδόσεις όσο και λόγω του αποκλεισµού του
µέσου της εµµάρτυρης απόδειξης στην αποδεικτική διαδικασία
και στην υποκατάσταση µε τις ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες είτε
µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει η κατάργηση της εµµάρτυρης
απόδειξης δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τις ένορκες βεβαιώσεις. Και ξέρουµε όλοι τι σηµαίνουν ένορκες βεβαιώσεις. Όλοι!
Πέρα από τη βιοµηχανία που έχει αρχίσει και ανθεί πλέον και δεν
νοµίζω πως είναι προς τιµήν κανενός αυτού του είδους η διαδικασία µέσω των ενόρκων βεβαιώσεων και η ποινικοποίηση όλων
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αυτών, καθώς και η εµπλοκή. Φαντάζεστε πόσοι εµπλέκονται σε
ένορκες βεβαιώσεις και τι άλλο γίνεται στα ποινικά δικαστήρια; Σε
κάθε περίπτωση, λοιπόν, δεν µπορώ να µην θυµηθώ τον καθηγητή
µας τον Μπέη ο οποίος έλεγε ότι βασική θεµελιώδης αρχή είναι η
αµεσότητα των αποδείξεων.
Μη µου πείτε, λοιπόν, ότι υπάρχει αµεσότητα των αποδείξεων
µε αυτό το σύστηµα. Όσο και να επιµένετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και αναφέροµαι και στον εισηγητή της Πλειοψηφίας,
διάβασα και τα Πρακτικά- δεν υπάρχει αµεσότητα. Δεν µπορούµε
να την θεωρήσουµε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αµεσότητα. Έχει καταργηθεί. Συνιστά σαφέστατα έλλειµµα µιας ολοκληρωµένης
αποδεικτικής διαδικασίας και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις. Από την πληθώρα των αποφάσεων.
Με το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που εισηγείται η Κυβέρνηση φαίνεται ότι επιλύονται κάποια ζητήµατα τα οποία έχουν προκαλέσει
σηµαντικό αριθµό εκκρεµών δικών. Αποφεύγεται ίσως η έκδοση
του κινδύνου αντιφατικών αποφάσεων και διαιώνιση δικών ενώπιον του δικαστηρίου επί της ουσίας µε δυσµενείς συνέπειες για
τους πολίτες.
Στην πραγµατικότητα, όµως, η βελτίωση αυτών επί των πολλών ετών υπαρκτών ζητηµάτων στον χώρο της δικαιοσύνης και
η επίλυσή τους δεν επιτυγχάνεται αν δεν διασφαλιστεί η ουσιαστική απονοµή της δικαιοσύνης. Με την τακτική διαδικασία, µε
τη διαδικασία των εκατό ηµερών. Είναι προβληµατική η όλη εξέλιξη, όπως υπάρχει σήµερα. Είναι προβληµατική και δεν το λέµε
αντιπολιτευτικά, το λέµε επειδή έχουµε σχέση µε όλο αυτό το
φάσµα που υπάρχει και η πλειοψηφία έρχεται τώρα σε αυτήν
ακριβώς τη λογική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η χρόνια διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων και απονοµής της δικαιοσύνης είναι µεγάλη και η επιτάχυνσή της είναι αναγκαία και
απαραίτητη για την αποτελεσµατική διασφάλιση των δικαιωµάτων των πολιτών. Συµφωνούµε όλοι σ’ αυτό. Όµως, στην πραγµατικότητα, η καθιέρωση αυτού του νέου συστήµατος της
πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο, για θέµατα -λέειγενικότερου ενδιαφέροντος, ελλοχεύει ή όχι κινδύνους σωρείας
ερµηνευτικών προβληµάτων, αλλά και προβληµάτων ουσίας;
Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται ότι µπορεί να εισαχθεί στην
Ολοµέλεια οποιοδήποτε ειδικό βοήθηµα ή µέσο που ασκήθηκε
ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου. Πρόκειται για µια
πολύ γενική διάταξη η οποία έρχεται να ενοποιήσει πράγµατι κατηγορίες εταιρικών υποθέσεων ιδιωτικού δικαίου, που είναι όµως
δύσκολο να υλοποιηθούν. Είναι δύσκολο, δεν έχουν καµµιά
σχέση µε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, της διοικητικής δίκης,
για να αποτελέσουν αντικείµενο κρίσης σε µια πιλοτική δίκη στο
ανώτατο αυτό δικαστήριο. Διότι δεν υπάρχει σαφής προσδιορισµός κριτηρίων βάσει των οποίων θα κρίνεται ποια είναι τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήµατα. Ποιος θα τα κρίνει; Ο καθένας
θα το λέει αυτό; Διότι µιλάµε για ιδιωτικά συµφέροντα, µιλάµε
για την πολιτική δίκη. Ο ευρύτερος κύκλος προσώπων που
αφορά για τα οποία θα έχουν συνέπειες αυτά τα θέµατα και βεβαίως θα υπάρχει συνέπεια πια, οι αυθαιρεσίες να είναι στην ηµερήσια διάταξη.
Δεν επαναλαµβάνω όσα ακούστηκαν, αλλά τίθενται ερωτήµατα και παρακαλώ πολύ να απαντηθούν. Ποιος είναι ο λόγος
ένεκα του οποίου η Κυβέρνηση προβαίνει σε αυτή την πρόταση;
Ποια θέµατα έχουν τεθεί και από ποιους για να λάβει χώρα αυτή
η νοµοθετική πρωτοβουλία; Και βεβαίως, όταν γνωρίζουµε ότι
δεν είναι ανέξοδα όλα αυτά, θα γνωρίζουµε επίσης ότι η οικονοµική δυσπραγία και προβληµατικότητα έχει οδηγήσει πλείστους
να µην προσφεύγουν στα δικαστήρια, ούτε καν στα πρωτοβάθµια
δικαστήρια σήµερα. Αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. Ούτε καν στα
πρωτοβάθµια δικαστήρια. Γι’ αυτό και τα δικαστήρια και στην
Αθήνα στις 10.30’ και στις 11.00’ σταµατάνε όχι µόνο σε δίκες
τακτικής πολυµελούς ή µονοµελούς, αλλά και σε δίκες ειδικής
διαδικασίας. Μια δεδοµένη κατάσταση και πραγµατικότητα.
Επίσης, θα πρέπει να εξηγηθεί από την Κυβέρνηση πώς θα
εξασφαλιστεί η δυνατότητα να ανταποκριθεί ο απλός πολίτης και
να βρεθεί από το οποιοδήποτε µονοµελές δικαστήριο στον Άρειο
Πάγο, τη στιγµή που γνωρίζουµε το τεράστιο κόστος που προϋποθέτει αυτό.
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Τα πολιτικά δικαστήρια σε κάθε περίπτωση, δεν είναι γνωµοδοτικά όργανα, ούτε παρέχουν νοµικές συµβουλές και όπως επιβάλλει η διάκριση των εξουσιών επιλαµβάνονται µόνο επίλυσης
συγκεκριµένων ιδιωτικών διαφορών που φέρνετε ενώπιόν τους.
Εποµένως είναι εξαιρετικά σηµαντικό, καθώς θίγονται συγκεκριµένες συνταγµατικές αρχές να εξασφαλίζονται ότι τα ευρύτερα
ενδιαφέροντος νοµικά θέµατα που µπαίνουν, είναι ουσιώδη για
την επίλυση της συγκεκριµένης διαφοράς που παραπέµπεται
στην Ολοµέλεια. Θα πρέπει, δηλαδή, να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση ότι η επίλυση της συγκεκριµένης διαφοράς εξαρτάται
από την απάντηση του νοµικού ζητήµατος για το οποίο ευθύνεται
η πιλοτική δίκη.
Για το άρθρο 938, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι
πράγµατι η επαναφορά της αίτησης αναστολής σωστά είναι αλλά
για τα κινητά. Τα ακίνητα; Ξέρετε πόσα προβλήµατα δηµιουργούνται µε το άρθρο 938; Ξέρετε τι περιουσίες χάθηκαν; Παντού,
όχι µόνο στο κέντρο. Και στην περιφέρεια. Γιατί, λοιπόν, δεν προβλέπεται και για τα ακίνητα;
Επίσης, µε το 966 τι γίνεται; Φαίνεται ότι αντιµετωπίζετε φαινοµενικά την έλλειψη…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας για δύο λεπτά.
…που οφείλεται, δήθεν, συχνά στην υψηλή τιµή πρώτης προσφοράς. Πώς γίνεται η διαδικασία; Υπάρχει το 966 που είναι σαφέστατο. Έχει πρώτο, δεύτερο, άγονο, µετά προσφεύγει στο
δικαστήριο. Ποιος αποφαίνεται; Ο δικαστής. Τι αποφαίνεται ο δικαστής; Μόνος του; Όχι, κατόπιν αιτήµατος που υποβάλλει
όποιος έχει έννοµο συµφέρον, αλλά και έκθεση πιστοποιηµένου
εκτιµητή, που λέει πόση είναι η αξία του ακινήτου. Με ποιο δικαίωµα µπορούµε, λοιπόν, εµείς στο νοµοθετικό Σώµα, να καθορίζει και να κατεβάζει την τιµή πρώτης προσφοράς, όταν η αξία
του ακινήτου είναι διαφορετική, γιατί υπάρχουν δικαστές που
έχουν απορρίψει αιτήσεις γιατί λένε ότι το ακίνητο δεν κάνει πενήντα, κάνει εκατό όπως υπάρχει η εκτίµηση του δικαστή, όπως
υπάρχει η εκτίµηση του πιστοποιηµένου εκτιµητή.
Σε τι σηµείο θα φτάσουµε, δηλαδή, δεν θα αφήσουµε τίποτε
όρθιο σε αυτόν τον τόπο; Αυτοµατοποιηµένες µειώσεις τιµής
πρώτης προσφοράς;
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, είναι µείζον το ζήτηµα. Βγάζουν οι δικαστές αποφάσεις και απορρίπτουν αιτήσεις ή καθορίζουν οι δικαστές ή λένε και ελεύθερη εκποίηση µε το 966 που
είναι σαφέστατο. Γιατί το 966 να το απορρίψουµε έτσι και να φτάσουµε σε αυτό το σηµείο της αυτοµατοποίησης; Καµµία µέριµνα
πιστεύω ότι δεν υπάρχει για τον οφειλέτη.
Επίσης, να πω για ένα ειδικότερο θέµα. Βάζετε την αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου και του µονοµελούς για τις υποσηµειώσεις. Αλήθεια, ποιος έχει καθ’ ύλην αρµόδια υποσηµείωση; Το
ποσό του δανείου καθορίζει την αρµοδιότητα ή το ποσό εγγραφής προσηµείωσης; Δεν το γράφει. Σας ρωτώ και παρακαλώ να
απαντήσετε: Ποια είναι η καθ’ ύλην αρµοδιότητα; Το ποσό του
δανείου ή το ποσό της υποσηµείωσης;
Και επίσης ένα άλλο ζήτηµα σε σχέση µε το 975. Μη µου πείτε
ότι τώρα φέρνετε στα προνόµια τις εργατικές απαιτήσεις. Μη
µου πείτε ότι είναι ρύθµιση αυτή. Επαναφέρετε πριν τον νόµο
του ’15 την ισχύουσα ρύθµιση του 975 για να πούµε ναι, πράγµατι υπάρχει πρόνοια για τις εργατικές απαιτήσεις, αλλιώς οι εργάτες είναι έρµαια. Και όταν λέτε µάλιστα ότι θα αρχίσει η
προθεσµία του προνοµιακού χαρακτήρα από την ηµεροµηνία του
πλειστηριασµού και όχι από την ηµεροµηνία του πρώτου πλειστηριασµού, αντιλαµβάνεστε τι χάνετε προς τα πίσω σε αυτή τη
διετία που υπήρχε; Τι εξυπηρετείτε µε αυτό το πράγµα; Για ποιον
λόγο θέλετε να θεσµοθετήσετε αυτό ακριβώς το ζήτηµα;
Κύριε Υπουργέ -καταλήγω, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ
για την ανοχή- θα ήθελα να αναφερθώ σε ελλείψεις δικαστικών
υπαλλήλων στα Πρωτοδικεία Θήβας και Λιβαδειάς, στην εκλογική µου περιφέρεια. Να σας πω ότι στο Πρωτοδικείο της Θήβας
από τις είκοσι οργανικές θέσεις υπάρχουν δέκα και τρεις είναι
ήδη υπό συνταξιοδότηση, µένουν επτά υπάλληλοι. Στην εισαγγελία σε δεκαπέντε οργανικές θέσεις υπηρετούν επτά και οκτώ
είναι κενές. Στο ειρηνοδικείο υπάρχουν επτά οργανικές θέσεις
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και υπηρετούν µία που είναι θέση ΙΔΑΧ. Το ίδιο και στο Πρωτοδικείο της Λειβαδιάς. Και στο ειρηνοδικείο και στο πρωτοδικείο
υπάρχουν ελλείψεις.
Παρακαλώ πολύ να δει το Υπουργείο αυτές τις ελλείψεις.
Χωρίς δικαστικούς υπαλλήλους δεν µπορούµε να έχουµε επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Είναι το κουµπί. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχει µεγάλο ζήτηµα, µεγάλο έλλειµµα και υπάρχει
κατόπιν αυτού διαιώνιση µιας εκκρεµότητας και ταλαιπωρία των
πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος
Κώτσηρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ (Υφυπουργός Δικαιοσύνης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από τέσσερις συνεδριάσεις στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή φτάνουµε σήµερα να συζητούµε στην Ολοµέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου
ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, ένα νοµοθέτηµα δηλαδή βασικό άξονα για τη νοµική
καθηµερινότητα, ένα νοµοθέτηµα το οποίο αφορά ένα µεγάλο
εύρος νοµικών διαδικασιών.
Με τις διατάξεις οι οποίες έρχονται προς ψήφιση σήµερα, στόχος, ο οποίος αναδείχθηκε και από τις συζητήσεις και θεωρώ ότι
είναι κοινός, είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της δικαιοσύνης
στα αστικά δικαστήρια, η βελτίωση του χρόνου απονοµής της,
αλλά προφανώς και η ποιότητα από την οποία οφείλει να διέρχεται, επ’ ωφελεία πάντα των συµφερόντων του Έλληνα πολίτη.
Οι αλλαγές αυτές γίνονται έξι χρόνια µετά από τις τελευταίες µεγάλες αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µέσω του
ν.4335/2015.
Και επειδή ακούστηκαν αρκετά για το χρονικό εύρος που µεσολάβησε, πράγµατι έξι χρόνια είναι ένας επαρκής χρόνος µέσα
στον οποίο και η νοµική κοινότητα και η κοινωνία και η πολιτεία
είδε προβληµατικά σηµεία και έρχεται σήµερα να τα επιλύσει.
Και όχι µόνο να επιλύσει τα προβληµατικά σηµεία που υπάρχουν
αλλά να δώσει µε καινοτόµους θεσµούς και µε νέες προβλέψεις
χώρο να δηµιουργηθεί ένα νοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο
και οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης αλλά και η κοινωνία η ίδια
θα µπορεί να λειτουργεί καλύτερα, επ’ ωφελεία προφανώς, όπως
προείπα, των συµφερόντων του Έλληνα πολίτη.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η νοµοθέτηση αυτή έχει γίνει µε ένα συστηµατικό τρόπο, άρτιο, επαρκή, ώστε να επιτυγχάνουµε και τη
βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και την επιτάχυνση της
απονοµής της δικαιοσύνης και τη νοµοθετική αποτύπωση διατάξεων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες αν δεν αποτυπωθούν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, δηλαδή στον
βασικό κορµό της άσκησης της καθηµερινότητας της νοµικής,
δεν µπορούν να εφαρµοστούν πλήρως και προφανώς να λυθούν
ζητήµατα τα οποία είχαν ταλανίζει την καθηµερινότητα των πολιτών, οι οποίοι προσέτρεχαν στα δικαστήρια για πολλά χρόνια,
των δικηγόρων, των δικαστών, των δικαστικών υπαλλήλων.
Και επειδή ακούστηκε -και πραγµατικά ακούστηκε έντονα- από
ένα µεγάλο κοµµάτι κατά πόσον αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι
προβλέψεις αφορούν τους πολίτες ή αφορούν κάτι ξένο προς
τους πολίτες και τα συµφέροντά τους, δηλαδή τους δυνατούς
και τους ισχυρούς, βλέπουµε ότι ένα µεγάλο κοµµάτι των αλλαγών αφορά επίλυση ζητηµάτων γραφειοκρατίας που είχαν δηµιουργηθεί για πολλά χρόνια. Όσοι κάνουµε και όσοι έχουµε κάνει
δικηγορία, ξέρουµε ότι πολλές από τις περιπτώσεις είτε της κοινής παράστασης, της κοινής δήλωσης σε υποθέσεις οι οποίες
δεν έχρηζαν αυτής της διαδικασίας ή διορθώσεις ζητηµάτων δικογραφιών από τους γραµµατείς µέσω e-mail ή µέσω άλλων τρόπων, ώστε να µη φτάνουµε στα αδιέξοδα τα οποία ήταν
τυπολατρικά, γραφειοκρατικά και ήταν αυτά που έβαλαν κατά
της νοµικής καθηµερινότητας του Έλληνα πολίτη ή η αλλαγή του
τρόπου της εκδίκασης των µικρών διαφορών, που είναι ένα µεγάλο κοµµάτι που επίσης αφορά µια µεγάλη γκάµα συµπολιτών
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µας, οι οποίοι για µικρά ποσά φτάνουν στα δικαστήρια και πρέπει
να βρουν το δίκιο τους και να αξιολογηθεί η υπόθεσή τους γρήγορα, επιλύονται µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τον νοµικό κόσµο στον οποίο αναφερθήκατε και
είπε και ο κ. Λάππας αν έγινε διάλογος ή δεν έγινε διάλογος, ας
διαβάσουµε την ανακοίνωση της ολοµέλειας των δικηγορικών
συλλόγων, που πράγµατι είχε ασκήσει κριτική σε ορισµένα ζητήµατα, αλλά αναγνωρίζει ότι έγιναν δεκτά πολλά από τα αιτήµατα
τα οποία είχε υποβάλει και πολλά από τα ζητήµατα που είχαν
τεθεί επιλύονται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ένα εξ αυτών, για το οποίο βέβαια είδα ότι έχει γίνει ένα λάθος
από τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν, είναι για τη δήθεν
µη πρόβλεψη αναίρεσης όταν εκτελεστέος τίτλος είναι η διαταγή
πληρωµής. Αν δείτε το υπάρχον άρθρο που τροποποιεί το 937,
είναι σαφές ότι πλέον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, που αναφέρει ότι η τροποποίηση του άρθρου 937 είναι αποτέλεσµα των ερµηνευτικών,
αλλά κυρίως των πρακτικών ζητηµάτων που ανέκυψαν στην
πράξη, µε κυρίαρχη την οριζόντια και καθολική κατάργηση της
αίτησης αναστολής του άρθρου 938 σε κάθε περίπτωση έµµεσης
εκτέλεσης. Η κατάργηση της αίτησης αναίρεσης όταν εκτελεστέος τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής στέρησε την ερµηνεία του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου σε
θεµελιώδες ένδικο βοήθηµα από την ιδιαίτερα κρίσιµη νοµολογία
του Αρείου Πάγου. Για τον λόγο αυτό επαναφέρεται η δυνατότητα άσκησης κ.λπ.. Εδώ, λοιπόν, είναι σαφές ότι πλέον το ζήτηµα αυτό επιλύεται και κακώς ειπώθηκε από προηγούµενους
συναδέλφους.
Είναι, λοιπόν, όλες οι στοχεύσεις που αφορούν την καθηµερινότητα του πολίτη κυρίως, γιατί απευθυνόµαστε στην κοινωνία,
επ’ ωφελεία της ταχύτερης, της ποιοτικότερης και της µεγαλύτερης δυνατότητάς του να φτάνει ενώπιον του φυσικού δικαστή,
να αξιολογείται και να εκδίδεται απόφαση.
Προφανώς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν οι αλλαγές για τον χρόνο έκδοσης αποφάσεων, για την ουσιαστική βελτίωση της καθηµερινότητας ως διά
µαγείας. Χρειάζεται χρόνος εµπέδωσης στη νοµική καθηµερινότητα, χρειάζεται χρόνος µέσα στον οποίο θα εφαρµοστούν αυτές
οι προβλέψεις και θα µπορέσουν να αποτυπωθούν, γιατί άκουσα
και τον κ. Λάππα προηγουµένως να αναφέρεται στον ν.4335/2015
και πώς ψηφίστηκε και αν πιέστηκαν εκείνη την περίοδο ή όχι. Αν
δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2015 και όπως οµολόγησε ο κ. Λάππας, δεν είχε αλλάξει ούτε «και».
Εδώ φτάνουµε σε ένα παράλογο. Ισχυριζόµασταν τότε ότι θα
αλλάξουµε τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο και δεν µπορούµε να αλλάξουµε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ούτε σε
ένα «και».
Ερχόµαστε, λοιπόν, µετά από χρόνια µε µια µεγαλύτερη ωριµότητα, µε µια µεγαλύτερη επάρκεια από την καθηµερινότητα
των πολιτών, όπως έχει αυτή γίνει αντιληπτή στα δικαστήρια και
σε όσους φτάνουν στη δικαιοσύνη, να διορθώσουµε λάθη, αλλά
και να εισάγουµε, όπως είπα, καινούργιους θεσµούς.
Και φθάνουµε τώρα στο κοµµάτι του κύριου ζητήµατος που
τέθηκε για την πιλοτική δίκη. Ακούστηκε για δήθεν έµµεσο συνταγµατικό δικαστήριο, από την πίσω πόρτα και µε όποιον άλλο
τρόπο κρίνουν κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ότι αυτό
έρχεται. Ουδεµία περίπτωση και ουδεµία σύγκριση µε έλεγχο
συνταγµατικότητας των νόµων. Ο διάχυτος και παρεµπίπτων
έλεγχος παραµένει σταθερή, συνταγµατικά προβλεπόµενη λειτουργία για τον ανεξάρτητο Έλληνα δικαστή, τον οποίο, ειρήσθω
εν παρόδω, προσβάλλετε µε την αντιπολιτευτική διάσταση που
δίνετε στο θέµα, κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Άκουσα την κ. Τζάκρη εκ νέου, ενώ το είχε πει και στην επιτροπή, να αναφέρεται σε ποδηγέτηση της δικαιοσύνης µέσω του
θεσµού και σε διοικητικούς δικαστές οι οποίοι µετατρέπονται σε
γραφειοκράτες δικαστές. Δηλαδή οι διοικητικοί δικαστές που επί
έντεκα χρόνια εφαρµόζουν την πιλοτική δίκη είναι ποδηγετούµενοι από την Κυβέρνηση, την πολιτεία, τον νοµοθέτη, από όποιον
θέλετε -εσείς αξιολογήστε το- και γραφειοκράτες; Προφανώς και
όχι. Ή οι δικαστές οι οποίοι θα αξιολογούν αυτοί το αίτηµα,
ακόµα και αν είναι από τους διαδίκους, που έχει µια διαφοροποί-
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ηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα κι εκεί, όταν κρίνουν το ζήτηµα, ποδηγετούνται και είναι γραφειοκράτες;
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτή η αντίληψη είναι σε
πλήρη αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα που συζητάµε και πρέπει να
ξεκινήσουµε τη συζήτηση από µια τελείως διαφορετική βάση, αν
και κατά πόσο σεβόµαστε πραγµατικά τη δικαστική εξουσία και
αναγνωρίζουµε ότι µέσα απ’ αυτήν περνάει η απονοµή της δικαιοσύνης ή αν θέλουµε να την απονέµουµε µε κάποιον διαφορετικό τρόπο.
Επειδή η πιλοτική δίκη ακριβώς στοχεύει µε τον τρόπο που θα
λαµβάνει χώρα και µε το φίλτρο αυτό το οποίο θα υπάρχει πραγµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας και στην επίλυση προβληµάτων που αφορούν τον Έλληνα πολίτη, γιατί δεν είναι
προφανώς προς τιµήν καµµίας πολιτείας να έχει επί δέκα χρόνια
µια νοµική εκκρεµότητα σ’ ένα ουσιώδες και σοβαρό νοµικό ζήτηµα και αυτό να είναι η αιτία για να εκδίδονται διαφορετικές,
αντιφατικές αποφάσεις οι οποίες στο τέλος δεν προσφέρουν τίποτα στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος µπαίνει σ’ έναν κυκεώνα διαδικασιών και αναγκάζεται να φτάσει µετά από πολλά χρόνια να
λυθεί το νοµικό ζήτηµα, εδώ τι προσπαθούµε να κάνουµε; Να
λυθεί ένα σοβαρό ζήτηµα δοµικά, το οποίο θα είναι προφανώς
υπέρ των συµφερόντων του Έλληνα πολίτη και ειδικά του πιο
αδύναµου και όχι του ισχυρού, ο οποίος αναγκάζεται επί δέκα
χρόνια να φτάνει από το ένα δικαστήριο στο άλλο, να παραπέµπει το ένα δικαστήριο στο άλλο και να βγάζουν αντιφατικές αποφάσεις για να λυθεί το νοµικό ζήτηµα.
Ποια είναι, λοιπόν, τα τόσο µεγάλα συµφέροντα που εξυπηρετούνται από τη δοµική επίλυση ενός νοµικού ζητήµατος εγκαίρως; Εξοικονοµείται µ’ αυτόν τον τρόπο χρόνος, εξοικονοµούνται
πόροι, θα υπάρχει µια ευεργετική επίδραση σε διαφορές οι
οποίες ταλανίζουν για πάρα πολλά χρόνια όλα τα δικαστήρια της
χώρας και προφανώς εµπεδώνεται και ένα αίσθηµα ασφάλειας
στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος βλέπει και προφανώς και αυτός ο
θεσµός θα αξιολογηθεί στην πορεία του από την εφαρµογή του,
όπως αξιολογήθηκε ο θεσµός και ήταν επιτυχής η αξιολόγησή
του. Άκουσα την κ. Τζάκρη να λέει ότι ήταν µνηµονιακή υποχρέωση και την κ. Γιαννακοπούλου να λέει ότι ήταν πρωτοβουλία του
ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει επίσης και µια δυστοκία στον τρόπο µε τον
οποίον υιοθετούνται θεσµοί στη χώρα.
Εµείς δεν έχουµε τέτοιου είδους διλήµµατα. Υιοθετούµε έναν
θεσµό ο οποίος είναι προς το συµφέρον του Έλληνα πολίτη, της
ταχύτητας απονοµής δικαιοσύνης, της οµαδοποίησης των διαφορών και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της καθηµερινότητάς
του και έχουµε µια κατεύθυνση για την ουσιώδη και ποιοτική βελτίωση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Τέλος, πριν κλείσω, κυρία Πρόεδρε, σηµαντικές είναι οι αλλαγές που υπάρχουν στο ζήτηµα της νοµοθετικής αποτύπωσης των
προβλέψεων που υπάρχουν για την ψηφιακή δικαιοσύνη, γιατί
όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής µου, αν δεν υπάρχει
η νοµοθετική τους αποτύπωση, δηλαδή η εµπέδωσή τους στην
νοµική καθηµερινότητα, δεν µπορούν να εφαρµοστούν και στην
πλήρη τους έκταση. Όλες αυτές οι µικρές ή µεγάλες αλλαγές
που υπάρχουν είναι προς την κατεύθυνση της ταχύτητας και της
ποιότητας και χρειάζονται τον χρόνο τους, χρειάζονται επαρκή
αξιολόγηση και από τον νοµικό κόσµο και θα έχουν το αποτύπωµά τους στη νοµική καθηµερινότητα το προσεχές διάστηµα.
Κλείνω τονίζοντας ότι από τη συζήτηση που έγινε και τις τοποθετήσεις όλων των κοµµάτων θεωρώ ότι η αντιπολίτευση γίνεται σ’ έναν βαθµό για την αντιπολίτευση, διότι οι διατάξεις που
προβλέπονται λύνουν σοβαρά προβλήµατα καθηµερινότητας.
Επειδή πολλοί επικαλούνται τη νοµική τους ιδιότητα εδώ, καλό
είναι να απευθυνθούν γνήσια στον µέσο δικηγόρο τον οποίον
έβγαλαν και αυτοί στους δρόµους µια περίοδο, γιατί ήταν σε µια
µεγάλη αναταραχή. Μην παρουσιαζόµαστε εδώ πέρα ως αυτόκλητοι υπερασπιστές του νοµικού κόσµου και τον επικαλούµαστε
µονοµερώς. Γίνεται µια προσπάθεια να βελτιωθεί πράγµατι η καθηµερινότητα του νοµικού κόσµου, του πολίτη του οποίου τα
συµφέροντα διέρχονται από τον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης και αυτή η βελτίωση θα επιτευχθεί µε νοµοθετήµατα όπως
είναι αυτό το οποίο έχει άξονες τέτοιας φύσης που προανέφερα.
Επειδή θεωρώ ότι οι διαφορές είναι σ’ έναν βαθµό προσχηµα-
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τικές, καλώ τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να στηρίξουν τέτοιου
είδους νοµοθετήµατα, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται βήµα-βήµα γιατί, όπως είπα, δεν γίνεται από τη µία µέρα
στην άλλη να λυθούν προβλήµατα δεκαετιών, αλλά πρέπει να στηρίζουµε τα κοµµάτια του παζλ τα οποία συµπληρώνουµε µε κάθε
νοµοθέτηµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εάν το καταφέρουµε
αυτό, θα έχουµε ένα νοµικό περιβάλλον εργασίας τα προσεχή
χρόνια στο οποίο όλοι θα µπορέσουµε να επενδύσουµε πραγµατικά για τα συµφέροντα του Έλληνα πολίτη, για την ανάπτυξη της
χώρας, για ταχύτερες, ποιοτικότερες διαδικασίες οι οποίες θα
µπορέσουν να δώσουν και στη χώρα µας µια άλλη πνοή ακόµα και
στον ευαίσθητο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, την περασµένη εβδοµάδα -νοµίζω την Παρασκευή- η επιτροπή που δίνει τα βραβεία Νόµπελ
Ειρήνης τα απένειµε φέτος σε δύο δηµοσιογράφους οι οποίοι
αγωνίζονται κατά αυταρχικών καθεστώτων, κατά καθεστώτων
που δεν σέβονται τις ατοµικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Θεωρώ πως ήταν µια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία
της επιτροπής αυτής, διότι η ανεξάρτητη και αδέσµευτη δηµοσιογραφία, ακόµα και αν µερικές φορές είναι υπερβολική και
άδικη, είναι προτιµότερο να υπάρχει από το να µην υπάρχει καθόλου. Είναι προτιµότερο να έχουµε έλεγχο της εξουσίας, ακόµα
και αν µερικές φορές είναι ιδιαίτερα αυστηρός, από το να µην
τον έχουµε. Αυτό είναι το θεµέλιο ενός δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού συστήµατος, όπως αυτό που δηµιουργήθηκε από την
Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες. Αυτό είναι το θεµέλιο και του
δικού µας πολιτικού συστήµατος, Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία,
µια δηµοκρατία που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και που
σέβεται την ανεξαρτησία του κάθε ανθρώπου και τα δικαιώµατά
του. Η εξουσία δεν υπάρχει για να καταπιέζει τον πολίτη. Υπάρχει
για να αναδεικνύει το άτοµο και τον πολίτη.
Γι’ αυτόν τον λόγο, για να υπάρχει και να λειτουργεί σοβαρά η
Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία, πρέπει να υπάρχει και ισχυρό κράτος δικαίου, το οποίο κράτος δικαίου υπάρχει για να προστατεύει
τους πιο αδύναµους εκ των πολιτών σε µια ελεύθερη κοινωνία.
Ξέρετε, οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι ολιγάρχες, όπως τους λένε στη
Ρωσία ή σε άλλες χώρες, αυτοί που κατέχουν τα µέσα δεν έχουν
ανάγκη από δικαιοσύνη. Θα προτιµούσαν να µην είχαν καθόλου
δικαστήρια. Θα µπορούσαν να επιβάλουν από µόνοι τους τον
νόµο τον δικό τους. Το κράτος δικαίου και τα δικαστήρια έγιναν
για να προστατεύουν εκείνους που δεν έχουν τη δύναµη να επιβληθούν. Ήταν ένα φιλελεύθερο επίτευγµα το ότι µπορέσαµε και
διαµορφώσαµε, ιδίως στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσµο,
αυτήν τη σοβαρή διάκριση των εξουσιών που πρώτος ο Μοντεσκιέ είχε διατυπώσει στο «Πνεύµα των νόµων» και που έγινε
πραγµατικότητα από τότε τους τελευταίους δύο-τρεις αιώνες.
Στην Ελλάδα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, µολονότι κανένα σύστηµα δεν είναι τέλειο και κανένας θεσµός δεν είναι τέλειος, µολονότι έχει τα προβλήµατά της, είναι ένας θεσµός που γίνεται
ιδιαίτερα σεβαστός από την κοινωνία, περισσότερο και από το
Κοινοβούλιο και από την Κυβέρνηση, περισσότερο και από τη νοµοθετική και την εκτελεστική εξουσία και αυτό πρέπει να το
πούµε και να το αναγνωρίσουµε και να δούµε κι εµείς εδώ µέσα
στη Βουλή τι µπορούµε να κάνουµε για να ενισχύσουµε το κύρος
του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.
Το πρόβληµα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη δεν
είναι ότι οι δικαστές είναι αλλοτριωµένοι, ότι τα πιάνουν, ότι είναι
διεφθαρµένοι, ότι ελέγχονται από την πολιτική εξουσία. Μπορεί
να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Το
πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι η δικαιοσύνη έχει φορτωθεί µε
πάρα πολλές υποθέσεις τις οποίες δεν µπορεί να διεκπεραιώσει
εύκολα και ταυτόχρονα η καθυστέρηση αυτή εµποδίζει στο να
απονεµηθεί το δίκαιο σε όσους το έχουν.
Εγώ φέτος συµπληρώνω τριάντα πέντε χρόνια δηµοσιογρα-
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φίας. Νοµίζω ότι όσο θυµάµαι τον εαυτό µου θυµάµαι και το αίτηµα αυτό για γρήγορη απονοµή της δίκης, γρήγορη απονοµή
του δικαίου. Ακόµα και επενδύσεις σοβαρές στην Ελλάδα έχουν
ακυρωθεί εξαιτίας της καθυστέρησης απονοµής της δικαιοσύνης.
Αυτό, λοιπόν, το πρόβληµα έρχεται να το επιλύσει το νοµοσχέδιο που φέρνουν οι δύο καλοί µου φίλοι, ο Κώστας Τσιάρας και
ο Γιώργος Κώτσηρας, όχι γιατί είναι προσωπικοί µου φίλοι, αλλά
γιατί κάνουν µια πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Είναι τέλειο το νοµοθέτηµα που φέρνουν; Όχι, δεν υπάρχουν τέλεια νοµοθετήµατα. Είναι εξαιρετικό το νοµοθέτηµα που φέρνουν; Όχι. Θα φανεί στην πράξη και αν χρειαστεί θα διορθωθεί.
Διότι όλα τα νοµοθετήµατα που συζητούνται εδώ πέρα κρίνονται
στην πράξη πώς εφαρµόζονται κι αν χρειαστεί θα διορθωθούν
όπως όλα. Έτσι πρέπει να γίνονται. Αλλά είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση και στην κατεύθυνση για να µπορέσει επιτέλους να
λειτουργήσει ακόµα καλύτερα το κράτος δικαίου στη χώρα µας,
ένα κράτος δικαίου που έχει πληγεί, που έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις, που στάθηκε όµως στο ύψος του πάντα και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούµε και ένα κράτος δικαίου που έρχεται για
να προστατέψει -όπως είπα και προηγουµένως- τον πιο αδύναµο
εκ των πολιτών και όχι τον πιο ισχυρό. Αυτό είναι και το νόηµα
της φιλελεύθερης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, την οποία
εµείς ως Νέα Δηµοκρατία και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιθυµούµε να παγιώσουµε.
Ξέρετε στην Ελλάδα έχουµε την τάση να γκρινιάζουµε και να
παραπονιόµαστε συχνά, να λέµε ότι δεν λειτουργούν οι θεσµοί,
δεν λειτουργεί το σύστηµα. Μην ξεχνάµε, όµως, ότι από το 1974
και έπειτα έχουµε την αρτιότερη λειτουργία της δηµοκρατίας
από ποτέ. Από το 1974 και έπειτα είχαµε οµαλή εναλλαγή των
κοµµάτων στην εξουσία για πάνω από σαράντα χρόνια, σαράντα
επτά φέτος και µπορέσαµε να παγιώσουµε µε όλα τα προβλήµατα που υπήρξαν -σαφώς και υπήρξαν- µια ισχυρή Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία στον τόπο µας που δεν απειλείται. Με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο δεν απειλείται και το κράτος δικαίου.
Αντιθέτως πρόθεσή µας είναι όχι µόνο να µην αποδυναµωθεί,
αλλά να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη
προς όφελος των αδύναµων πολιτών, προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της πατρίδας που είναι και πρέπει να είναι η
πρώτη προτεραιότητα για όλους εµάς εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αυλωνίτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Δεν µου κάνουν και πολύ µεγάλη εντύπωση τα βραβεία. Βραβείο έδωσε και ο κ. Μητσοτάκης εις τον Καγκελάριο της Αυστρίας. Τζούφιο τού βγήκε. Ελέγχεται ο Καγκελάριος από τη
δικαιοσύνη. Δαπανούσε χρήµατα -λένε- από τα ταµεία του κράτους για να του φτιάχνουν οι δηµοσκόποι το προφίλ. Θεσµική και
νοµική απρέπεια; Δεν νοµίζω.
Εγώ ξέρετε πώς το λέω, αγαπητοί Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι; Πολιτική ατιµία, αν πράγµατι συµβαίνει. Το λέω δειλία
και υπεξαίρεση ή απιστία δηµοσίου χρήµατος αν αυτό συµβαίνει.
Επιµένω στη λέξη «δειλία», γιατί δεν έχει το θάρρος ο οποιοσδήποτε κάνει αυτό να παλέψει στα ίσα τους αντιπάλους του. Εξαπατά το εκλογικό σώµα. Βροµίζει την ιδέα της δηµοκρατίας και
το θεσµικό πλαίσιο ενός ευνοµούµενο κράτος αυτός που κάνει
αυτά.
Εδώ στην Ελλάδα µας, που κάθε λίγο και λιγάκι, κύριε
Υπουργέ, τροποποιείτε κώδικες, εισάγετε νέους θεσµούς -όπως
θα συζητήσουµε σε λίγο-στη δικαιοσύνη, τι γίνεται; Έχετε ακούσει κάτι παρόµοιο σε σχέση µε αυτό για το οποίο ελέγχεται ο αυστριακός καγκελάριος ή εγώ µόνο τα ακούω ή εγώ µόνο τα
διαβάζω; Μήπως χρειαστεί και γι’ αυτό κάποια θεσµική ρύθµιση;
Θα µου πείτε τι λέω τώρα.
Μήπως έχετε ακούσει ότι πριν από µερικές µέρες η κ. Κεραµέως αυξάνει τον αριθµό των παιδιών στα τµήµατα και από είκοσι
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επτά τα κάνει είκοσι οκτώ και καταργούνται τµήµατα για να µειωθεί το κόστος για την πληρωµή αναπληρωτών; Αυτό που λέµε
-που είπε ο κ. Λοβέρδος- ότι η δηµοκρατία µας έχει ανέβει ψηλά,
αυτή η πλευρά που είναι και η πλειοψηφούσα της Αντιπολίτευσης
-εσείς δεν είστε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχετε την
πλειοψηφία στις έδρες στο Κοινοβούλιο- την ακούτε καµµιά
φορά; Έτσι λειτουργεί η δηµοκρατία, να ακούγονται όλοι οι Βουλευτές. Αν δεν ακούγονται, ακούτε µόνο από δεξιά, κύριε Τσιάρα.
Ας πάµε, όµως, στο θέµα εδώ που ζητάµε. Διάλεξα στον λίγο
χρόνο που έχω στη διάθεσή µου να σχολιάσω και εγώ κυρίως το
άρθρο 2 του νοµοσχεδίου. Θα σας πω εξ υπαρχής ότι τέτοια τοµή
στον τοµέα της πολιτικής δίκης θέλει µέτρο και επιστηµοσύνη, κυρίως κατά τη µεταφορά από άλλη χώρα ενός τέτοιου θεσµικού
πλαισίου. Θέλει σοβαρότητα, όχι βιασύνη και κυρίως επιστηµονική
συζήτηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και σας το είπαν και
άλλοι συνάδελφοί µου. «Μα, µέσα στον Αύγουστο έβαλε τη διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέµα; Μέσα στον Αύγουστο;».
Απλά στηρίζεστε στη λογική του πολιτικού εντυπωσιασµού και
στην εξυπηρέτηση συµφερόντων. Η θέσπιση και στην πολιτική δικονοµία του θεσµού της πιλοτικής δίκης σας λέµε φωναχτά ότι
δηµιουργεί µείζονα ζητήµατα συνταγµατικότητας. Δεν το ακούτε.
Λέµε λοιπόν και εµείς ότι τίθενται θέµατα συνταγµατικής νοµιµότητας. Στερεί από τους πολίτες αυτός ο θεσµός την κρίση και την
προστασία από τους προβλεπόµενους θεσµούς δικαιοδοσίας,
αγαπητέ συνάδελφε εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Το στερεί.
Τούτο φυσικά επικεντρώνεται ειδικά σε υποθέσεις -από ό,τι εντόπισα- τραπεζικών συµβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και υπερχρεωµένων νοικοκυριών, εκεί δηλαδή που σας
πονάει. Η Κυβέρνησή σας προσπαθεί να χτυπήσει για άλλη µια
φορά τους αδύναµους για τους οποίους µιλούσε προηγουµένως
ο κ. Λοβέρδος. Η πιλοτική δίκη στις αστικές διαφορές είναι ασύµβατη µε το ελληνικό δικαιικό σύστηµα. Σας το είπαν εδώ µέσα
σπουδαίοι νοµικοί, που είναι τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια στα
έδρανα των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει καµµία θεσµική ασφαλιστική δικλίδα ότι θα πάνε όλα καλά και ότι δεν θα υπάρχει καταστρατήγηση των συνταγµατικών προβλέψεων για τους τρεις
βαθµούς δικαιοδοσίας των πολιτικών µας δικαστηρίων. Αυτή η
παράγραφος απευθύνεται στον κ. Κώτσηρα, τον κύριο Υφυπουργό, τον οποίο εκτιµώ ιδιαιτέρως, όπως και εσάς, κύριε
Τσιάρα, και το ξέρετε.
Υπάρχει ο κίνδυνος της δηµιουργίας δεδικασµένων από το
ανώτατο δικαστήριο της χώρας µας πριν καν περάσει το όποιο
θέµα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως το βαφτίζετε, από τη βάσανο των βαθµίδων απονοµής της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Οι
δύο πρώτοι βαθµοί απονέµουν ουσιαστική δικαιοσύνη και όχι ο
Άρειος Πάγος, σε θέµατα που ενδιαφέρουν πολιτικά και όχι επιστηµονικά αµιγώς νοµικά την Κυβέρνηση.
Καταργείται, λοιπόν, η προστατευόµενη από το Σύνταγµα ανεξαρτησία του κάθε δικαστή να αποφασίσει και να κρίνει κατά συνείδηση κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή του νόµου χωρίς
δεσµεύσεις από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων. Δηµιουργείται
ουσιαστικά αυτό που σας είπαν σπουδαίοι νοµικοί πριν από λίγο,
δεύτερη φορά το τονίζω, δηµιουργεί οιονεί νοµολογία δεδικασµένο και δεν έχουµε τέτοιο δικαιικό σύστηµα. Να το ψάξουµε
στα αγγλοσαξωνικά συστήµατα που η νοµολογία παράγει δίκαιο.
Διαιωνίζεται το καθεστώς πολυνοµίας και κακονοµίας και η Κυβέρνηση προκρίνει την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των τραπεζών. Το είπα και προηγουµένως, να µην το αναφέρω.
Θα σας πω σε αυτό το σηµείο κάτι εκτός κειµένου. Αν θυµάµαι
καλά, ήταν ο κ. Καλαβός στην ολοµέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων του κράτους: «Η θέσπιση αυτού του συστήµατος θα µειώσει τη δικηγορική ύλη κατά 50%.». Θυµηθείτε
το αυτό. Συµφωνώ µαζί του. Θα το δούµε σε λίγο καιρό, αρκεί
να είµαστε Βουλευτές. Ο λαός θα το κρίνει.
Σας λέω, πάρτε το πίσω και αφήστε τη δικαιοσύνη και την επιστηµονική κοινότητα και τους επαγγελµατικούς φορείς να σας
πουν τη γνώµη τους επί του ερωτήµατος του τρόπου γρήγορης
απονοµής της δικαιοσύνης. Μην τραυµατίζεται άλλο η δικαιοσύνη µε πειράµατα τέτοιου είδους.
Να σας πω για την πρακτική της κατάργησης της προφορικότητας. Και επειδή ξέφυγα λίγο από το γραπτό µου κείµενο, θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφερθώ επ’ ολίγον σε αυτό και θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε.
Με το άρθρο 3 καταργείται εν τοις πράγµασι η αρχή της προφορικότητας της δίκης, η οποία διατηρείται πλέον µόνο στις γαµικές διαφορές και στα ασφαλιστικά µέτρα. Η διαδικασία στο
ακροατήριο είναι µια ζώσα διαδικασία. Όσοι δεν έχετε ζήσει την
ακροαµατική διαδικασία στα ποινικά και στα πολιτικά δικαστήρια
δεν µπορείτε να αντιληφθείτε πώς πρέπει να απονέµεται η δικαιοσύνη. Μόνο µε τη ζώσα διαδικασία, να δει ο δικαστής τον
µάρτυρα, να ακούσει προφορικά την άποψη του κατηγορουµένου. Όλα αυτά τα έφτιαξε ο πολιτισµός µας έτσι για να έρθετε
εσείς να τα καταργήσετε;
«Οι ισχυρισµοί πρέπει να προβάλλονται και να αναπτύσσονται
προφορικά όπου χρειάζεται από τους διαδίκους κατά την επ’
ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, να ελέγχονται υπό τους
αντιδίκους και το δικαστήριο.». Βάζετε από το παράθυρο που τεχνηέντως πρακτικές που -να σας θυµίσω- υιοθετήθηκαν εν µέσω
πανδηµίας, εν µέσω δηλαδή έκτακτων περιστάσεων για την αντιµετώπιση πρωτόγνωρων προβληµάτων.
Επειδή ήδη έφτασα στα οκτώ λεπτά και δεν έχω καµµιά πρόθεση να µην τηρήσω τον χρόνο που έχω, τελειώνω λέγοντας ότι
τούτο το νοµοσχέδιο, κατά την προσωπική µου γνώµη και µε τα
τόσα χρόνια της δικηγορίας που ασκώ, θα έπρεπε να έχει οδηγήσει να είναι γεµάτο το ακροατήριο της Ολοµέλειας της Βουλής, γιατί η θέσπιση της πιλοτικής δίκης πλήττει µε βάναυσο
τρόπο το δικαιικό µας σύστηµα. Πάρτε το πίσω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, την κ. Κεραµέως, για να υποστηρίξει την µε αριθµό
1099/89/8-10-2021 τροπολογία.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ζητώ συγγνώµη από τους συναδέλφους για µια σύντοµη παρέµβαση σχετικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1099 και
ειδικό αριθµό 89 που έχει κατατεθεί στο παρόν νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιλαµβάνονται διατάξεις, κάποιες από τις οποίες ήταν µέσα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Θα σας θυµίσω ότι εκεί ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την επέκταση του στεγαστικού επιδόµατος των χιλίων ευρώ και στους
καταρτιζοµένους στα δηµόσια ΙΕΚ και αυτό έρχεται και γίνεται
πράξη µε αυτή την τροπολογία. Προβλέπεται λοιπόν η επέκταση
του στεγαστικού επιδόµατος σε όλους τους καταρτιζοµένους
των δηµοσίων ΙΕΚ που προφανώς εµπίπτουν σε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Το ετήσιο στεγαστικό επίδοµα θα χορηγείται
πλέον µε τον ίδιο τρόπο που χορηγείται µέχρι σήµερα και στα
ΑΕΙ µε κριτήρια όπως ο τόπος µόνιµης κατοικίας και φοίτησης,
το εισόδηµα, η περιουσιακή κατάσταση και ούτω καθ’ εξής.
Περιλαµβάνονται και άλλες ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε
θέσεις νοσηλευτών και βοηθούς βρεφοκόµων και παιδοκόµων
στα σχολεία µας.
Επίσης, να τονίσω άλλη µία διάταξη που επίσης έχει εξαγγελθεί. Μετά την πρώτη εφαρµογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής,
όπως είχαµε εξαγγείλει, δίνουµε παραπάνω χρόνο στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα προκειµένου να καθορίσουν τον συντελεστή
που επιθυµούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η προθεσµία
αυτή είχε λήξει τέλος Αυγούστου. Το επεκτείνουµε στην 1η Νοεµβρίου. Εφόσον τα πανεπιστήµια θέλουν να σκεφτούν και άλλο,
να λάβουν υπ’ όψιν τα αποτελέσµατα της πρώτης εφαρµογής
της ελάχιστης βάσης, να αποφασίσουν τα ίδια ποιος θα είναι ο
συντελεστής που επιθυµούν στα πανεπιστηµιακά τους τµήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου και αµέσως µετά η κ. Αδαµοπούλου από το ΜέΡΑ25.
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ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός
ότι όλες οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως σήµερα από την Κυβέρνηση αποσκοπούν τόσο στην επιτάχυνση της
απονοµής της δικαιοσύνης όσο και στην περαιτέρω ψηφιοποίησή
της µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών
µέσων. Και ναι µεν η πανδηµία µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που
διαµόρφωσε λειτούργησε καταλυτικά για εξελίξεις, από την άλλη
όµως το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και προχώρησε ταχύτατα σε θεσµικές τοµές οι οποίες
µέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν αδύνατο να υλοποιηθούν.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το σηµερινό νοµοθέτηµα, το οποίο εισάγει σηµαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας µε στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση του
χρόνου απονοµής της δικαιοσύνης, µια χρόνια παθογένεια του
τόπου µας. Οι παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν, πρώτον, την
εισαγωγή καινοτόµων µέτρων µε κορυφαίο την πιλοτική δίκη
στον Άρειο Πάγο. Δεύτερον, τη θέσπιση σε µόνιµη βάση επιτυχηµένων ρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας. Τρίτον, την περαιτέρω ενίσχυση των
ηλεκτρονικών µέσων στην αστική δίκη.
Αρχικά η µεγάλη καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι η θέσπιση
της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο, η οποία εφαρµόζεται µε απόλυτη επιτυχία από το 2010 στη διοικητική δικαιοσύνη, έχοντας επιφέρει σηµαντική αποσυµφόρηση των πινακίων
των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και ουσιαστική απονοµή της
δικαιοσύνης. Έτσι, δίνεται πλέον η δυνατότητα στην ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου να απαντήσει σε κρίσιµο νοµικό ζήτηµα ευρύτερου ενδιαφέροντος, µε σκοπό πάντα την γρήγορη και οριστική
επίλυσή του. Πρόκειται αναµφισβήτητα για ρύθµιση που είναι
προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος των συµπολιτών µας
και κυρίως των οικονοµικά ασθενέστερων συµπολιτών µας,
καθώς οι διάδικοι θα αποφύγουν τα περιττά δικαστικά έξοδα,
τους µεγάλους χρόνους αναµονής, τις πολύχρονες ταλαιπωρίες
αλλά και τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων.
Παρ’ όλα αυτά, διατυπώθηκαν από την Αντιπολίτευση ενστάσεις, οι οποίες κυρίως συνοψίζονται στο ότι µε την πιλοτική δίκη
παρακάµπτεται δήθεν ο διάχυτος και παρεµπίπτων έλεγχος, που
γίνεται από τα πολιτικά δικαστήρια. Οι ενστάσεις όµως αυτές στερούνται ουσιαστικής και νοµικής βασιµότητας. Η επίλυση του
όποιου νοµικού ζητήµατος από την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου
σε πιλοτική δίκη σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να εκληφθεί ως
παρέµβαση στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστηρίων της ουσίας,
ενώ δεν θίγει ούτε τις διατάξεις περί δεδικασµένου, διότι η απόφαση του Αρείου Πάγου κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης δεσµεύει µόνο τους διαδίκους της συγκεκριµένης δίκης και τους
παρεµβάντες και µόνο ως προς το κρινόµενο νοµικό ζήτηµα. Η
κάθε υπόθεση θα συνεχίσει να κρίνεται πάντοτε κυριαρχικά και
αποκλειστικά από το αρµόδιο δικαστήριο επί της ουσίας. Επίσης,
είναι αυτονόητο ότι ο διάχυτος και παρεµπίπτων έλεγχος συνταγµατικότητας παραµένει στην αρµοδιότητα όλων των δικαστηρίων
της ουσίας και του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές
επιταγές των άρθρων 87, 93 και 20 του Συντάγµατός µας.
Εξάλλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµικό ζήτηµα ευρύτερου ενδιαφέροντος που µπορεί να φτάσει στον Άρειο Πάγο
σε πρότυπη δίκη δεν είναι απαραίτητο να αφορά µόνο έλεγχο
συνταγµατικότητας. Μπορεί να αφορά οποιοδήποτε νοµικό ζήτηµα, όπως για παράδειγµα το ποιος είναι ο εφαρµοστέος κανόνας δικαίου σε µία περίπτωση.
Ακούστηκε από µέρους της Αντιπολίτευσης, κυρίως της Αξιωµατικής, ότι παραλείπονται κάποιοι βαθµοί δικαιοδοσίας. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το
άρθρο 20 του Συντάγµατος προβλέπει και δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας; Έχει κριθεί επανειληµµένα πως όχι.
Επίσης, ενώ από την πλευρά της Αντιπολίτευσης χαιρετίζεται
ότι ήταν ένας επιτυχής θεσµός η πιλοτική δίκη στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, επικαλείστε το επιχείρηµα ότι σε εκείνη την περίπτωση, στη διοικητική δίκη δηλαδή, οι διάδικοι ήταν από τη µια
πλευρά το δηµόσιο και από την άλλη ο ιδιώτης. Ξέρετε βέβαια,
ότι εδώ και χρόνια το ζήτηµα αυτό έχει κριθεί. Αναφέροµαι στη
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γνωστή σε όλους µας υπόθεση Φούλας Πλατάκου, που πλέον
υπάρχει δικονοµική ισότητα µεταξύ των διαδίκων, ασχέτως αν
υπάρχει από την µια πλευρά το δηµόσιο και από την άλλη ιδιώτης.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι δεν µπορούµε να αφήνουµε υπονοούµενα σε αυτή την Αίθουσα ότι υπάρχει δήθεν κίνδυνος ποδηγέτησης των δικαστών. Δεν αρµόζει στο κύρος των
Ελλήνων δικαστών και την ανεξαρτησία που χαρακτηρίζει την
κρίση τους.
Περαιτέρω, σε άλλες διατάξεις του νοµοσχεδίου, ρυθµίσεις
που υπαγορεύτηκαν από τις συνθήκες της πανδηµίας λαµβάνουν
πλέον µόνιµη βάση. Ξεχωρίζει η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τους δικηγόρους, ρύθµιση η οποία έτυχε της καθολικής σχεδόν αποδοχής κατά την ακρόαση των φορέων, αλλά
και η πρόβλεψη για τον οίκοθεν επαναπροσδιορισµό δικών, οι
οποίες δεν συζητήθηκαν για λόγους ανωτέρας βίας, πρόβλεψη
που εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα στους διαδίκους.
Επιπλέον, µε σειρά διατάξεων του νοµοσχεδίου, η λεγόµενη
ψηφιακή δικαιοσύνη λαµβάνει πλέον σάρκα και οστά στην πολιτική δίκη. Αναφέρω ενδεικτικά: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση διαδίκων, ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων, επίδοση δικογράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα, ηλεκτρονική τήρηση πινακίων και ηλεκτρονική
πρόσκληση για συµπλήρωση τυπικών παραλείψεων.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και να χαιρετίσω τη διάταξη που δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ασκούµενος δικηγόρος να πραγµατοποιούν την άσκησή τους στα υποθηκοφυλακεία
της χώρας. Είναι µια σηµαντική ρύθµιση, που θα βοηθήσει το
έργο των υποθηκοφυλακείων που αντιµετωπίζουν καθηµερινά είναι αλήθεια- τεράστιο όγκο συναλλαγών, αλλά που θα προσφέρει και στους ασκούµενους δικηγόρους πολύτιµες γνώσεις και
εµπειρία στο Εµπράγµατο Δίκαιο.
Με αφορµή τη ρύθµιση αυτή, θα ήθελα να προτείνω, κύριε
Υπουργέ, γνωρίζοντας, βέβαια, πάρα πολύ καλά ότι υπάγεται
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
αλλά επειδή αφορά και δικηγόρους, να υπάρξει µια ανάλογη
πρόβλεψη για τη δυνατότητα άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων και στα κτηµατολογικά γραφεία της χώρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Την
πρόταση της κ. Μάνη την έχουµε ήδη λάβει υπ’ όψιν και θα τη
συµπεριλάβουµε στη νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Πολύ θετική η δήλωση,
κύριε Υπουργέ, γιατί όλοι γνωρίζουµε τον τεράστιο φόρτο εργασίας, µε τον οποίον έχουν επιβαρυνθεί τα κτηµατολογικά γραφεία. Το διαπιστώνω κι εγώ στον τόπο µου, στο Κτηµατολογικό
Γραφείο της Κατερίνης, και, δυστυχώς, παρατηρούνται καθυστερήσεις σε αρκετές περιπτώσεις.
Παράλληλα, λοιπόν, µε την ψηφιοποίηση πολλών συναλλαγών
µε το Κτηµατολόγιο, που ήδη γίνεται πράξη από το αρµόδιο
Υπουργείο, θα ήταν χρήσιµη η περαιτέρω στελέχωση και από
ασκούµενους δικηγόρους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ένας σύγχρονος και ολοκληρωµένος
Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας είναι βέβαιο ότι θα αναβαθµίσει
ποιοτικά την καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, των εργαζοµένων στον χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και θα επιφέρει σηµαντικά οφέλη για την εθνική οικονοµία, την ανάπτυξη και την
προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις βαθιές και τολµηρές τοµές σε
όλο το δικαιικό σύστηµα της χώρας, τοµές σαν τη σηµερινή, που
θα πρέπει να έχει τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Αδαµοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πυκνός ο πολιτικός χρόνος, πυκνά και τα ζητήµατα της επικαιρότητας των τελευταίων ηµερών, στα οποία θα επανέλθω στην πορεία της
τοποθέτησής µου. Θα σταθώ σε κάποια καίρια ζητήµατα του υπό
ψήφιση νοµοσχεδίου, τα οποία προκαλούν εφαρµοστικά προβλή-
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µατα και βεβαίως, πλήττουν ακόµα και την ίδια τη δικαιοταξία
µας ως ένα σύστηµα κανόνων, αρχών και αξιών.
Αν κάνουµε µία αναδροµή στα νοµικά χρονικά, αρχής γενοµένης από τον ν.3869/2010, παρατηρούµε ότι έχουν υπάρξει σωρηδόν διάφοροι νόµοι, οι οποίοι έχουν ως επιδιωκόµενο σκοπό
την επιτάχυνση των δικών. Αν, µάλιστα, προσθέσουµε σε αυτούς
τους νόµους και το παράγωγο δίκαιο, τις υπουργικές αποφάσεις
µε τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, τότε µιλάµε για πραγµατικά δυσθεώρητα µεγέθη.
Σε ένα επίπεδο, κατ’ αρχάς, διακηρυκτικών, βλέπουµε ότι κοινό
χαρακτηριστικό όλων αυτών των νοµοθετικών πρωτοβουλιών και
µέτρων είναι η βεβαιότητα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας ότι
έχει φέρει έναν νόµο, µε τον οποίο θα καταφέρει να «σκοτώσει
το θηρίο», το οποίο ταλανίζει τη δικαιοσύνη εδώ και χρόνια και
είναι η καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης, η καθυστέρηση στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Κάθε Υπουργός
που ανεβαίνει στο Βήµα, για να υποστηρίξει ακριβώς το δικό του
νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση των δικών, το εµφανίζει, λίγο ως
πολύ, ως ένα πολύτιµο κοµµάτι αυτού του παζλ, που είναι το χρόνιο πρόβληµα στην καθυστέρηση έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων. Δεν αναφέροµαι µόνο στον τοµέα των πολιτικών δικών,
όπως εξετάζουµε σήµερα, αλλά είναι κάτι που ταλανίζει και την
ποινική δικαιοσύνη και τη διοικητική δικαιοσύνη.
Τώρα, σε ένα επίπεδο καθαρά πρακτικό, θα λέγαµε ότι τρία είναι
τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των νοµοθετικών µέτρων. Κατ’
αρχάς, όλα αυτά τα νοµοθετικά µέτρα αποδείχθηκαν ανεπαρκή,
σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό τους. Το λέω αυτό διότι όταν
ένας Υπουργός, µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα, από µία
προγενέστερη νοµοθετική πρωτοβουλία, έρχεται να αλλάξει, έρχεται να τροποποιήσει το πρόσφατα ψηφισθέν νοµοσχέδιο, τότε
αυτό σηµαίνει ότι µιλάµε για νόµους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι
σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Δηλαδή, αντί οι εκάστοτε
κυβερνήσεις να φέρουν ένα συνεκτικό πλέγµα διατάξεων, µε οργανωτική επάρκεια και µε πραγµατικά εφαρµόσιµες διατάξεις και
λύσεις, κατέφυγαν, τελικά, σε γονατογραφήµατα και προχειρογραφήµατα. Διότι βλέπουµε ότι σκόρπιες, προχειροδουλεµένες,
προχειρογραµµένες ιδέες έβρισκαν πρόσφορο έδαφος σε απερίσκεπτες πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες ευαγγελίζονταν ότι ήρθαν να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα και οι οποίες, τελικά, τι έκαναν; Προωθούσαν αποσπασµατικά µπαλώµατα, για να θεραπεύσουν,
δήθεν, το πρόβληµα στην καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης.
Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των νοµοθετηµάτων είναι η αδιανόητη ανασφάλεια δικαίου, που έχουν προκαλέσει, όχι µόνο στον νοµικό µας κόσµο, αλλά και στην κοινωνία
ευρύτερα. Θα επιµείνω σε σχέση µε την ανασφάλεια που προκαλούν στο κοινωνικό σύνολο, διότι µου φαίνεται, πραγµατικά, αδιανόητο ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι µέσα στο Σώµα της
Βουλής, οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι η ποιότητα στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι κάτι που αφορά -για να το πω δανειζόµενη τον όρο από το Συνταγµατικό Δίκαιο- τα interna corporis των
λειτουργών της δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι είναι ένα καθαρά εσωτερικό διαχειριστικό ζήτηµα, που αφορά µόνο τους λειτουργούς
της δικαιοσύνης, τους δικαστές, τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, που είναι οι δικηγόροι, τους υπαλλήλους, ενώ πρόκειται
για ένα πρόβληµα το οποίο απασχολεί και το οποίο στο τέλος το
πληρώνει ο ίδιος ο πολίτης. Άρα, είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.
Έρχοµαι στο τρίτο κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των νοµοθετικών πρωτοβουλιών, που είναι ότι κάθε φορά που ήρθε
ένας νόµος για την επιτάχυνση των δικών, αντίστοιχα ζήτησε και
ένα πολύ βαρύ αντίτιµο για τις υπηρεσίες του. Το λέω αυτό, διότι
κάθε φορά που ένας νόµος ισχυρίστηκε ότι προωθεί ακριβώς την
επιτάχυνση, αφ’ ενός, υποβάθµισε την ποιότητα της δικαιοσύνης
και αφ’ ετέρου, περιόριζε όλο και περισσότερο την πρόσβαση
των πολιτών στη δικαιοσύνη, το δικαίωµα δηλαδή της δικαστικής
προστασίας.
Βεβαίως, είµαι πρόθυµη να συζητήσω ότι πρόκειται για ένα ζήτηµα σύνθετο, πολύπλοκο, το οποίο θέλει πολλή δουλειά, θέλει
απαιτητική δουλειά. Όµως, δεν είµαι καθόλου πρόθυµη να διαπραγµατευτώ ότι όταν φτάνουµε στο σηµείο να αντιµετωπίσουµε
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ζητήµατα καθυστερήσεων της δικαιοσύνης, τελικά αυτό το πληρώνει ο ίδιος ο πολίτης που προσφεύγει µε τον άλφα ή τον βήτα
τρόπο.
Ειρήσθω εν παρόδω, θα δώσω τα εύσηµα µου στην κυρία Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, η οποία, µέσα από τον θεσµικό της
ρόλο, είχε το θάρρος να παραδεχθεί ότι ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τις καθυστερήσεις αυτές βαρύνει τα ίδια τα µέλη του
δικαστικού σώµατος. Δεν µπορώ, όµως, να δώσω αντίστοιχα τα
εύσηµά µου στην αξιότιµη και αξιότατη, κατά τα άλλα, κυρία
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, διότι πριν από λίγους µήνες αρνήθηκε να δώσει ανωνυµοποιηµένα στοιχεία, που της ζητήθηκαν
από την Ολοµέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, σχετικά µε προβλήµατα στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων που παρατηρούνται σε συγκεκριµένα πρωτοδικεία της χώρας.
Άρα, τα ζητήµατα της δικαιοσύνης για να λυθούν θέλουν σε
κάθε περίπτωση µία παραγωγική συνεργασία απ’ όλους τους παράγοντες της δικαιοσύνης. Θα πρέπει ν’ αφήσουµε απ’ έξω οποιαδήποτε
συντεχνιακά
προσκόµµατα
και
ανώφελους
ανταγωνισµούς, που στο τέλος ταλαιπωρούν τους πολίτες, υπονοµεύουν την ίδια τη λειτουργία του κράτους δικαίου και εν πάση
περιπτώσει, βλάπτουν τον ίδιο τον πολίτη.
Προφανέστατα, η ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης είναι ένα
χαρακτηριστικό σύµφυτο µε την ποιότητα της δικαιοσύνης. Μάλλον, είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της απονοµής της δικαιοσύνης, όµως, δεν θα πρέπει να προτάσσεται η ταχύτητα στην
απονοµή της δικαιοσύνης ως απόλυτη προτεραιότητα και ως αυτοσκοπός, ερχόµενη σε αντίθεση µε την ίδια την ποιότητα και την
ουσία της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό, διότι έχουµε φτάσει στο σηµείο να έχουµε κάνει κανόνα την απόδειξη χωρίς µάρτυρες -την
αµάρτυρη, όπως λέµε, απόδειξη- δηλαδή δικαστήρια χωρίς µάρτυρες, µε ένορκες βεβαιώσεις, όλο και περισσότερα έγγραφα,
που, κύριε Υπουργέ, αν δεν γνωρίζετε εσείς ξέρει σίγουρα ο κύριος Υφυπουργός τι θα πει η ένορκη βεβαίωση. Είναι ένα έγγραφο, το οποίο συντάσσει συνήθως ο δικηγόρος, το δίνει στον
µάρτυρα, καµµιά φορά προσθέτει και σάλτσες, αυτός ο οποίος
µετά θα ορκιστεί επιβεβαιώνει ότι όσα καταγράφονται είναι αληθή,
πηγαίνει στον ειρηνοδίκη, στον συµβολαιογράφο, του λέει: «Ορκίζεστε ότι είναι αληθή όλα όσα καταγράφονται;». «Ορκίζοµαι».
Αυτό δεν είναι µαρτυρική απόδειξη. Κατ’ αρχάς, η ένορκη βεβαίωση είναι έγγραφο που περιέχει µαρτυρία, δεν είναι καν µαρτυρία. Από εκεί και πέρα όµως, δεν περνάει καν ο µάρτυρας από
τη βάσανο των αιφνιδιαστικών ερωτήσεων εκ µέρους του αντιδίκου. Άρα, λοιπόν, βλέπουµε ότι έρχεστε εδώ και φέρνετε ένα σύστηµα, το οποίο καταργεί το ανακριτικό και συζητητικό σύστηµα,
ένα σύστηµα ασύµβατο πραγµατικά, προς τον νοµικό µας πολιτισµό. Η αρχή έγινε από τον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης.
Μας φέρνετε επίσης µία αµφιλεγόµενη διαδικασία, όπου καλείται ο Άρειος Πάγος να δώσει αυθεντικές λύσεις σε ερµηνευτικά προβλήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος µε τον θεσµό της
πιλοτικής δίκης. Οπότε, αν µεταξύ άλλων ο στόχος σας είναι να
καταργήσετε το διάχυτο και παρεµπίπτοντα δικαστικό έλεγχο
συνταγµατικότητας και να εισάγετε εκ πλαγίου ένα συνταγµατικό
δικαστήριο, να µας το πείτε.
Επίσης, να µας πείτε αν το δίκαιο το οποίο θέλετε να εισάγετε,
από ηπειρωτικό-ευρωπαϊκό που είναι το δικό µας, είναι ένα αγγλοσαξονικό ή αµερικανικό δίκαιο. Διότι στο δικό µας δίκαιο
πηγή δικαίου δεν είναι η νοµολογία, είναι ο νόµος και το έθιµο.
Ωραία είναι και η νοµολογία. Την επικαλούµαστε οι δικηγόροι.
Την καταθέτουµε και στα σχετικά µαζί µε τις προτάσεις, αλλά όχι
να φθάσουµε σ’ αυτό το έσχατο σηµείο, µόνο και µόνο, για να
εξυπηρετήσετε συµφέροντα τραπεζικά, τα συµφέροντα των
funds εις βάρος των ευάλωτων υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Αυτό, το έχουν πει όλες οι δικαστικές ενώσεις, η ολοµέλεια των
δικηγορικών συλλόγων. Να µην επαναλάβω κι εγώ αυτά που
είπαν οι συνάδελφοι.
Δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ, τελειώνοντας επί του νοµοσχεδίου -θα τοποθετηθώ στη συνέχεια επί της επικαιρότηταςστη διάταξη του άρθρου 62, το οποίο έχει να κάνει µε την αναγκαστική εκτέλεση αποφάσεων για απόδοση ή παράδοση τέκνου
στον γονέα υπέρ του οποίου εκτελείται η απόφαση.
Στη διαπίστωση -λέει- εκ µέρους του δικαστικού επιµελητή -το
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είχατε «βεβαίωση» στην έκθεσή του, το κάνατε «διαπίστωση», τι
Γιάννης, τι Γιαννάκης, δεν έχει αλλάξει τίποτα- περί παρεµπόδισης του δικαιώµατος επικοινωνίας. Δίνετε δηλαδή στον δικαστικό
επιµελητή οιονεί δικαιοδοσίες, αρµοδιότητες. Καταργείται το δικαίωµα προσφυγής των πολιτών στον φυσικό και νόµιµο δικαστή,
διότι ο δικαστικός επιµελητής εν τέλει αυτό το οποίο οφείλει να
κάνει και είναι αποκλειστικά αρµόδιος, είναι να καταγράφει γεγονότα ούτε να βεβαιώνει ούτε να διαπιστώνει παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων ή παραβιάσεις κανόνων.
Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κώτσηρα. Κύριε Υφυπουργέ,
θα θέσω ένα ερώτηµα. Αν θέλετε, να το ακούσετε. Υπάρχει µία
ασάφεια στη συγκεκριµένη διάταξη. Όταν θα πηγαίνει ο δικαστικός επιµελητής να εκτελέσει την απόφαση θα αιτιολογεί αυτά
που γράφει ή απλά θα βεβαιώνει; Διότι σε πολλές περιπτώσεις
όπου πηγαίνει ο δικαστικός επιµελητής να εκτελέσει απόφαση,
µπορεί να µην µπορεί η µαµά, ο µπαµπάς να παραδώσει το παιδί,
γιατί το παιδί είναι άρρωστο. Αν παρ’ όλα αυτά, ο δικαστικός επιµελητής βεβαιώσει ότι υπάρχει παρεµπόδιση του δικαιώµατος,
µετά ξέρετε τι γίνεται; Μετά µπορεί να µηνυθεί για ψευδή βεβαίωση. Όταν θα πάει στο δικαστήριο η µαµά ή ο µπαµπάς, ο εκάστοτε γονέας, και θα προσκοµίσει τις ιατρικές γνωµατεύσεις και
θα πει ότι δεν έδινα το παιδί µου, γιατί ήταν άρρωστο εκείνη τη
µέρα και, να, οι ιατρικές γνωµατεύσεις, τι ευθύνη φέρει ο δικαστικός επιµελητής για τη βεβαίωση, για την έκθεση που θα έχει
συντάξει; Εδώ είναι το ερώτηµά µου.
Λυπάµαι πάρα πολύ, αλλά τέτοια διάταξη είναι άκρως επικίνδυνη. Συνεχίζει την κερκόπορτα, που ανοίξατε µε τη συνεπιµέλεια. Αν ένα παιδί από µόνο του δεν θέλει να πάει στον άλλο
γονέα, αυτό θα το διαπιστώσει ο δικαστικός επιµελητής ή θα πει
ότι είναι ο γονέας που αποξενώνει το παιδί από τον άλλο τον
γονέα; Θα εισακούγεται το παιδί, όπως πολύ σωστά είπαν συνάδελφοι στην επιτροπή, ανεξαρτήτως ηλικίας; Θα ακούγεται η
φωνή του σε µια τέτοια διαδικασία που αφορά την ίδια την ψυχοσυναισθηµατική του υγεία ή θα διαγιγνώσκει ό,τι θέλει ο δικαστικός επιµελητής;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Το δικαστήριο αποφασίζει.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Συντάσσει µία έκθεση -λέτεόπου στην έκθεση καταγράφεται η παρεµπόδιση του δικαιώµατος επικοινωνίας. Αυτή είναι διάγνωση, που υποκαθιστά τη δικαστική κρίση. Ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός σε αυτό που είπα.
Συνεχίζω µε τα φλέγοντα ζητήµατα της επικαιρότητας.
Κυρία Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να πάρω χρόνο
και από τη δευτερολογία µου.
Ξεκινάω µε τα θέµατα του κορωνοϊού, διότι βλέπουµε ότι έρχονται τα στατιστικά του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων
να πουν ότι η Ελλάδα αρχές Οκτώβρη έχει καταγραφεί να είναι
στην πέµπτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους ανά εκατοµµύριο πολιτών. Ρωτάω, λοιπόν, αν ο Πρωθυπουργός έχει σκοπό να βγάλει ένα διάγγελµα γι’ αυτό το θέµα,
να µας εξηγήσει γιατί τα έχει θαλασσώσει ή σκοπεύει πάλι να
αποδώσει τις ευθύνες αλλού.
Δεύτερο ζήτηµα είναι το θέµα των ανατιµήσεων, της ακρίβειας. Βλέπουµε ότι αυξάνονται τα τιµολόγια θέρµανσης, ρεύµατος, φυσικού αερίου. Η ηλεκτροδότηση και η θέρµανση θα
στραγγίξουν τα πορτοφόλια των πολιτών. Το καλάθι του νοικοκυριού θα γίνει κυριολεκτικά απλησίαστο, γιατί έρχεται τώρα ο
πολίτης να πληρώσει τα σπασµένα από τα lockdown. Όσο βέβαια, ανεβαίνει η τιµή του πετρελαίου θα ανεβαίνουν αντίστοιχα
και οι τιµές στα προϊόντα λιανικής, γιατί βεβαίως, δεν θα είναι οι
µεγάλες εταιρείες αυτές οι οποίες θα απορροφήσουν την αύξηση, έστω και ένα ευρώ από όλη αυτή την ακρίβεια και όλες
αυτές τις αυξήσεις.
Τα µέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονοµικών -ήρθε και σήµερα και εξήγγειλε- είναι πραγµατικά ανεπαρκή και δεν µπορούν να αντισταθµίσουν το µπαράζ
της ακρίβειας που παρατηρούµε και το οποίο πλήττει τους πολίτες.
Επειδή ακούµε τους κυρίους και τις κυρίες της Νέας Δηµοκρατίας να δηλώνουν πολλές φορές δηµόσια κατά των επιδοµατικών ενισχύσεων, εγώ το ερώτηµα που έχω να θέσω στην
Κυβέρνηση είναι το εξής: Τι κάνει προκειµένου να αντισταθµίσει
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την αναγκαιότητα των επιδοµατικών ενισχύσεων; Τι κάνει για να
καταπολεµήσει την ανεργία, για ν’ αυξήσει τους µισθούς και τις
συντάξεις; Τι κάνει για να αντιµετωπίσει τα ολιγοπώλια και τα µονοπώλια, για να µειώσει, να εξαλείψει τις αλόγιστες δηµόσιες δαπάνες, όλα εκείνα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία θα περιόριζαν
σηµαντικά την ανάγκη των επιδοτήσεων και θα στήριζαν την οικονοµία, την ανάπτυξη και την ανθηρότητα της οικονοµίας µας;
Αυτά τώρα που εξήγγειλε σήµερα ο κ. Σταϊκούρας περί «ΓΕΦΥΡΑΣ 1» και «ΓΕΦΥΡΑΣ 2» για φυσικά και νοµικά πρόσωπα είναι
παρατάσεις ως προς την εκπλήρωση δανειακών υποχρεώσεων.
Κουβέντα για διαγραφή χρεών. Κουβέντα για κουρέµατα. Απλώς,
παρατείνονται ακόµη περισσότερο οι δανειακές υποχρεώσεις και
η πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά και οι υπερχρεωµένοι οφειλέτες.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκρηξη απροκάλυπτης
φασιστικής βίας στη Θεσσαλονίκη και στην ευθύνη που φέρει η
Κυβέρνηση γιατί φλερτάρει όλο αυτό το διάστηµα µε τον ακροδεξιό χώρο. Είναι διαρκές το πολιτικό της φλερτ.
Θυµήθηκε ξαφνικά η Νέα Δηµοκρατία ότι οι δηλώσεις του κ.
Μπογδάνου δεν συνάδουν µε τις καταστατικές αρχές και τις δεσµεύσεις της. Τόσο καιρό δεν ακούγατε πως τοποθετούνταν ο
κ. Μπογδάνος; Τώρα το θυµηθήκατε; Επίσης, ξεχνάτε ότι µέσα
στους κόλπους της Νέας Δηµοκρατίας στεγάζετε και άλλους ιδεολογικούς οµογάλακτους του κ. Μπογδάνου;
Το πρόβληµα, όµως, δεν είναι ο Μπογδάνος. Το πρόβληµα
είναι ότι πριν από λίγες µέρες ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Γεραπετρίτης σε ραδιοφωνική εκποµπή την προηγούµενη Τετάρτη
ρωτήθηκε -λάθος ερώτηση, βέβαια- αν ο κ. Μπογδάνος θα επιστρέψει στη Νέα Δηµοκρατία όταν έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα, όχι από τη Νέα Δηµοκρατία. Ο κ.
Γεραπετρίτης είπε το εξής: «Υπάρχουν πολύπλευρες µετεγγραφές µεταξύ διαφορετικών και ετερόκλητων πολιτικών σχηµατισµών. Βλέπουµε συµµαχίες µεταξύ σχηµατισµών, που δεν θα το
περίµενε κανείς. Είναι προφανές ότι µέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο
το οτιδήποτε θα µπορούσε να συµβεί.».
Αυτό το «οτιδήποτε» θα µου επιτραπεί να πω ότι είναι η επιτοµή, είναι το µνηµείο του κοινωνικού οπορτουνισµού εκ µέρους
της Νέας Δηµοκρατίας, διότι αν τελικά γίνει το οτιδήποτε, είστε
διατεθειµένοι να συµβεί αυτό το οτιδήποτε που λέει ο κ. Γεραπετρίτης, τότε στο µέλλον θα δουν τα µάτια µας πράγµατα τα
οποία δεν µπορεί να διανοηθεί ούτε η πιο διεστραµµένη πολιτικά
φαντασία.
Καταλήγω, λοιπόν, λέγοντας ότι όσο αγκαλιάζεται στοργικά
την ακροδεξιά, εκείνοι που αγκαλιάζουν στοργικά την ακροδεξιά
και επιµένουν σε χυδαίους πλαστούς συµψηφισµούς όπως είναι
η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, όλοι αυτοί δεν µπορούν να
λέγονται αµύντορες της δηµοκρατίας. Αυτά τα φλερτάκια που
κάνετε µε το φασίζον περιθώριο ή ανοχή σας απέναντι στα αποµεινάρια της Χρυσής Αυγής και σε µια τέτοια ιδεολογία, έχει σαν
αποτέλεσµα, τα γκρουπούσκουλα των αγκυλωτών σταυρών να
λυµαίνονται τα σχολεία, να ανοίγουν κεφάλια και να στρατολογούν ακόµη και ανήλικα παιδιά.
Όταν η Διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου παρίσταται σε εορτές µίσους, δεν
το κάνει ως απλή πολίτης, αλλά ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Όταν στις ίδιες εκδηλώσεις ντροπής εµφανίζεται και
ο κ. Τζηκαλάγιας ξέρετε πολύ καλά ότι εκπροσωπεί πάλι το
κόµµα και όχι τον εαυτό του.
Όταν, λοιπόν, θα αποφασίσετε σοβαρά να κάνετε αυτοκριτική
και να απαλλαγείτε ειλικρινά από τα ακροδεξιά σας βαρίδια, τότε
θα µπορούµε να σας θεωρούµε και σοβαρούς υπεύθυνους συνοµιλητές σε µία συζήτηση για την εκρίζωση πραγµατικά του
ακροδεξιού ακτιβισµού στη χώρα µας. Μέχρι τότε, θα είστε αγκυλωµένοι στην ανυποληψία της ψηφοθηρίας σας, θα είστε καθηλωµένοι στο ότι θέλετε να χαϊδεύετε για ψηφοθηρικούς
λόγους το ακροδεξιό ακροατήριό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο σαν κοινοβουλευτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, γιατί πριν από
εσάς ήδη είχαν ζητήσει τον λόγο όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ζήτησα πριν την κ.
Αδαµοπούλου και µου είπατε ότι µετά είναι να µιλήσει η κ. Αδαµοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είναι η κ. Αδαµοπούλου, είναι ο κ. Βιλιάρδος και είναι καταγεγραµµένοι εδώ πέρα αρκετή ώρα πριν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μιλάτε για τρεις οµιλητές
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά µου από την
Έδρα. Σας παρακαλώ πολύ. Το ότι σηκώσατε το χέρι σας δεν
σηµαίνει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να πάρετε και τον λόγο, γιατί
ήδη έχουν οι προηγούµενοι συνάδελφοί από εσάς ζητήσει τον
λόγο. Τι να κάνουµε τώρα; Έχουν καταγραφεί. Είναι καταγεγραµµένοι, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, µου
είπατε ότι θέλετε τον λόγο και σας είπα ότι πριν από εσάς είναι
η κ. Αδαµοπούλου και δεν µπορώ να σας δώσω τον λόγο. Αυτό
δεν σηµαίνει, όµως, ότι δεν έχω επάνω στο χαρτί µου γραµµένους άλλους συναδέλφους πριν από εσάς. Δεν σας στερώ τον
λόγο. Δεν έχω κανέναν λόγο να σας στερήσω τον λόγο. Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας παρακαλώ µετά την
κ. Κεφάλα, να έχω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν µπορείτε να µιλήσετε, επειδή ήδη έχουν γραφτεί άλλοι συνάδελφοι. Είστε γραµµένος αργότερα. Σας έχω καταγράψει.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αφού το έχω ζητήσει πολύ
νωρίτερα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τι να κάνω τώρα; Πρέπει να αλλάξω τον κατάλογο, κύριε συνάδελφε; Με συγχωρείτε,
δηλαδή, αλλά είστε καταγεγραµµένος να µιλήσετε αµέσως µετά
τον κ. Χιονίδη. Σας έχω καταγράψει. Πώς θα γίνει;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μα, σας έχω ζητήσει πιο
πριν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ακούστε µε λίγο. Όλοι
µού σηκώνετε το χέρι µε αυτόν τον τρόπο και την ίδια ώρα περιµένετε να σας καταγράψω.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ακούστε, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Υπάρχει µια κατάσταση εδώ πάνω. Κρατάω
µία σειρά έτσι όπως µου ζητάνε τον λόγο. Σηκώσατε το χέρι και
σας είπα ότι δεν µπορείτε γιατί υπάρχει άλλη συνάδελφός σας
πριν από εσάς. Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι δεν υπάρχει και ο κ.
Παφίλης, δεν υπάρχει ο κ. Βιλιάρδος ο οποίος έχει ζητήσει πριν
από εσάς. Ο κ. Ξανθόπουλος ήρθε πριν από εσάς πάνω στην
Έδρα. Τι να κάνω τώρα;
Θεωρείτε ότι είναι εσκεµµένο, κύριε συνάδελφε;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι «παρακαλώ».
Θέλω, παρακαλώ πολύ, να το τελειώσουµε. Θεωρείτε ότι είναι
εσκεµµένο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν θα αµφισβητήσω τα
κίνητρά σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν σας ακούω. Θέλω
να µιλήσετε στο µικρόφωνο, σας παρακαλώ, γιατί θέλω να καταγράφεται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ξαναλέω ότι δεν θα
αµφισβητήσω τα κίνητρά σας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Απλώς,
έχουµε δικαίωµα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όταν ζητάµε
τον λόγο τρεις οµιλητές πριν, να πάρουµε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας λέω και πάλι και
θέλω να το κατανοήσετε αυτό -δεν ξέρω µάλλον επειδή είστε καινούργιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ότι όταν ζητάνε οι συνάδελφοι πρέπει να τους καταγράφουµε και αυτό κάνουµε. Εάν
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αργήσατε και ζητήσατε τον λόγο, δεν σηµαίνει ότι αµέσως µετά
από τρεις συναδέλφους πρέπει να σας δώσω τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα το
συνεχίσουµε. Όµως το αν είµαι καινούργιος ή δεν είµαι καινούργιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος δεν έχει καµµία σχέση. Για
πληροφόρησή σας, ήµουν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από
το 2015 µε το Ποτάµι που είχα εκλεγεί.
Συνεπώς, θα ήθελα όπως εγώ δεν σας προσέβαλα να ανακαλέσετε το θέµα του καινούργιου ή µη καινούργιου Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ακούστε. Προσβάλλετε
την Έδρα διά του προσώπου µου αυτή τη στιγµή, όταν αµφισβητείτε αυτό που σας λέω. Αµφισβητείτε αυτό που σας λέω, κύριε
συνάδελφε.
Είναι καταγεγραµµένοι οι συνάδελφοι οι οποίοι ζήτησαν πριν
από εσάς τον λόγο. Τι να κάνω τώρα; Ας σηκώνατε λίγο νωρίτερα
το χέρι σας ή ας ερχόσασταν…
ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Πείτε
µας ποιοι είναι καταγεγραµµένοι κατ’ όνοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν γραφτεί. Τι να κάνω; Τα ανέγνωσα. Δεν
έχω λόγο να αδικήσω κανέναν και κυρίως έναν συνάδελφο ο
οποίος…
Με συγχωρείτε, αλλά δεν νοµίζω ότι έχω δείξει τέτοια συµπεριφορά από την Έδρα. Έτσι δεν είναι; Όποτε µου ζητήθηκε ο
λόγος το έχω καταγράψει και δίνω τον λόγο. Τι να κάνω τώρα;
Καθυστερούσε ο κ. Θεοχάρης. Τι να κάνω; Δεν µπορώ να τον
βάλω πριν από συνάδελφο, ο οποίος µου έχει ζητήσει τον λόγο
από πριν. Πώς θα γίνει;
Τον λόγο έχει η κ. Κεφάλα.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µια ακόµη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που στοχεύει να θεραπεύσει πληµµέλειες και να
διορθώσει αστοχίες µε νοµοτεχνικά άρτιο και αποτελεσµατικό
τρόπο. Πρόκειται για τον βασικό άξονα της νοµικής καθηµερινότητας, που ρυθµίζει πολυεπίπεδα ένα µεγάλο εύρος κοινωνικών
δράσεων και κοινωνικών συµπεριφορών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µέσω του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι να επιτευχθεί η επιτάχυνση και η ποιοτική
αναβάθµιση της πολιτικής δίκης. Εισάγεται έτσι µια πιο ευέλικτη
διαδικασία στις µικροδιαφορές που είναι και αυτή ένα σηµαντικό
κοµµάτι της δικαστικής και δικηγορικής καθηµερινότητας και
αφορά ένα µεγάλο µέρος πολιτών. Οι πολίτες αναζητούν την κατοχύρωση της ασφάλειας και της σταθερότητας των ενωµένων
σχέσεων. Η εµπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων στο κράτος
δικαίου, οι ρυθµοί απονοµής της δικαιοσύνης, η αντίληψη των
πολιτών για την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος είναι µεγέθη µετρήσιµα.
Ο ν.4335/2015 -που έφερε η Αντιπολίτευση- εµφάνισε δυσλειτουργίες κατά την εφαρµογή του. Το νοµοθέτηµα αυτό προκάλεσε δυσχέρειες στη διαδικασία της απονοµής της πολιτικής
δικαιοσύνης. Προβλήµατα όπως η καθυστέρηση στην απονοµή
δικαίου που ταλαιπωρεί τους πολίτες είναι µείζονος σηµασίας
τόσο για τον ίδιο τον πολίτη όσο και για το θεσµό της δικαιοσύνης.
Σήµερα ερχόµαστε να βελτιώσουµε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο και να διορθώσουµε αυτές τις δυσλειτουργίες. Επιδιώκουµε
την οριστική επίλυση ορισµένων νοµικών ζητηµάτων ευρύτερου
ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Λύνουµε προβλήµατα, που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες και δοµούµε ένα νοµικό περιβάλλον εργασίας
ποιοτικό, διαφορετικό, ταχύ και επωφελές για την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι οφείλουµε να επιταχύνουµε
τους ρυθµούς απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης και µε τις
τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αποσκοπούµε
στη βελτίωση της κρίσης επί των αποφάσεων που επιφέρουν τα
αστικά δικαστήρια. Είναι η διαδικασία που προσφέρει η µεγάλη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

πλειοψηφία των συµπολιτών µας για να λύσει τις διαφορές που
ανακύπτουν µέσα από την οικογενειακή, την κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή.
Το νοµοσχέδιο υπηρετεί τον στόχο της αναβάθµισης της δικαστικής προστασίας. Απλοποιούµε και αποσαφηνίζουµε τη διαδικασία εισαγωγής και συζήτησης των υποθέσεων στο
ακροατήριο. Εκλογικεύουµε τις αναγκαστικές προθεσµίες για
την έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων. Θεσπίζουµε µόνιµα τη δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου.
Με αυτό τον τρόπο, παγιώνουµε ειδικές ρυθµίσεις, που είχαν
εισαχθεί στην πολιτική δικαιοσύνη την περίοδο της πανδηµίας
για τη διευκόλυνση των διαδίκων και οι ρυθµίσεις αυτές πλέον
αποκτούν µόνιµο χαρακτήρα.
Εισάγουµε µια νέα, απλοποιηµένη, ευέλικτη και σύντοµη διαδικασία για την επίλυση των µικροδιαφορών µε τη δηµιουργία
µιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού κατά την προδικασία. Αποφορτίζουµε µε τον
τρόπο αυτό σηµαντικά τα πολιτικά δικαστήρια από έντυπα αποδεικτικά µέσα. Δίνουµε τέλος στην περιττή γραφειοκρατία και το
επιπλέον κόστος, που απαιτεί η διαδικασία της κλήσης για τον
επαναπροσδιορισµό της δίκης. Οι δίκες που δεν εισάγονται προς
συζήτηση συνεπεία ανωτέρας βίας θα επαναπροσδιορίζονται
υποχρεωτικά µε ενέργειες του δικαστηρίου. Αυτό σηµαίνει ότι οι
πολίτες θα εξοικονοµήσουν χρόνο και χρήµατα, αφού µέχρι
τώρα όφειλαν να προβούν σε δικές τους ενέργειες για τον λόγο
αυτό.
Καθιερώνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πολιτική
δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, ώστε να επιταχυνθεί η απονοµή της δικαιοσύνης και
να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Υλοποιούµε µια ακόµη δέσµευσή µας. Επιλύουµε ζητήµατα, που εξαιτίας της φύσης τους,
προκαλούν ένα µεγάλο αριθµό δικών. Αποφεύγουµε τον κίνδυνο
έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και τη διαιώνιση των δικών µε
δυσµενείς συνέπειες για τους πολίτες. Ψηφιοποιούµε και τη δικαιοσύνη.
Η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας µέσα στην πανδηµία λειτούργησε ως κινητήρια δύναµη προόδου. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων
στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων
εξοικονοµούµε χρόνο και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους. Η ψηφιακή υπογραφή στα δικόγραφα εξοµοιώνεται θεσµικά µε τη φυσική υπογραφή. Ενσωµατώνουµε όλα αυτά τα
ψηφιακά εργαλεία, τα οποία είδαµε ότι αποδίδουν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, στον Κώδικα πολιτικής δικονοµίας, ώστε
να λειτουργήσουν εύρυθµα τα όργανα και οι διαδικασίες της δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια κουβέντα να πω για το
άρθρο 89, που δίνει τη δυνατότητα στους ασκούµενους δικηγόρους να πραγµατοποιούν µέρος της πρακτικής τους άσκησης
στα υποθηκοφυλακεία. Η συγκεκριµένη διάταξη αντιµετωπίζει το
µείζον πρόβληµα της υποστελέχωσης των υποθηκοφυλακείων,
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ένα πρόβληµα που έχει ως αποτέλεσµα σοβαρές καθυστερήσεις
και µεγάλο αριθµό εκκρεµών υποθέσεων σε αυτά. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο έχω θέσει και µε κοινοβουλευτική µου ερώτηση
πριν από λίγο καιρό µε σκοπό τόσο την υποστήριξη των υποθηκοφυλακείων όσο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και µε την εν λόγω διάταξη θα αναβαθµιστεί ποιοτικά η σχέση
του κράτους µε τον πολίτη. Θα ενισχυθούν τα υποθηκοφυλακεία
και θα ανοίξουν νέες θέσεις στην αγορά εργασίας για τους
ασκούµενος δικηγόρους για την πραγµατοποίηση της πρακτικής.
Σήµερα, λοιπόν, µε το παρόν νοµοθετούµε µε το βλέµµα στο µέλλον.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εξετάζουν τις συνθήκες που σχετίζονται µε το κράτος δικαίου στις χώρες στις οποίες επενδύουν.
Μέσω της ορθής απονοµής, λοιπόν, του δικαίου ενισχύουµε και
την αναπτυξιακή διάσταση της χώρας, γιατί το κόστος και η
υπερβολική διάρκεια δικαστικών διαδικασιών αποτελούν βασικούς λόγους ως προς την αναστολή επενδυτικών αποφάσεων.
Το υψηλό αίσθηµα δικαιοσύνης στο δικαιικό µας σύστηµα αποτελεί ελκυστικό παράγοντα τόσο για επιχειρήσεις όσο και για
επενδύσεις. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει θέσει
ψηλά τον πήχη µε ένα µοναδικό στόχο, να προσεγγίσουµε καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη επίλυσης διαφορών, να κάνουµε πιο
ποιοτική την απονοµή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Ήδη µέσα στα δύο χρόνια διακυβέρνησης έχουµε πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις τόσο για την επιτάχυνση επίλυσης των διαφορών όσο και για τη µείωση των υποθέσεων, που εισέρχονται
στο δικαστικό µας σύστηµα. Τα συστήµατα απονοµής δικαιοσύνης πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και
αυτό κάνουµε. Θέλουµε µια δικαιοσύνη προσιτή σε όλους. Θέλουµε οι συµπολίτες µας να µην ταλαιπωρούνται από µια αέναη
δικαστική διαδικασία, να µη χρειάζεται να µατώνουν οικονοµικά
ή να φοβούνται ότι θα περάσουν τα χρόνια για την έκδοση αποφάσεων των δικαστηρίων. Ενισχύουµε έµπρακτα την εµπιστοσύνη των Ελλήνων στον θεσµό της δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Κεφάλα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα κι από εµένα.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης
της κοινής γνώµης, ευτελισµό των θεσµών και κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2
του Συντάγµατος και 144 παράγραφος 5 εδάφιο β’ του Κανονισµού της Βουλής.
Η πρόταση αυτή θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης, θα τυπωθεί και θα διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
(Η προαναφερθείσα πρόταση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ο κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλουµε, πριν απ’ όλα, να χαιρετίσουµε και να ενώσουµε τη φωνή µας µε τους εκπαιδευτικούς,
που µε τη µεγάλη τους συµµετοχή στην απεργία -πρωτοφανής
συµµετοχή- και µε τη µεγάλη συµµετοχή στο συλλαλητήριο λένε
«όχι» στο σχολείο κοινωνικών διακρίσεων, που όλα πωλούνται και
αγοράζονται –αυτή είναι η πολιτική σας, παράδειγµα δεκαοχτώ
ένας γράφει για να µπει στο πανεπιστήµιο, δεν περνάει, πληρώνει
8.000 στο ιδιωτικό κολέγιο και ισοτιµείται το πτυχίο του, ένα παράδειγµα, χώρια από όλα τα υπόλοιπα- που είπαν «ναι» για ένα
σχολείο που θα µορφώνει και που δεν θα εξοντώνει εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς.
Αλήθεια, πώς νιώθετε; Έφυγε η κ. Κεραµέως. Όταν έγινε η αντιπαράθεση για το νοµοσχέδιο, εσείς λέγατε ότι έχετε τη συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής
κοινότητας, των γονιών και των µαθητών. Ιδού η απόδειξη: Εκατόν πενήντα χιλιάδες στην απεργία. Ποια συναίνεση έχετε; Καµµία.
Αποδεικνύεται καθηµερινά και όσο περνά ο καιρός ότι δεν θα
περνάτε καλά. Θα περνάτε όλο και χειρότερα. Για αυτό ακούστε
και τι ζητάει ο ελληνικός λαός.
Τώρα, οι µεγάλες αλλαγές σε βασικούς κλάδους του Αστικού
Δικαίου και συνολικά στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης,
οι ονοµαζόµενες µεταρρυθµίσεις, δεν είναι ούτε αποσπασµατικές ούτε τεχνοκρατικές και ούτε ουδέτερες και δεν έχουν στόχο,
κύριε Υφυπουργέ, να εξυπηρετήσουν όλους -και θα το αποδείξουµε- όπως ακριβώς και οι µεταρρυθµίσεις, ονοµαζόµενες και
αλλαγές, σε όλους τους τοµείς -οικονοµία, εργασιακές σχέσεις,
κοινωνικός τοµέας, περιβάλλον και λοιπά- που είναι σαρωτικές
και είναι και αντιδραστικές, δεν έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν
όλους και ιδιαίτερα τον λαό, αλλά έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν αυτούς που η ιδεολογία σας λέτε ότι είναι το κανάλι του
συστήµατος, δηλαδή η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο
και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, το κεφάλαιο, για να το πω.
Έτσι λοιπόν και στον τοµέα της δικαιοσύνης ο υποτιθέµενος
εκσυγχρονισµός -παρ’ ότι τον κρύβετε, αλλά δεν είµαστε αφελείς, θα πω και παρακάτω- αυτόν το στόχο εξυπηρετεί. Δηλαδή,
έχει στόχο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή όλων των αντιλαϊκών και αντιδραστικών, βέβαια, νόµων που έχετε ψηφίσει και
εσείς και οι προηγούµενοι και οι προηγούµενοι, για να µην αδικήσω κανέναν. Σ’ αυτόν υποτάσσονται όλες οι αλλαγές, που γίνονται και στην αστική, την πολιτική , την ποινική, τη διοικητική
δίκη .
Αυτό το έχουµε αποδείξει σε όλα τα νοµοσχέδια και, φυσικά,
ποιείτε την νήσσαν. Συνήθως, ακόµα και ο Πρωθυπουργός, δεν
απαντάνε στη δική µας επιχειρηµατολογία. Βρίσκετε, βέβαια, καλύτερο να έχετε εύκολους αντιπάλους, τους άλλους που διαφωνείτε επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας, τα άλλα
κόµµατα. Στη δική µας επιχειρηµατολογηµένη -αυτό δεν µπορεί
να το αµφισβητήσει κανένας- θέση που διατυπώνουµε και στη
Βουλή συνήθως δεν απαντάτε και σφύριζε αδιάφορα και αυτό τα
λέει όλα.
Εποµένως, τα έχουµε αποδείξει και έχουµε αποδείξει ότι αυτοί
που βγαίνουν ζηµιωµένοι είναι οι εργαζόµενοι και ο ελληνικός
λαός και αυτοί που βγαίνουν κερδισµένοι είναι αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, που τον κλέβουν από αυτούς που τον παράγουν.
Επειδή λέγονται διάφορα πάρα πολύ ωραία, όπως «ανεξάρτητη», «αυτόνοµη», «δεν παρεµβαίνει κανένας», «δίκαιη» -θα τα
αποδείξουµε αυτά αν ισχύουν ή όχι- η δικαιοσύνη και στην ουσία
της, δηλαδή στο περιεχόµενο των νόµων που ψηφίζονται, που
είναι αντιλαϊκοί και που καλούνται να εφαρµόσουν οι δικαστές αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας- έχουν ένα πλαίσιο αντιλαϊκό, το οποίο καλούνται να το εφαρµόζουν και αυτό είναι σε
βάρος της πλειοψηφίας του λαού και αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά.
Αλλά και στη διαδικασία δεν είναι ανεξάρτητη όπως λέτε εσείς.
Είναι βαθιά ταξική, σκληρά ταξική. Και εσείς την επιβάλλετε. Δεν
θέλω να αθωώσω κανέναν δικαστή. Αυτοί έρχονται µπροστά σε
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ένα θεσµικό πλαίσιο βάρβαρο κυριολεκτικά για τους εργαζόµενους. Άλλωστε, η έκθεση Πισσαρίδη το λέει κυνικά. Θέλουµε η
δικαιοσύνη να υπηρετεί τους επενδυτές. Το να υπηρετείς τους
επενδυτές σηµαίνει να αρθούν όλα εκείνα τα εµπόδια που υπήρχαν κάτω από την πάλη του λαού, κάτω και από άλλες καταστάσεις. Να απελευθερωθούν τα πάντα, ώστε να βγάλουν όσο το
δυνατόν περισσότερο. Και πρώτα από όλα, βέβαια θα βγάλουν
από την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Γι’ αυτό έχετε φτιάξει
αυτά τα εκτρώµατα Χατζηδάκη. Τους δυο νόµους και πάρα πολλούς που ψηφίστηκαν πριν και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ας πάρουµε τώρα τη συζήτηση, που γίνεται για την πολιτική
δίκη. Τι εξυπηρετεί αλήθεια; Και εµείς λέµε ότι εξυπηρετεί να διαµορφωθεί ένας ασφυκτικός έλεγχος στη διαµόρφωση της νοµολογίας και να επιβάλλεται. Έφυγε ο κ. Τσιάρας. Μην µας λέτε ότι
δεν είναι υποχρεωτική. Κάτι ξέρουµε και εµείς. Όταν έχεις νοµολογία του Αρείου Πάγου επιδρά ή δεν επιδρά σε όλα τα κατώτερα δικαστήρια; Επιδρά. Δεν ξέρουµε ποιοι θα βρουν τη δύναµη
και το µπόι να πάνε κόντρα. Αλλά και να πάνε χαµένοι θα είναι
πάλι. Εννοώ για δικαστικούς. Αυτό θέλετε. Τι λέτε τώρα; Ότι το
κάνετε για να µην ταλαιπωρείται ο κόσµος, να µη γίνονται περιττές αγωγές και έξοδα. Εντάξει, αφελείς δεν είµαστε, ξαναλέω.
Αυτό το αντιλαµβανόµαστε. Είναι πρόσχηµα αυτό. Είναι υπαρκτό
πρόβληµα. Έχουν γίνει και πολλά και κυρίως από µεγάλα δικηγορικά γραφεία και όχι από αυτοαπασχολούµενος δικηγόρους.
Ο νοών νοείτω.
Αλλά δεν είναι αυτό το θέµα. Είναι στην πράξη κυριολεκτικά,
να απαγορευθεί οποιαδήποτε, έστω και η ελάχιστη, δυνατότητα
να εκφραστεί κάποια προοδευτική αντίληψη σε ορισµένες δικαστικές αποφάσεις. Νόµος και τάξη «και τα σκυλιά δεµένα», δηλαδή. Αποφασίζει ο Άρειος Πάγος κι από εκεί και πέρα µερικές
φορές ορισµένοι έντιµοι δικαστές, σαν εξαίρεση -διότι άλλοι δεν
µπορούν ή δεν θέλουν- µπορεί να βγάλουν και κάποια θετική,
έστω σε µικρό βαθµό, απόφαση για τον λαό και τους εργαζόµενους.
Δεύτερο παράδειγµα, η εδραίωση της έγγραφης απόδειξης
στην πολιτική δίκη και η κατάργηση της ζωντανής εξέτασης των
µαρτύρων στο ακροατήριο, ποιον εξυπηρετεί; Ποιον βοηθάει; Να
το πω πιο απλά για να καταλαβαίνει και κόσµος, γιατί από αυτά
που συζητάµε εδώ και από τις οµιλίες που ακούµε, δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συµβαίνει. Ας υποθέσουµε συνολικά ότι είναι
µία µεγάλη επιχείρηση και ένας απλός εργαζόµενος. Τις ίδιες δυνατότητες έχει η επιχείρηση που έχει προσωπικό, χρήµα, µηχανισµούς, πλήρη µηχανογραφικά συστήµατα, µεγάλο αρχείο
εγγράφων µπορεί να ανταποκριθεί σύµφωνα µε τα συµφέροντά
της; Μάλιστα, σε σύντοµο χρόνο; Μειώνετε τον χρόνο. Μπορεί ο
µεµονωµένος εργαζόµενος ή κάποιος άλλος να τα κάνει όλα
αυτά; Ποιος, λοιπόν, είναι πάνω; Είναι τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία, οι µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και τεράστια νοµικά τµήµατα και δυνατότητες, γιατί έχουν το χρήµα που φυσικά το
βγάζουν από τους εργαζόµενους. Ο µέσος φτωχός διάδικος βρίσκεται αντικειµενικά σε δυσµενέστερη θέση. Ισχύει αυτό ή δεν
ισχύει; Έχουµε άδικο ή δίκιο; Έχουµε δίκιο και το ξέρετε και µην
κουνάτε το κεφάλι. Αυτό ισχύει και σε όλη την κοινωνία. Τι λέτε;
Θα πάει ένας φουκαράς κόντρα σε ένα µεγαθήριο, για να κερδίσει τη δίκη; Πείτε µας µερικά παραδείγµατα και µε βάση αυτούς
τους περιορισµούς που βάζετε.
Επίσης, το ίδιο συµβαίνει και µε τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία
στον χώρο των δικηγόρων. Τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία µέχρι
πενήντα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και στις
προθεσµίες και σε όλα αυτά που είπα προηγουµένως. Ας µην τα
επαναλάβω. Του αυταπασχολούµενου δικηγόρου θα του «βγει η
Παναγία», όπως λέµε σε απλή γλώσσα, να µπορέσει -αν µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανελαστικές προθεσµίες, που βάζετε.
Ρωτήστε τους αυτοαπασχολούµενους δικηγόρους, που παλεύουν και δουλεύουν δεκαπέντε ώρες το εικοσιτετράωρο τι
άγχος έχουν για να κλείσουν τον φάκελο.
Τρίτο παράδειγµα, η επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης
και των πλειστηριασµών, η οποία υπήρχε και διευρύνεται σε όφελος των τραπεζών. Όχι σε όφελος αυτών που χρωστάνε κι αυτών
που είναι υποθηκευµένο το σπίτι τους. Αυτά υπήρχαν και επί ΣΥ-
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ΡΙΖΑ µε προηγούµενο νόµο. Τώρα έρχεται νέα διάταξη για την
αυτόµατη µείωση της τιµής της πρώτης προσφοράς σε περίπτωση άγονων πλειστηριασµών. Ποιον ωφελεί αυτό; Θα το πω
απλά. Στο τέλος, πέρα από τα παιχνίδια που παίζουν οι τράπεζες
και οι επενδυτές, όλα τα κοράκια που είναι µαζεµένα σε τελευταία ανάλυση τι θα κάνουν; Θα του πάρουν είτε το σπίτι είτε την
µικρή επιχείρηση, κοψοχρονιά. Στις µεγάλες τα deal που γίνονται
είναι άλλης τάξης. Κυριολεκτικά, θα πάρουν κοψοχρονιά τους
κόπους όλης της ζωής.
Μη µας πείτε ότι υπάρχει διαφάνεια και υγιής ανταγωνισµός.
Δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισµός. Ποιον κοροϊδεύετε; Ούτε υγιής
επιχειρηµατικότητα. Δεν γίνεται να ωφελούνται όλοι. Ο ανταγωνισµός σηµαίνει ότι το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό. Ο ένας προσπαθεί να φάει το µερίδιο του άλλου. Αυτό δεν τους εµποδίζει
ούτε και θα εµποδίσει τα διάφορα κοράκια. Αυτά τα ξέρουµε κι
από πολλά πράγµατα που τα συµφωνούν από πριν. Άγονος ο διαγωνισµός και στον δεύτερο γύρο πέφτει το τίµηµα. Τώρα εδώ
είναι η περιουσία του κόσµου. Δεν είναι µόνο τα δηµόσια έργα.
Πέφτει το τίµηµα και κάνουν συµφωνίες και µοιράζουν ποιος θα
πάρει τι. Ποιον ωφελεί, λοιπόν, αυτή η νέα ρύθµιση, µε την οποία
µειώνεται αυτόµατα η τιµή της πρώτης προσφοράς;
Δεν κατάλαβα το επιχείρηµα που είπατε. Δεν το άκουσα καλά.
Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι αυτό το κάνετε για να αποφύγετε
να πάρει απόφαση το δικαστήριο και να συντοµεύσετε τον
χρόνο. Ποιον ωφελεί; Ωφελεί ή όχι τις τράπεζες και τους άλλους,
που θέλουν να πάρουν τα σπίτια του κοσµάκη τζάµπα. Τα ωφελεί
ή όχι; Τα ωφελεί. Άρα, ποια αντικειµενική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη;
Τέταρτο παράδειγµα, που βγάζει κυριολεκτικά µάτι και αποδεικνύει µε κραυγαλέο τρόπο την ταξικότητα του νόµου αυτού
και των προηγούµενων. Και βέβαια αποδεικνύει ποια συµφέροντα εξυπηρετεί όχι µόνο η Νέα Δηµοκρατία, αλλά και τα άλλα
κόµµατα. Να το πω πιο απλά. Ποια ήταν η συζήτηση; Χρεοκοπούν επιχειρήσεις. Βέβαια, για να ανοίξουµε µια παρένθεση και
να καταλαβαίνει ο κόσµος, ορισµένες απ’ αυτές που χρεοκοπούν
και κλείνουν το κάνουν για να πάνε στη Βουλγαρία. Άλλες κλείνουν, αλλά ο βιοµήχανος είναι εκατοµµυριούχος, για να µην πω
δισεκατοµµυριούχος. Γιατί έχουµε το ευρώ τώρα. Κλείνουν
αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν. Ποιος πρέπει πρώτος να αποζηµιωθεί; Εδώ δείχνει και την ιδεολογική ταυτότητα του καθενός.
Εµείς λέµε οι εργαζόµενοι, γιατί χωρίς τους εργαζοµένους δεν
δουλεύει επιχείρηση. Δουλεύει µόνο µε τον ιδιοκτήτη; Όχι. Αυτό
λέγαµε ως ΚΚΕ και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά σε µια καπιταλιστική κοινωνία, όπου θεωρείται ότι κινητήριος δύναµη είναι οι
επιχειρηµατίες και το κεφάλαιο, αυτό δεν συµβαίνει. Ποιοι ικανοποιούνταν µε τους προηγούµενους νόµους; Ικανοποιούνταν οι
τράπεζες. Και φυσικά, υπήρχαν και κάποια «προνόµια». Είναι τραβηγµένο. Για να αποζηµιωθούν οι εργαζόµενοι.
Τώρα τι κάνετε; Το πάτε παραπέρα. Ήταν στραβό το κλήµα το
έφαγε κι ο γάιδαρος. Τώρα, λοιπόν, µε τις προθεσµίες και µε
αυτά που λέτε πλέον αλλάζει. Δεν θα υπολογίζεται ο χρόνος που
εξαγγέλλεται ο πλειστηριασµός, αλλά ο χρόνος που γίνεται.
Αυτό είναι ένα βρώµικο κόλπο κατά των εργαζοµένων -κυριολεκτικά βρώµικο- και πρέπει να το καταλάβουν οι εργαζόµενοι.
Πάτε να τους φάτε αυτά που δικαιούνταν, ακόµη και µε τον προηγούµενο. Αυτό πάτε να κάνετε τώρα.
Πείτε µας, γιατί το φέρατε; Πείτε µια αιτιολογία. Ακριβώς γι’
αυτό, για να ξεπλύνετε όλους αυτούς που έχουν το χρήµα και να
κλέψετε ιδρώτα και αίµα εργαζοµένων, αφού όταν κλείνει η επιχείρηση, πιθανά για ένα και δύο χρόνια µέχρι να γίνει ο πλειστηριασµός, θα είναι άνεργοι, δεν θα παίρνουν τίποτα. Έρχεστε
τώρα µε την αλλαγή αυτή που κάνετε, όταν πραγµατοποιηθεί ο
πλειστηριασµός, να τους µειώσετε τον χρόνο αποζηµίωσης. Έτσι
δεν είναι; Ναι ή όχι;
Τι πολιτική είναι αυτή; Πολιτική δικαιοσύνης ή βαρβαρότητες
απέναντι στους εργαζόµενους, σ’ αυτούς που φτύνουν αίµα και
παίρνουν 6 και 7 και 8 κατοστάρικα και µένουν άνεργοι, ενώ
έχουν δώσει όλη τη ζωή τους και έχουν φουσκώσει τα αµύθητα
κέρδη επιχειρηµατιών; Έρχεστε τώρα και τους κλέβετε κι άλλο!
Και αυτό είναι ντροπή, αλλά ντροπή δεν υπάρχει στην πολιτική
και την πολιτική τη δική σας!
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Εποµένως, λέω αυτά τα παραδείγµατα, γιατί η εισηγήτριά µας,
η Μαρία Κοµνηνάκα αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλα και µε επιχειρήµατα. Όµως, απάντηση δεν ακούσαµε. Αυτό που ακούµε είναι
γενικές θεωρίες, όµορφες λέξεις και κόντρες µε τον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και µε άλλους µε τους οποίους έχετε κοινά στοιχεία. Μπορεί να διαφέρετε στα επιµέρους, αλλά ουσιαστικά, κινείστε στην
ίδια γραµµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, λοιπόν, συµφωνούµε σ’ αυτό που ειπώθηκε και το οποίο
είπε και ο κύριος Υφυπουργός, δηλαδή ότι το νοµοσχέδιο επιχειρεί να λύσει προβλήµατα της καθηµερινότητας. Αυτό είναι
σωστό. Το ερώτηµα είναι: για ποιον; Για όλο τον λαό; Να, τα είπα:
Για παράδειγµα, ποιον ευνοεί αυτό που φέρνετε µε τους πλειστηριασµούς; Τον εργοδότη, τον καπιταλιστή, τον επιχειρηµατία
ή τους εργαζόµενους; Αφού τους κλέβετε ωµά από την τσέπη.
Τους παίρνετε τα δικαιώµατα που έχουν. Σας είπα ένα κραυγαλέο παράδειγµα, όπως ήταν και τα προηγούµενα που είπα. Έτσι
δεν είναι;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Όχι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Άρα, λοιπόν, δεν λύνει προβλήµατα
της καθηµερινότητας. Λύνει προβλήµατα απελευθέρωσης, πλήρους ασυδοσίας των συµφερόντων του κεφαλαίου και των επιχειρηµατιών. Σας τα λέει ο Πισσαρίδης, ο οποίος είναι
ιδεολογικός καθοδηγητής. Αυτό είναι το µεγάλο θέµα.
Δεύτερον, ο κ. Λοβέρδος της Νέας Δηµοκρατίας -γιατί υπάρχει και ο Ανδρέας- ο οποίος έφυγε, είπε ότι η δικαιοσύνη έχει
στόχο να προστατέψει τον αδύναµο. Καλά, εδώ γελάνε! Εδώ κι
αν υπάρχει γέλιο! Έχετε την εντύπωση ότι το πιστεύει κανείς
αυτό; Πιστεύει κανείς ότι η αστική, η ταξική δικαιοσύνη στον καπιταλισµό έχει στόχο να προστατέψει τον αδύναµο; Τι µας λέτε
τώρα; Τι µας λέτε; Εδώ σκοτώνονται άνθρωποι και στο τέλοςτέλος δεν αποζηµιώνονται. Ακόµα και αυτά που είχαν κατακτηθεί
µέσα στο πλαίσιο του αστικού συστήµατος, αυτά που όντως µπορεί να είχαν κατακτηθεί και να είχαν καταγραφεί και στο δίκαιο γιατί αυτό καταγράφει το «δίκαιο», εντός εισαγωγικών, το βασικό
δηλαδή, το δίκαιο του ίδιου του συστήµατος- τα παίρνετε όλα
πίσω, τα παίρνετε κυριολεκτικά όλα πίσω, τα σαρώνετε, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν µιλάµε για
τα µαγαζάκια και για τον καθένα ξεχωριστά. Πρέπει να απελευθερωθεί πλήρως η ασυδοσία του κεφαλαίου. Αυτά κάνετε σε
όλους τους τοµείς, όπως και στο περιβάλλον για το οποίο µιλάτε.
Όµως, δεν έχω ώρα τώρα να µιλήσω και γι’ αυτό.
Τελειώνω µε το εξής. Ειπώθηκε κάτι για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Υπάρχουν ορισµένοι ξύπνιοι, τύπου Πορτοσάλτε. Πριν από
έναν µήνα, πήγε και βρήκε µια δική µου οµιλία και έβγαλε δύο
φράσεις, όπου έλεγα ότι εµείς δεν µπορούµε να συµβιβαστούµε
µε αυτή την αστική δικαιοσύνη, γιατί εξυπηρετεί τα συµφέροντα
των λίγων και όχι των πολλών.
Επειδή µας κάνετε µια επίθεση για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη,
έρχοµαι σε ένα πρώτο θέµα: Είναι ανεξάρτητη; Τι καλείται να
εφαρµόσει η δικαιοσύνη; Τους νόµους που ψηφίζει η εκάστοτε
κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση; Πόσο έχετε στην πλειοψηφία του
ελληνικού λαού; Ούτε 25% δεν έχετε! Στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχετε ούτε το 25%! Αυτό είναι παρεµπίπτον ζήτηµα, όπως λένε και οι κανονισµοί.
Παρ’ όλα αυτά, εσείς ψηφίζετε νόµους, ψηφίζετε τους νόµους
της Κεραµέως, στους οποίους όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και µαθητές, είναι απέναντι. Άρα, είναι αντιλαϊκός ο νόµος;
Είναι ή δεν είναι κόντρα στη θέληση του λαού; Έτσι, λοιπόν, η
δικαιοσύνη είναι εξαρτηµένη από το νοµοθετικό έργο, που κάνει
η εκάστοτε κυβέρνηση, υπηρετώντας τα συµφέροντα αυτού του
συστήµατος.
Δεύτερον, ποιος διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης; Πείτε
µας. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Με τι κριτήρια; Αντικειµενικά; Ικανότητας; Μη κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Έχουµε
τόσα χρόνια εδώ και άλλα τόσα προηγούµενα άλλοι και τα ζούµε
καθηµερινά. Κάθε κυβέρνηση που βγαίνει διορίζει τους δικούς
τους. Με τι κριτήρια, πέρα από ρουσφετολογικά και τέτοια, που
δεν είναι και τα ουσιαστικά; Το κριτήριο είναι το ποιος θα εφαρ-
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µόσει καλύτερα τη δική της πολιτική. Εποµένως, για ποια ανεξάρτητη µιλάµε; Φυσικά, υπάρχουν δικαστές που δίνουν µάχη, η
Ένωση Δικαστών κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, για να τελειώσουµε και να τελειώσω κι εγώ, εµείς
όχι απλά την αµφισβητούµε, αλλά είµαστε αντίθετοι. Ξέρετε,
επειδή δεχόµαστε και αυτή την επίθεση, δεν καταλάβαµε καλά.
Εµείς καταψηφίζουµε σχεδόν όλα τα νοµοσχέδια. Αυτό σηµαίνει
ότι δεν αποδεχόµαστε αυτή την πολιτική. Μήπως δεν έχουµε το
δικαίωµα; Γιατί αυτό εννοούν ορισµένοι. Μήπως πρέπει να πάµε
µε κεφαλή δεξιά και βήµα χήνας; Όχι! Εµείς είµαστε αντίθετοι
και γι’ αυτό λέµε αυτά που λέµε και για τη δικαιοσύνη και για
τους νόµους σας και λέµε να µην εφαρµοστούν, απειθαρχία ανυπακοή! Η ανθρωπότητα δεν προχώρησε µπροστά µε την υπακοή.
Αλλιώς θα ήµασταν στα σπήλαια. Προχώρησε µε την αντίσταση,
µε την ανυπακοή, µε το άνοιγµα νέων δρόµων και µε τους αγώνες. Και σ’ αυτούς εµείς θα είµαστε στην πρώτη γραµµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παφίλη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση συνελήφθη για άλλη µια φορά στον ύπνο. Απεδείχθη ανεπίδεκτη µαθήσεως µε τα δραµατικά γεγονότα, που
διαδραµατίστηκαν στην Εύβοια και ευτυχώς δεν είχαµε την νεροποντή που είχε το Πήλιο.
Κύριοι Υπουργοί, είχα στο µυαλό µου να ξεκινήσω διαφορετικά, γιατί πιστεύω πραγµατικά ότι όλα τα κόµµατα του δηµοκρατικού τόξου του ελληνικού Κοινοβουλίου πιστεύουµε ότι η
δικαιοσύνη είναι ένας κυρίαρχος θεσµός στην παρουσία του
οποίου επενδύουµε, και πρέπει να επενδύουµε, όλοι, θεωρώντας
ότι µέσα από την σωστή, διαφανή και ανεπηρέαστη λειτουργία
της εξασφαλίζεται αυτό που λέµε αίσθηµα δικαίου. Όµως, σας
άκουσα σε µία παρέµβαση να επιτίθεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε έναν αυτάρεσκο τρόπο. Έτσι, µε βάλετε στον πειρασµό.
Κύριοι Υπουργοί, τα παραδικαστικά κυκλώµατα λειτουργούσαν στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ; Ή µήπως τα έχετε ξεχάσει; Το
2013, όταν ψηφίσατε την απαλλαγή από την απιστία των golden
boys των τραπεζών ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ; Τον Δεκέµβριο
του 2019, κύριε Υπουργέ, όταν ψηφίσατε τη σχετική διάταξη, µε
την οποία απαλλάξατε τα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών, ο
οµιλών είχε υποβάλει δύο µηνυτήριες αναφορές στον Άρειο
Πάγο, το 2012, για τα «θαλασσοδάνεια» της τελευταίας δεκαπενταετίας και για το πώς χρησιµοποιήθηκε το ιερό χρήµα των
ασφαλιστικών ταµείων στα πλαίσια του PSI και που ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έµαθε αν µε τα χρήµατα αυτά αγοράστηκαν οµόλογα από την πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά. Για να µην
πω τι επακολούθησε µε το διοικητικό συµβούλιο του χρηµατοπιστωτικού φορέα, για να µην πω τι έγινε µε το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και για να µην πω τι έγινε τελευταία
µε το διοικητικό συµβούλιο του φορέα επικουρικής ασφάλισης.
Έρχεστε µε ένα ύφος δεκαπέντε Καρδιναλίων και απευθύνεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πιστεύω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να διατηρεί και τη νηφαλιότητα και ένα ύφος,
που να εξασφαλίζει από όλες τις πτέρυγες της Βουλής τη διάθεση να γίνεται διάλογος, όταν µάλιστα, εισάγονται τέτοιου είδους νοµοσχέδια, που πραγµατικά πρέπει να τύχουν της
βασάνου του διαλόγου, ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου διαλόγου, για να µπορούµε πραγµατικά να προσθέσουµε όσα µπορούµε να προσθέσουµε.
Νοµίζω ότι δεν αµφισβητεί κανείς τα προβλήµατα που έχει η
δικαιοσύνη, τις µεγάλες καθυστερήσεις, τις παραγραφές που
πολλές φορές ζηµίωσαν το δηµόσιο από µεγάλες φορολογικές
υποθέσεις και µία σειρά ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε την
αποτελεσµατικότητα. Έχουµε και το µεγάλο πρόβληµα της πολυνοµίας που όλοι το οµολογούµε.
Το 2016, κύριε Υπουργέ, ψηφίσαµε µε τον ν.4369 στο άρθρο
40 τη διάταξη για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την προσπάθεια. Και καλά κάνει,
γιατί ίσως µέσα από την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας να απαλλάξουµε και τη δικαιοσύνη από καταστάσεις, που δυσκολεύουν
τη θετική εξέλιξη του έργου της.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα, σε ό,τι αφορά το εισαγόµενο για ψήφιση νοµοσχέδιο,
κύριε Υπουργέ, η διάταξη του άρθρου 2 επιχειρεί να θεσπίσει τη
λεγόµενη «πιλοτική πολιτική δίκη». Παρόµοια σχετική διάταξη
ψηφίστηκε το 2011 κατ’ επιταγήν της τρόικας σε ό,τι αφορά τον
χώρο του διοικητικού δικαίου. Με αυτή τη διάταξη ισχυρίζεστε
ότι θα επιφέρετε µία σηµαντική παρέµβαση, ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο αποτελεσµατική προώθηση των υποθέσεων.
Όµως, αν παρακολουθήσει κανείς όλες τις πτέρυγες της Βουλής, υπάρχουν ισχυρότατες ενστάσεις για τον ρόλο που µπορεί
να παίξει αυτός ο θεσµός, το πώς ουσιαστικά θα περιθωριοποιήσει τους άλλους βαθµούς δικαιοδοσίας δικαστηρίων και το πώς
πραγµατικά θα δηµιουργήσει προβλήµατα εξυπηρετώντας εξωθεσµικά κέντρα. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο άρθρο 3, επί τροχάδην, κύριε Πρόεδρε, σε συνδυασµό µε
τα άρθρα 24 και 25, έχουµε περιορισµό της αρχής της ακροαµατικότητας και της εµµάρτυρης απόδειξης κι αυτό µας βάζει σε
υποψίες ότι οι υποθέσεις δεν θα εξετάζονται σε βάθος και σε
πλάτος.
Στο άρθρο 21, κύριε Υπουργέ, ζητάµε να φύγει από την αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων η διαδικασία ένορκης εξέτασης και
να πάει σε δικηγόρους και συµβολαιογράφους, πλην των πληρεξουσίων των διαδίκων.
Στο άρθρο 61 έχουµε µία επαναφορά του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο τελευταία άρθρα και ευχαριστώ για την υποµονή σας.
Επανέρχεται ένα µέρος του άρθρου 938, που ουσιαστικά, προστατεύει τη διαδικασία, που αφορά τις κινητές αξίες, αλλά αφήνει στην τύχη τους τα ακίνητα, επιτρέποντας µία διαδικασία, κατά
την οποία έχουµε αναστολή εκτέλεσης και έχουµε ταυτόχρονα
καθυστερήσεις στην προώθηση των διαδικασιών, µε συνέπεια να
απειλούνται να χαθούν ακίνητες περιουσίες.
Στο άρθρο 62, όταν εµποδίζεται ένας από τους γονείς να
έρθει σε επαφή µε το παιδί του, υποκαθιστάτε τη δυνατότητά
του να προσφεύγει στα δικαστήρια, µε δικαστικό επιµελητή, στον
οποίον παρέχετε δικαστικές εξουσίες. Υπάρχουν πάρα πολλά
ερωτήµατα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το άρθρο 68, όπου σε συνδυασµό
µε τον Πτωχευτικό Κώδικα έχουµε δύο πλειστηριασµούς και
πάµε χωρίς δικαστική απόφαση σε τρίτο, µε µειωµένο το ποσό
της αρχικής τιµής στο 80% και πάλι χωρίς δικαστική απόφαση
πάµε σε τέταρτο πλειστηριασµό, όπου µειώνεται το αρχικό ποσό
στο 65%. Αυτό µας βάζει σε πάρα πολλούς προβληµατισµούς ότι
θα εξυπηρετηθούν διάφορα fund, που πραγµατικά απειλούν να
αρπάξουν «µπιρ παρά» την περιουσία του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, θεωρώ ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο, πριν κλείσει η διαδικασία, να αφουγκραστείτε τις απόψεις του Κοινοβουλίου.
Ακούστηκαν από όλες τις πτέρυγες χρήσιµες απόψεις, οι οποίες
πραγµατικά, αν ληφθούν υπ’ όψιν, αυτό το νοµοθέτηµα θα το κατοχυρώσουν µε πιο ισχυρό τρόπο.
Γι’ αυτό, θα ήθελα και πάλι να απευθυνθώ σε σας και να σας
πω να το δείτε µε ανοιχτούς ορίζοντες και να είστε δεκτικός στις
παρατηρήσεις που πραγµατικά, ενδυναµώνουν το νοµοθέτηµα
αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κουρουµπλή.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ελληνική Λύση κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
Να ετοιµάζεται, επίσης, ο κ. Σάββας Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είχατε πει, βέβαια, να µιλήσω πριν από τον συνάδελφο του
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ΚΚΕ, αλλά όπως φαίνεται, είναι προνοµιούχος του συστήµατος
και το κόµµα του, γενικότερα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως
µπορεί και διώχνει Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, εάν τολµήσουν να του αντιµιλήσουν, κάτι που τουλάχιστον σε µένα έχει
γίνει ξεκάθαρο. Σωστά είπε, πάντως, πως το µεγάλο ψάρι τρώει
το µικρό, ενώ οι άνθρωποι είναι καλό να κρίνονται από τις πράξεις τους και όχι από τα λόγια τους. Ελπίζω να µε ακούει. Εάν
όχι, να του µεταφερθεί µαζί µε το «ευχαριστώ» µου για την ευγένειά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ο εισηγητής
της Ελληνικής Λύσης έχει αναφερθεί διεξοδικά στις επιτροπές
και σήµερα, όσον αφορά στο νοµοσχέδιο. Οπότε εµείς θα περιοριστούµε σε ορισµένα µόνο µέρη του.
Θα ξεκινήσουµε, όµως, από το ότι η ελληνική δικαιοσύνη,
εκτός από το θλιβερό πραγµατικά γεγονός, πως δεν είναι ανεξάρτητη, παρουσιάζει ένα ακόµη εξαιρετικά σοβαρό πρόβληµα.
Ειδικότερα, δεν αντιµετωπίζεται από το πολιτικό σύστηµα ως ένα
εργαλείο εξασφάλισης της δικαιοσύνης και της ταχείας απονοµής της µεταξύ των πολιτών, αλλά ως ένας µηχανισµός, αφ’ ενός
µεν, είσπραξης εσόδων από το κράτος, αφ’ ετέρου ως ένας φορέας επιβίωσης επαγγελµατικών οµάδων γύρω από τον συγκεκριµένο χώρο.
Εάν δεν αλλάξει, λοιπόν, αυτή η αντιµετώπιση, δεν πρόκειται
να υπάρξει πραγµατική απονοµή δικαιοσύνης στην Ελλάδα, κάτι
που οφείλει να µας ενδιαφέρει όλους, ειδικά το Υπουργείο, αποτελώντας την άµεση προτεραιότητά του.
Περαιτέρω, δυσκολία απόδοσης δικαιοσύνης συµβάλλουν
προφανώς, η πολυνοµία και η κακή νοµοθεσία, ειδικά σε µία
χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα
νόµων και τροπολογιών. Η αιτία είναι το ότι στην πατρίδα µας θεωρείται λανθασµένα ως επιτυχηµένος Υπουργός που παράγει
πολλούς νόµους, ενώ θα έπρεπε να ήταν εκείνος που εφαρµόζει
σωστά και αποτελεσµατικά τους υφιστάµενους νόµους. Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόµενο να τροποποιούνται επιφανειακά
και κατά εκατοντάδες παλαιότεροι νόµοι, απλά και µόνο για να
τροποποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα, µέσω αυτών των διαρκών τροποποιήσεων ικανοποιούνται πολλαπλά κακώς εννοούµενα συµφέροντα.
Μία τέτοια περίπτωση συναντάµε στο σηµερινό νοµοσχέδιο,
µε το οποίο προωθούνται αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τυπικά, για το φαίνεσθαι, δυστυχώς χωρίς ουσιαστική επιτάχυνση στην απόδοση της δικαιοσύνης µε ελάχιστες δυστυχώς
εξαιρέσεις, τις οποίες ανέφερε ο εισηγητής µας κ. Μυλωνάκης.
Αντίθετα, εµείς ως Ελληνική Λύση, έχουµε συγκεκριµένες ρεαλιστικές προτάσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε ο πολίτης να
αισθάνεται ασφαλής και επαρκώς προστατευµένος -αυτό είναι
το σηµαντικότερο- και ακόµη περισσότερο οι νόµοι να ισχύουν
για όλους ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από το αν είναι απλοί πολίτες ή άτοµα µε ισχύ και εξουσία. Μόνο έτσι µπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος εύρυθµα και να µην τίθεται σε κίνδυνο η
κοινωνική συνοχή, κάτι που οφείλει να µας ενδιαφέρει όλους.
Ειδικά όσον αφορά στην πολιτική δίκη, θα πρέπει να εισαχθούν
σωστοί δικονοµικοί κανόνες, έτσι ώστε η υπόθεση που φέρεται
ενώπιον των δικαστηρίων να αποτελεί ενότητα, τόσο ως προς το
ποινικό, όσο και ως προς το αστικό της µέρος για την έκδοση
µιας ενιαίας απόφασης. Εν προκειµένω, στην πολιτική δικονοµία
θα πρέπει να υιοθετηθεί µία διαδικασία προδικασίας µε την εµπλοκή και µε την ευθύνη του δικαστή και όχι µόνο των ιδιωτών
διαδίκων. Ο συγκεκριµένος δικαστής θα οφείλει να καλεί σε
ακρόαση τους διαδίκους, κατά την προδικασία, στο πλαίσιο της
διερεύνησης των προθέσεών τους, καθώς επίσης, των νοµικών
και πραγµατικών επιχειρηµάτων τους, κάτι που είµαστε σίγουροι,
πως θα οδηγούσε τις περισσότερες υποθέσεις σε συµβιβασµό,
πριν από την τελική συζήτηση της υπόθεσης, όπως άλλωστε συµβαίνει ,ήδη, σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες. Εκτός αυτού, θα
πρέπει να είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη διαδικασία, να ζητά
να προσκοµιστούν τα κατά τη γνώµη του κρίσιµα αποδεικτικά
µέσα, καθώς επίσης, επιπλέον διευκρινίσεις επί αορίστων σηµείων, πριν ακόµη η υπόθεση κριθεί ώριµη για συζήτηση και για
έκδοση απόφασης. Με τον τρόπο αυτόν αφ’ ενός µεν θα συντο-
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µευόταν η αστική δίκη µε τη συµµετοχή στην προετοιµασία της
δίκης και του ίδιου του δικαστηρίου, αφ’ ετέρου, θα εξαλειφόταν
οριστικά το φαινόµενο της απόρριψης αγωγών και αιτηµάτων ως
αόριστων και απαράδεκτων. Αυτές είναι, µεταξύ φυσικά πολλών
άλλων, οι πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται η χώρα
µας, όχι νοµοσχέδια όπως το σηµερινό, που δεν έχει απολύτως
κανένα νόηµα η ψήφισή του.
Με την ευκαιρία της σηµερινής Ολοµέλειας και επειδή προσπαθούµε πάντοτε να αναφερόµαστε σε θέµατα σχετικά µε τα
σχέδια νόµου που συζητούνται, ακόµη και ως Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, θα παραθέσουµε µερικές από τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης, που αφορούν γενικότερα στη δικαιοσύνη.
Εν πρώτοις, πιστεύουµε πως η δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα συγκρότησης ενός υγιούς εθνικού κράτους, καθώς επίσης
µιας υγιούς εθνικής κοινωνίας, επειδή η δίκαιη νοµοθέτηση και
η σωστή απονοµή της δικαιοσύνης ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική τελικά ευηµερία.
Δυστυχώς, όµως, εάν µελετήσουµε λίγο προσεκτικά τις δηµοσκοπήσεις, θα διαπιστώσουµε µε έκπληξη κάποιοι από εµάς πως
η ελληνική δικαιοσύνη ευρίσκεται πολύ χαµηλά δυστυχώς στην
εκτίµηση των Ελλήνων, κάτι για το οποίο, ασφαλώς, δεν µπορεί
και δεν πρέπει να είναι καµµία κυβέρνηση ικανοποιηµένη, ενώ
τεκµηριώνει, πως πολλά πράγµατα δεν λειτουργούν καθόλου
καλά στη χώρα µας. Για παράδειγµα, φίλος µας δικηγόρος, ο
οποίος είχε την ατυχία να αναλάβει µία υπόθεση εργολαβικά,
είχε ξεκινήσει την υπόθεση µε αγωγή το 2007, χωρίς να έχει καταφέρει έως σήµερα, περί τα δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, να
κλείσει η υπόθεση και να πάρει επιτέλους την αµοιβή του. Για την
ακρίβεια, η συγκεκριµένη υπόθεσή του, έχει ήδη συµπληρώσει
πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα ηµέρες, τεράστιο χρονικό διάστηµα,
χωρίς ακόµη να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, µε αποτέλεσµα οι διάδικοι να είναι σε συνεχή αγωνία και να υπάρχει ένταση µεταξύ
τους, ενώ ο δικηγόρος δεν έχει εισπράξει, όπως είπαµε προηγουµένως, καν την αµοιβή του. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος;
Αισθανόµαστε, αλήθεια, καλά µε αυτή την εικόνα της δικαιοσύνης; Από την άλλη πλευρά, ποιος φταίει; Οι δικαστές; Όχι βέβαια, αφού οι δικαστές απλά λειτουργούν υπηρεσιακά και
εφαρµόζουν τους νόµους τους οποίους οι εκάστοτε κυβερνήσεις
θεσπίζουν, νόµους όπως ο σηµερινός, που κατέθεσε η Κυβέρνηση προς ψήφιση, ένας νόµος µε µικρές αλλαγές, που το µοναδικό του νόηµα είναι να φαίνεται προς τα έξω ότι παράγεται
νοµοθετικό έργο από την Κυβέρνηση. Τίποτα περισσότερο και
τίποτα λιγότερο.
Έχουµε επισηµάνει πολλές φορές, πως οι ρυθµοί εκδίκασης
στην Ελλάδα είναι πολύ αργοί, µε αποτέλεσµα, σηµαντικά εγκλήµατα να παραγράφονται, εγκληµατίες να µην τιµωρούνται, ενώ,
τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και οι επιχειρήσεις να µην µπορούν
να δικαιωθούν. Φυσικά, έχουν συµβάλει σε αυτό το χάος οι ελλείψεις προσωπικού και υποδοµών. Εντούτοις, ο βασικός ένοχος
είναι οι νοµοθετικές διατάξεις που ισχύουν, χωρίς να γίνεται καµµία προσπάθεια πραγµατικής αλλαγής τους. Έτσι, ο χρόνος εκδίκασης για αστικές και εµπορικές υποθέσεις στην Ελλάδα, το 2016,
ήταν κατά µέσον όρο εξακόσιες εβδοµήντα ηµέρες από εκατόν
ενενήντα ηµέρες το 2012, όταν ενδεικτικά στη Γαλλία ήταν τριακόσιες πενήντα τρεις ηµέρες και στη Ρουµανία εκατόν πενήντα
τρεις ηµέρες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα καταθέσουµε αργότερα στα Πρακτικά. Ακόµη χειρότερος ήταν ο χρόνος εκδίκασης
για διοικητικές υποθέσεις ο οποίος στην Ελλάδα το 2016 ήταν
κατά µέσον όρο χίλιες ογδόντα έξι ηµέρες, όταν στη Γαλλία ήταν
τριακόσιες έξι και στη Ρουµανία, µόλις, εκατόν εβδοµήντα.
Ας µην αναρωτιόµαστε, λοιπόν, γιατί η Ρουµανία µάς ξεπέρασε, όσον αφορά στο ΑΕΠ, ενώ είµαστε πολύ πιο µπροστά από
τη Ρουµανία περίπου δέκα χρόνια πριν. Δεν είναι ντροπή; Αυτή
δεν θα έπρεπε να είναι η φροντίδα του Υπουργείου και όχι προσχηµατικά νοµοσχέδια όπως το σηµερινό; Αλήθεια, µε ποια κριτήρια κρίνονται οι Υπουργοί, εάν όχι εκ του αποτελέσµατος σε
θέµατα όπως το παραπάνω;
Ειδικά όσον αφορά στη νοµοθετική Βαβέλ που χαρακτηρίζει
δυστυχώς τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά τους αριθµούς σελίδων και άρθρων των νόµων, κατ’
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έτος, για την περίοδο 2002 έως 2016, καθώς επίσης τις υπουργικές και βουλευτικές τροπολογίες των ετών 2011 έως 2017 που
έγιναν δεκτές. Είναι κυριολεκτικά αµέτρητες. Όπως διαπιστώνει
ο καθένας, ακόµη και εγώ που δεν είµαι νοµικός -ευτυχώς- πρόκειται για ένα απίστευτο συνονθύλευµα για το οποίο, εάν ήµουν
Υπουργός και το συνέχιζα, θα ντρεπόµουν αφάνταστα, εάν δεν
είχα το σθένος να παραιτηθώ. Το λέω απολύτως ειλικρινά.
Περαιτέρω, όσον αφορά στις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης,
θα ξεκινήσουµε από την πλέον βασική, από τη θεσµοθέτηση του
συνταγµατικού δικαστηρίου, έτσι ώστε κάθε διάταξη νόµου που
θα κηρύσσεται αντισυνταγµατική να είναι άκυρη και ανίσχυρη για
όλους τους πολίτες από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης
ή από τον χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση.
Είναι άλλωστε ξεκάθαρο, πως το ισχύον σύστηµα του διάχυτου ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων από απλούς δικαστές αποδείχτηκε αναποτελεσµατικό, αφού δεν µας
προστάτευσε, ούτε από αντισυνταγµατικούς νόµους, ούτε από
τα αντισυνταγµατικά µνηµόνια που η σηµερινή Πρόεδρος, της
κατ’ επίφαση, δυστυχώς, Δηµοκρατίας µας τα έκρινε από το,
Σ.τ.Ε., τότε ως συνταγµατικά, ούτε, βέβαια, µας προφυλάσσει
από επιζήµιες και ανιστόρητες διεθνείς συµφωνίες, όπως είναι,
ξεκάθαρα, αυτή των Πρεσπών ή από εκείνες για τη µειωµένη
επήρεια των νησιών µας. Όλοι καταλαβαίνουµε, τι εννοούµε.
Είναι ντροπή για την Ελλάδα η µη ύπαρξη συνταγµατικού δικαστηρίου, επειδή η εγχώρια οικονοµική και πολιτική ελίτ δεν
θέλει να ελέγχεται από τους πολίτες, όταν ακόµη και η Τουρκία
ή τα Σκόπια διαθέτουν συνταγµατικό δικαστήριο.
Επόµενες προτάσεις µας, προτάσεις της Ελληνικής Λύσης,
είναι οι εξής:
Πρώτον, η δηµιουργία ειδικής επιτροπής που θα ελέγχεται βέβαια άµεσα από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα απαρτίζεται από
αδιάφθορους δικαστικούς που θα έχουν πλέον συνταξιοδοτηθεί,
µε αρµοδιότητα τον έλεγχο και την αξιολόγηση της δικαιοσύνης,
την επισήµανση των προβληµάτων, καθώς επίσης, την κατάθεση
προτάσεων επίλυσής τους.
Δεύτερον, η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο
θα καταχωρούνται οι αποφάσεις των δικαστηρίων ολόκληρης
της χώρας µε το όνοµα του δικαστή που τις εξέδωσε. Ταυτόχρονα, µε βάση λέξεις-κλειδιά, αφ’ ενός µεν, να ανευρίσκεται εύκολα οποιαδήποτε απόφαση -είναι πολύ σηµαντικό- αφ’ ετέρου,
να δηµιουργηθεί µια ενιαία νοµολογιακή βάση δεδοµένων.
Καταλαβαίνω ότι δεν ακούει κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Καλαµατιανέ,
σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Τρίτον, η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής, διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης.
Τέταρτον, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των ψηφιακών
υπηρεσιών του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Πέµπτον, η καταπολέµηση της βραδύτητας απονοµής δικαιοσύνης και η επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως συµβαίνει σε πολλές άλλες προηγµένες χώρες, έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η
εύρυθµη και οµαλή απόδοση δικαιοσύνης, καταλήγοντας, πρακτικά, σε αρνησιδικία.
Έκτον, η άµεση πρόσληψη δικαστών, εφόσον οι υπάρχοντες
δεν επαρκούν -και δεν επαρκούν εξ όσων γνωρίζουµε- για την
εκδίκαση των πολυάριθµων δικαστικών υποθέσεων που βρίσκονται σε αναµονή.
Έβδοµον, η δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ηλεκτρονικού µητρώου κρατουµένων από όλα τα καταστήµατα κράτησης
της χώρας.
Όγδοο, η άµεση εφαρµογή και χρήση ηλεκτρονικών µέσων
επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων που βρίσκονται σε άδεια.
Ένατο, η αλλαγή του νόµου περί ισόβιας κάθειρξης, µε την έννοια πως ισόβια κάθειρξη θα είναι κάθειρξη εφ’ όρου ζωής και
όχι ορισµένων ετών, όπως, δυστυχώς, ισχύει σήµερα, µε αποτέλεσµα πολύ σύντοµα οι εγκληµατίες να βρίσκονται στους δρόµους.
Δέκατο, στα ποινικά αδικήµατα, που θα επισύρουν ποινή πραγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατικής ισόβιας κάθειρξης, οφείλουν να συµπεριληφθούν επιπλέον τα εξής: εµπορία ναρκωτικών, κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος, εµπορία ανθρώπων, παιδεραστία, φυσικά, εµπόριο
οργάνων του ανθρώπινου σώµατος, συµµετοχή σε τροµοκρατικές οργανώσεις, συµµετοχή σε εγκληµατικές οργανώσεις και
διακίνηση παράνοµων µεταναστών.
Ενδέκατο, όσον αφορά στις αγωγές κακοδικίας εναντίον δικαστών, θα πρέπει να δικάζονται από ειδικό δικαστήριο, που θα
συγκροτείται από άλλους νοµικούς βεβαίως στο επάγγελµα,
εκτός της έδρας που υπηρετεί ο εναγόµενος δικαστής.
Δωδέκατο, υιοθέτηση δικονοµικών κανόνων, έτσι ώστε η υπόθεση που οδηγείται ενώπιον των δικαστηρίων να αποτελεί ενότητα, τόσο ως προς το ποινικό, όσο και ως προς το αστικό της
µέρος, για την έκδοση φυσικά µιας ενιαίας απόφασης. Δεν είναι
δυνατόν να ανεχόµαστε το φαινόµενο αντίθετων ποινικών και
αστικών αποφάσεων, είναι απαράδεκτο.
Δέκατο τρίτο, η υιοθέτηση της διαδικασίας προδικασίας, όπως
την αναλύσαµε στην αρχή της οµιλίας µας. Θεωρούµε ότι είναι
εξαιρετικά σηµαντική όσον αφορά στην επιτάχυνση της απονοµής δικαιοσύνης.
Δέκατο τέταρτο, οποιεσδήποτε αντίθετες αγωγές και αιτήµατα, καθώς επίσης συναφείς υποθέσεις θα πρέπει υποχρεωτικά
να συνεκδικάζονται, έτσι ώστε, αφ’ ενός µεν, να αποφευχθεί η
σπατάλη χρόνου και εξόδων των πολιτών, αφετέρου, να ρυθµίζεται ενιαία, ως οφείλει, η κάθε διαφορά.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για εκείνους που χρησιµοποιούν παρελκυστικά ένδικα βοηθήµατα για να
καθυστερούν την εκδίκαση υποθέσεων -συµβαίνει πάρα πολύ
συχνά-, έτσι ώστε να αποφεύγουν τις έννοµες συνέπειες των
πράξεών τους και να καθυστερούν, φυσικά, τη δικαιοσύνη.
Κλείνοντας, είναι φανερό, πως τίποτα από τα παραπάνω που
προτείνουµε δεν ικανοποιεί το παρόν νοµοσχέδιο, γεγονός που
ασφαλώς σηµαίνει ότι, δεν µπορούµε να το υπερψηφίσουµε,
ακόµη και αν το θέλαµε. Αυτό που λείπει, δε, γενικότερα από τα
νοµοσχέδια της Κυβέρνησης, είναι το όραµα και οι στόχοι. Δεν
υπάρχει ποτέ, δεν βλέπουµε ποτέ όραµα και στόχους σε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο κατατίθεται εδώ, χωρίς τα οποία, χωρίς
όραµα και στόχους, τίποτα δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα στη
χώρα µας.
Με διαχειριστικές κυβερνήσεις, πόσω µάλλον όταν πρόκειται
για υποχείρια των δανειστών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει
ποτέ το µέλλον που της αξίζει. Η Ελλάδα µπορεί να έχει ένα θαυµάσιο µέλλον, αρκεί να αποκτήσει τη σωστή κυβέρνηση, αυτή
που της αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Προκειµένου να καταθέσουµε κι ένα δεύτερο κείµενο νοµοτεχνικών βελτιώσεων, µέχρι να έρθει βεβαίως ο συνάδελφος που θα λάβει τον
λόγο, να διευκρινίσω ότι µε βάση το άρθρο 88, µέσω του οποίου
προεβλέπετο η δυνατότητα εργασίας ασκούµενων δικηγόρων
στα υποθηκοφυλακεία, µε βάση και την παρέµβαση του συναδέλφου Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Υψηλάντη, αυτή η δυνατότητα θα δίνεται και στα Κτηµατολογικά Γραφεία Κω, Λέρου και
Ρόδου και µε βάση αυτό που ζήτησε η κυρία συνάδελφος, η κ.
Μάνη - Παπαδηµητρίου, επεκτείνεται σε όλα τα γραφεία του
φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο αυτή η δυνατότητα.
Το καταθέτω να είναι σε γνώση των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Σας παρακαλώ πολύ µην ενοχλείτε τους Υπουργούς την ώρα
που µιλάει συνάδελφος. Υπάρχουν οι παύσεις, εκείνη την ώρα
µπορείτε να πάτε να τους πείτε ό,τι θέλετε, γιατί δεν είναι σωστό
για τον συνάδελφο. Έκανε τα παράπονά του ο κ. Βιλιάρδος, δεν
εισακούστηκε.
Καλείτε στο Βήµα ο κ. Σάββας Χιονίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γίνεται ένα ακόµη βήµα. Το τελευταίο διάστηµα διαπιστώνουµε ότι συστηµατικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης
καταθέτει, µε τη σειρά που επιβάλλουν οι κοινωνικές συνθήκες
αλλά και υποχρεώσεις, σειρά νοµοσχεδίων ώστε να βελτιώσουν
κυρίως την καθηµερινότητα των πολιτών και να δώσουν την
ασφάλεια δικαίου σε όλα τα επίπεδα: Οικογενειακό Δίκαιο, Ποινικός Κώδικας και όχι µόνο.
Διαπιστώνω λοιπόν σήµερα ότι παρόλο ότι υπάρχουν αντιρρήσεις, θα έλεγα, εν τω βάθει δεν είδα κάποιες ιδιαίτερες αντιρρήσεις ή αντιθέσεις από κανέναν στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
παρά για ιδεολογικούς λόγους εκ µέρους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, όπου συµφωνούµε και αυτό που κατατίθεται
είναι κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα λειτουργήσει. Αυτό είναι
όλο το ζητούµενο.
Πραγµατικά σε κάθε αλλαγή όλοι µας έχουµε την εύλογη επιφύλαξη να δούµε αν θα λειτουργήσει και πόσο καλά θα λειτουργήσει. Αυτή η επιφύλαξη υπήρχε και για τον ν.4335 και φαίνεται
ότι είχε αποτελέσµατα και αυτό µας δίνει µια επιπλέον δυνατότητα να προχωρήσουµε σε κάτι το οποίο είναι τελείως απαραίτητο.
Ακούστηκε, επίσης, ότι δεν υπάρχει σε άλλο δικαιικό σύστηµα
αυτή η πιλοτική δίκη, πουθενά στον κόσµο. Ωραία, ακόµα και αν
δεν υπάρχει -που υπάρχει στη Γαλλία- εποµένως και εδώ ας κάνουµε και πράγµατα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Εξάλλου, θα θυµίσω ότι σε πολλά ζητήµατα η ελληνική Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγαν µπροστά, µε το Green
Pass και µε µια σειρά άλλα πράγµατα, µε το Υπουργείο Τουρισµού, όπου ήταν ο αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και
πρώην Υπουργός, ο κ. Θεοχάρης, που βραβευθήκαµε για τις
πρωτοβουλίες. Υπό αυτή την έννοια, δεν πειράζει να κάνουµε και
εµείς σίγουρα βήµατα σε κάτι θετικό, το οποίο πιθανόν να αντιγράψουν κάποιοι άλλοι.
Εν προκειµένω, η πιλοτική δίκη είναι αυτή η οποία θα δηµιουργήσει τόσα προβλήµατα ή στερεί το δικαίωµα οιουδήποτε πολίτη
απέναντι στον νόµο; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα «όχι». Υπάρχουν
πάρα πολλές περιπτώσεις όπου µπορεί να υπάρχουν κοινές υποθέσεις και να υπάρχει ένας καλύτερος µπούσουλας -ας µου επιτραπεί η έκφραση- ώστε να µπορεί να πατήσει και ο δικηγόρος
και ο δικαστής. Μόνο αυτοί; Όχι. Και οι πολίτες να έχουν εικόνα,
όταν κάποιοι δικηγόροι από τους ελάχιστους που δεν είναι συνεπείς µε τη συνείδησή τους και αυτό που ορκίστηκαν τους οδηγούν σε µια δίκη η οποία γνώριζαν εκ προοιµίου ότι δεν πρόκειται
να ευδοκιµήσει και το έκαναν. Το κάνει µια ελάχιστη µειοψηφία
θα επαναλάβω και αυτό, αλλά δεν υπάρχει;
Άρα, λοιπόν, προστατεύουµε τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα µε αυτόν τον τρόπο και βεβαίως, να ξέρουµε ακόµη περισσότερο, να είµαστε ενηµερωµένοι για το πώς εξελίχθηκαν
αντίστοιχες υποθέσεις.
Είναι πολύ σηµαντικό, επίσης -το θέσαµε εδώ το ζήτηµα- ότι
χρειάζεται ψηφιακή µεταρρύθµιση γενικότερα στα δικαστήρια
και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πριν µερικούς µήνες δεσµεύτηκε ο Υπουργός. Σήµερα, λοιπόν, έρχονται αυτά τα θέµατα,
ώστε να κάνουµε τα αυτονόητα βήµατα. Και βέβαια, έχει τη σεµνότητα και το Υπουργείο και ο Υπουργός, σε αντίθεση µε ό,τι
αρέσκεται σε µερικούς Υπουργούς, που κάνουν ρυθµίσεις και τις
λένε «µεταρρυθµίσεις» και µάλιστα, µεγάλες από έπαρση. Εδώ
βλέπουµε µια σεµνότητα.
Τι λέει, λοιπόν; Ότι γίνονται ρυθµίσεις πάνω στο συγκεκριµένο
πλαίσιο οι οποίες είναι αναγκαίες. Και είναι απολύτως αναγκαίες,
γιατί η ζωή το έδειξε. Άκουσα από το πρωί πολλούς. Θυµάµαι
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τον κ. Λάππα, που είπε κάποια στιγµή ότι χρειάζονται πενήντα
χρόνια για να αλλάξει ένας Κώδικας και ότι χρειάζονται πολλά
χρόνια να συσκεφθούµε κ.λπ..
Πραγµατικά. Υπάρχει, όµως και η κοινή άποψη και η κοινή λογική και στον νοµικό κόσµο. Σας µιλά κάποιος ο οποίος δεν είναι
νοµικός, αλλά έχει υποστεί τις συνέπειες πολλές φορές αυτών
των καθυστερήσεων ή, τέλος πάντων, των ελλείψεων που υπήρχαν στη διαδικασία. Εποµένως, θα χρειαστούµε τόσα πολλά χρόνια; Τι σηµαίνει; Ότι όταν λύνεις ζητήµατα χρονίζοντα και βάζεις
το µαχαίρι εκεί που πρέπει να κάνεις τη χειρουργική επέµβαση,
είναι κακό; Το αντίθετο θα έλεγα, ότι είναι πάρα πολύ καλό.
Εδώ, λοιπόν, δίνουµε την απλή λογική, όπως αναφέρθηκα παλαιότερα για τις βεβαιώσεις των µηχανικών, οι οποίοι µπορούν
να λένε αν ένα σπίτι είναι αυθαίρετο ή όχι, γιατί δεν µπορούσαν
δηλαδή οι δικηγόροι να δίνουν ένορκες βεβαιώσεις και πρέπει
να στήνεσαι έξω από το γραφείο του κάθε ειρηνοδίκη µε ταλαιπωρία για να κάνεις µια ένορκη βεβαίωση;
Επίσης, δίδονται περισσότερα προνόµια σε χρόνους στους
διαδίκους; Είναι σαφές και ξεκάθαρο. Είναι σηµαντικό -και αυτό
πιστεύω ότι θα το ψηφίσει και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδαςότι οι ΙΔΑΧ γίνονται πλέον µόνιµοι. Ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία σας, ώστε να προκύψει αυτό το ζήτηµα, γιατί πραγµατικά στα
δικαστήρια δεν έχουµε και τη µεγαλύτερη άνεση από άποψη
προσωπικού.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σηµαντικό να επιταχύνουµε
τις διαδικασίες πρόσληψης δικαστών, ώστε να επιτύχουµε να
προσεγγίσουµε τουλάχιστον το 80% του µέσου όρου των χωρών
οι οποίες είναι υψηλά σε αυτό το ζήτηµα και νοµίζω πως µπορούµε να το πετύχουµε. Ήδη γίνονται προσπάθειες, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο.
Αυτό που θα πρέπει να τονίσω, επίσης, είναι το πώς θα µπορέσουµε να αξιολογήσουµε αυτές τις καθυστερήσεις οι οποίες
παρατηρούνται. Εδώ ακούσαµε γενικόλογα πράγµατα για το τι
πρέπει να κάνουµε συνολικά στη δικαιοσύνη. Βεβαίως, στα περισσότερα συµφωνούµε. Το ζήτηµα είναι επί του πρακτέου. Θα
γίνουν αυτά ως διά µαγείας σε µια µέρα ή βήµα-βήµα, όπως
κάνει το Υπουργείο συστηµατικά τα τελευταία δύο χρόνια;
Σαφώς και πρέπει να γίνουν βήµα-βήµα. Θα υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιδράσεις; Επίσης θα υπάρχουν. Καθετί που διαταράσσεις δηµιουργεί τις αντίστοιχες αντιδράσεις.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση και αναβάθµιση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου και βεβαίως, θα χρειαστεί και ένα σύστηµα, κύριε Υπουργέ -το βάζω και εγώ σαν
γενικότητα, αλλά είναι ουσία- αξιολόγησης µε συγκεκριµένα κριτήρια της αποδοτικότητας, της παραγωγής αποφάσεων των δικαστικών λειτουργών. Διότι δεν φταίνε µόνο οι δικηγόροι ή δεν
φταίνε οι διάδικοι µε τα τερτίπια τους. Από εκεί και πέρα, πρέπει
να προχωρήσουµε σε ένα κοµµάτι της αξιολόγησης.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να αναβαθµίσουµε βήµα-βήµα.
Αυτό κάνει το Υπουργείο, το κάνει συστηµατικά. Δεν ήθελα να
µπω στην ουσία, γιατί µας τα ανέλυσε τόσο εξαιρετικά ο συνάδελφος, ο κ. Κωνσταντινίδης, µε την πολύ καλή δουλειά και παρουσίαση που έκανε, ώστε να µπορέσει να γίνει κατανοητό στον
καθένα και στην καθεµιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά στο κοµµάτι των πλειστηριασµών, είναι θέµατα
για τα οποία κάποιοι υπέγραψαν νωρίτερα υποχρεώσεις και δεν
µπορεί να λέµε ότι τώρα δεν έχουµε µνηµόνια. Είναι τα απόνερα
των υπογραφών και καµµία σοβαρή κυβέρνηση δεν µπορεί να
παρακάµψει τις υπογραφές της προηγούµενης κυβέρνησης.
Άρα, λοιπόν, είναι µεν σκληρό, υπάρχουν όµως οι δείκτες προστασίας αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν σε αυτή την ετεροβαρή
σχέση.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, που πάντοτε έχω την ανοχή σας
και σας ευχαριστώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ελέχθη, επίσης, το εξής: Σε µια ετεροβαρή σχέση που θα υπάρχει, πώς θα πάει κάποιος απευθείας
στον Άρειο Πάγο, που προβλέπεται; Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι
σήµερα -αυτό που ίσχυε στο πρωτοβάθµιο- δεν είχε ο ισχυρός
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καλύτερο δικηγόρο; Στο εφετείο δεν είχε καλύτερο δικηγόρο; Ο
Άρειος Πάγος είναι αυτό το οποίο θα δηµιουργήσει θέµα και θα
χειροτερέψει την ετεροβαρή αυτή σχέση; Όχι, βέβαια. Και όσοι
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα -και δυστυχώς, είναι αρκετοί συνάνθρωποι µας, συνέλληνες- υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης εκ µέρους του συστήµατος του Υπουργείου της
βοήθειας αυτής, ώστε να οριστεί αυτός ο οποίος θα υπερασπιστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Πραγµατικά, αισθάνοµαι θλίψη, όταν ακούω στο Κοινοβούλιο
ότι «και πώς θα βασιστούµε στην κρίση των δικαστών του ανώτερου και ανώτατου βαθµού;». Άρα πρέπει να τα διαλύσουµε
όλα. Σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις ελάχιστες, µηδαµινές όπου δεν εκτελεί κάποιος σωστά τα καθήκοντά του, όπως
παντού, αλλά δεν µπορεί να λέγεται εδώ µέσα «και πώς θα κρίνει
ο αρεοπαγίτης, επειδή διορίστηκε από τον Υπουργό;». Δεν έχουν
αξιοπρέπεια, δεν έχουν γνώση, δεν είναι ικανοί σε αυτό το οποίο
κάνουν; Τι γίνεται; Τι µήνυµα θα περάσουµε στον κόσµο; Ότι όλα
είναι διάτρητα. Και η δικαιοσύνη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την υποµονή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ, κύριε Χιονίδη.
Ευχαριστούµε πολύ.
Καλείται στο Βήµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και να ετοιµάζεται ο κ. Καλαµατιανός.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις οµιλίες µου στη Βουλή επιµένω να προσπαθώ να βρίσκω τη συνισταµένη, να τονίζω όσα
συµφωνούµε και να µην εστιάζω στις διαφωνίες. Το ίδιο θα προσπαθήσω και τώρα. Εξάλλου, το νοµοσχέδιο αυτό που συζητάµε
σήµερα µας διευκολύνει.
Ας συµφωνήσουµε, λοιπόν: Η δικαιοσύνη ασθενεί. Κάποιοι
λένε ότι ο µεγάλος ασθενής. Εγώ θα πω απλώς ότι ασθενεί.
Οι µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρες. Αναφέρω σταχυολογώντας από την τελευταία. Τα αστικά δικαστήρια
συνεχίζουν να λειτουργούν µη επαρκώς, καθώς ο αναγκαίος χρόνος επίλυσης επίδικων αστικών και εµπορικών υποθέσεων συνεχίζει να αυξάνει, εξακόσιες τριάντα εννιά µέρες το ’19 συγκριτικά
µε πεντακόσιες πενήντα εννιά µέρες το 2018. Θυµίζω, διακόσιες
είκοσι µέρες στη Γερµανία. Επιπλέον, η παραγωγικότητα των
πρωτόδικων δικαστηρίων δεν έχει βελτιωθεί, όσον αφορά στον
ρυθµό εκκαθάρισης και περάτωσης των αστικών και εµπορικών
υποθέσεων, 86,2 το ’19, 86,3 το ’17.
Είµαστε τελευταίοι σε σχέση µε τον αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων. Είµαστε στις τελευταίες θέσεις µε τους υψηλότερους
χρόνους στη διεκπεραίωση υποθέσεων. Είµαστε στην τελευταία
θέση στην πληροφόρηση για το δικαστικό σύστηµα. Είµαστε
στην τελευταία θέση στην πρόσβαση του κοινού. Είµαστε στην
τελευταία θέση στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και µάλιστα,
θα ήθελα να πω και στον αγαπητό Υπουργό, τον κ. Τσιάρα, να
εστιάσει, αν µπορεί, το επόµενο διάστηµα και στη συλλογή
αυτών των στατιστικών. Είναι δύσκολα αυτά τα στατιστικά, γιατί
η δικαιοσύνη δεν παράγει µε ευκολία και µε αξιοπιστία αριθµούς
ώστε να µπορούµε να παρακολουθούµε την πρόοδο.
Δεύτερον, ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας δικαστικής ποιότητας. Δίκαιη δίκη σηµαίνει οπωσδήποτε και γρήγορη δίκη.
Αυτό ίσως θέλει µια κάποια επεξήγηση. Υπάρχουν αυτοί -ακούσαµε την κ. Αδαµοπούλου- που λένε πως η επιτάχυνση είναι εχθρός της ποιότητας. Αυτοί που το λένε αυτό δεν κατανοούν την
ποιότητα των δικαστών, την ποιότητα των εισαγγελέων, την ποιότητα των δικηγόρων µας, που µπορούν και να αποφασίζουν
σωστά αλλά και να αξιοποιούν τις νέες διαδικασίες και τις νέες
τεχνολογίες για όφελος των διαδίκων.
Ο εισηγητής µας, ο κ. Κωνσταντινίδης, είπε πως είναι παράλληλες η ποιότητα και ο χρόνος, αλληλοσυµπληρούµενες επιδιώξεις, πως η ταχύτητα είναι αναπτυξιακή. Και φυσικά όλα αυτά
είναι σωστά. Θα συµφωνήσω. Εγώ όµως θα πάω ακόµη παραπέρα. Θα πω πως ο πρωτεύων παράγοντας της ποιότητας µιας
δίκης είναι ο σύντοµος χρόνος εκδίκασης. Όταν ο χρόνος για να
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ολοκληρωθεί αµετάκλητα µια δικαστική διαδικασία είναι συγκρίσιµος µε το προσδόκιµο των διαδίκων, τότε έχουµε αρνησιδικία
στην πράξη. Όταν η πολύπλοκη καθηµερινότητά µας και στον
προσωπικό και στον επαγγελµατικό τοµέα εστιάζει στη διαχείριση του χρόνου και στην προβλέψιµη ολοκλήρωση των προσπαθειών µας, ο χρόνος εξυψώνεται σε πρωτεύουσα συνιστώσα.
Και για να το πω απλά, γιατί αυτά που κάνουµε εδώ πρέπει να
εστιάζουν στην καθηµερινότητα του πολίτη, όταν ένας πολίτης
αδικηθεί, δεν λέει: «Άσε, µην τρέχω στα δικαστήρια, γιατί οι δικαστές θα δωροδοκηθούν και θα χάσω.». Δεν λέει: «Οι δικαστές
δεν ξέρουν τους νόµους και θα χάσω.». Λέει µόνο: «Πού να
µπλέκω; Μέχρι να τελειώσω, θα είναι δώρον άδωρον.». Αυτή είναι
η σηµασία του χρόνου της δίκης στην καθηµερινότητα των πολιτών. Ο χρόνος είναι το κύριο ζητούµενό τους.
Αν συµφωνήσουµε λοιπόν µε αυτές τις διαπιστώσεις, ας πάµε
παραπέρα. Μπροστά µας έχουµε ένα νοµοσχέδιο ρεαλιστικό.
Δεν έρχεται εικονοκλαστικά να ανατρέψει όλη την πολιτική δικονοµία, πράγµα που θα δικαιολογούσε όλες αυτές τις αντιρρήσεις
που άκουσα. Εγώ νόµιζα ότι ερχόµαστε να αλλάξουµε όλο το δικαιικό µας σύστηµα.
Το νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα κάνει τρία πράγµατα.
Προστατεύει, καθώς, για παράδειγµα, η σύγχυση των αντιφατικών αποφάσεων θα µειωθεί µέσω του θεσµού της πιλοτικής
δίκης. Προστατεύει τον πολίτη. Δεύτερον, ενισχύει την εµπιστοσύνη, καθώς η εύρυθµη και σύντοµη απονοµή της είναι ο κύριος
παράγοντας εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη δικαιοσύνη. Και τρίτον, ενισχύει την προστασία των αδυνάµων, αφού
θωρακίζει το τελευταίο καταφύγιό τους, τη δικαιοσύνη. Ακούστηκε και από τον κ. Λοβέρδο. Ο αδύναµος έχει ανάγκη τη δικαιοσύνη. Ο δυνατός έχει ό,τι θέλει. Έχει χρήµατα και µπορεί να
κάνει ό,τι θέλει.
Το νοµοσχέδιο όµως, εκτός από ρεαλιστικό, είναι και ισορροπηµένο. Δίνει δικαιώµατα, όπως τη µερική επαναφορά του δικαιώµατος της ανακοπής πλειστηριασµού, αλλά και διευρύνει τις
προθεσµίες στην τακτική διαδικασία. Αν ακούσει την Αντιπολίτευση κανείς, θα νοµίζει ότι µόνο αφαιρεί δικαιώµατα. Κι όµως,
δεν υπάρχει ουδέν αναληθέστερον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας συµφωνήσουµε και σε κάτι
άλλο, πως το νοµοσχέδιο πετυχαίνει τους στόχους του, απλουστεύοντας τις διαδικασίες, για παράδειγµα, µε την παράσταση
των διαδίκων µε δήλωση, διαδικασίες οι οποίες κρίθηκαν στην
πράξη διότι χρειάστηκαν λόγω του κορωνοϊού και πέτυχαν. Κρατάει λοιπόν πετυχηµένες διαδικασίες και διαδικασίες που τις
έχουν µάθει οι δικηγόροι, οι δικαστές και όλοι όσοι εµπλέκονται
µε τις δίκες. Τις πετυχαίνει ψηφιοποιώντας, για παράδειγµα, µε
την επέκταση των ηλεκτρονικών µέσων, επιδόσεις, καταθέσεις
δικογραφιών, ψηφιακές υπογραφές και τα λοιπά. Και βέβαια θεραπεύει προβλήµατα και κενά από την εξαετή εφαρµογή του
4335, παραδείγµατος χάριν, διορθώνοντας τα προβλήµατα στις
διαδικασίες των µικροδιαφορών. Κάνει δηλαδή µεταρρύθµιση
στην πράξη. Η µεταρρύθµιση δεν είναι πάντοτε µια ριζική αλλαγή, είναι και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω και δυο λόγια για
τα ζητήµατα τα οποία ακούσαµε, τις περισσότερες αντιρρήσεις,
αν θέλετε, την καρδιά των διατάξεων που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο και που ακούσαµε πολλές αντιρρήσεις από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πρώτον, για την πιλοτική δίκη, ο θεσµός έχει
ωριµάσει από τη δεκαετή εφαρµογή του στα διοικητικά δικαστήρια. Η επέκτασή του είναι αυτονόητη, κατά την άποψή µου, υποχρέωση κάθε Υπουργού Δικαιοσύνης που σέβεται τη θέση του
και γι’ αυτό πρέπει να πούµε µπράβο και στον Υπουργό και στον
Υφυπουργό.
Ακούµε διάφορες αντιρρήσεις αντισυνταγµατικότητας, τις
οποίες µπορώ να τις καταλάβω αν κάποιος έρχεται από µια κακώς εννοούµενη, αλλά εν πάση περιπτώσει- συνδικαλιστική λογική για το δικηγορικό επάγγελµα. Χάνεται κάποια ύλη και
προφανώς αυτό δεν βολεύει κάποιους. Στην πραγµατικότητα
όµως βολεύει τους πολίτες, βολεύει αυτούς οι οποίοι δεν θα
έχουν δικαστικά έξοδα άσκοπα για δίκες στις οποίες στην πραγµατικότητα δεν έχουν καµµία τύχη.
Όµως, από την Αντιπολίτευση προσωπικά δεν τις καταλα-
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βαίνω. Και για να τις καταλάβω, πρέπει να απαντήσει η Αντιπολίτευση σε µερικά ερωτήµατα. Πρώτον, δεν δηµιουργήθηκε συνταγµατικό δικαστήριο, όπως µας κατηγορούν ότι θα κάνει αυτός
ο νόµος, από την πιλοτική δίκη στα διοικητικά δικαστήρια; Τώρα
δηµιουργείται; Αν είχε δηµιουργηθεί και υπήρχε κίνδυνος, θα
είχε δηµιουργηθεί ήδη.
Δεν κρίθηκε, δεύτερον, η συνταγµατικότητα, καθώς ήδη έχει
προσβληθεί η υπάρχουσα πιλοτική δίκη; Ξέρουν πολύ καλά οι
κύριοι της Αντιπολίτευσης πως και κρίθηκε και το αποτέλεσµα
είναι ότι είναι συνταγµατικός ο θεσµός στον ανώτατο βαθµό.
Τέλος, η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής επισηµαίνει
πάντα ακόµη και τις υποψίες αντισυνταγµατικότητας. Έχουµε
εδώ εµπειρία που η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ακόµα
και µια λέξη αν είναι λανθασµένη, ο τίτλος αν είναι λανθασµένος,
λέει ότι αυτό µπορεί να είναι αντισυνταγµατικό. Είχε συµβεί αυτό
µε ένα νοµοσχέδιο συνταξιοδοτικό. Τώρα δεν αναφέρει τίποτα
στην έκθεσή της. Τίποτα, δεν λέει τίποτα περί αντισυνταγµατικότητας. Από πού έρχεται λοιπόν όλη αυτή η κριτική περί αντισυνταγµατικότητας;
Τα πράγµατα είναι, κατά την άποψή µου, πάρα πολύ απλά.
συνταγµατικό δικαστήριο έχουµε όταν είναι ο µοναδικός και αυθεντικός ερµηνευτής του Συντάγµατος. Ο διάχυτος και παρεµπίπτων έλεγχος της συνταγµατικότητας δεν απειλείται, εφόσον
οι αποφάσεις της πιλοτικής δίκης δεν είναι δεσµευτικές.
Το δεύτερο θέµα που θίχτηκε ως πάρα πολύ σηµαντικό είναι
φυσικά οι πλειστηριασµοί. Το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν βελτιώνει
το ζήτηµα της ανακοπής και απλοποιεί τη διαδικασία της µείωσης
της τιµής, όταν δύο πλειστηριασµοί κηρυχθούν άγονοι. Ακούσαµε εδώ δακρύβρεχτες αναλύσεις για αγρότες, για οικονοµικά
αδύναµους. Ο κ. Σκανδαλίδης µάλιστα αναφέρθηκε ότι θα χάσουν τα χωράφια τους και διάφορα τέτοια.
Οι αντιρρήσεις αυτές είναι πλήρως παραπλανητικές, αφού και
εδώ τα πράγµατα δεν είναι και τόσο πολύπλοκα. Πρώτον, οι ευάλωτοι, όπως και οι πυρόπληκτοι για έξι µήνες µετά την καταστροφή, προστατεύονται ήδη από τις διατάξεις. Οι αλλαγές που
εισάγει το νοµοσχέδιο είτε είναι θετικές, όπως στην περίπτωση
της ανακοπής, είτε αφορούν διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχει φτάσει, δηλαδή, η διαδικασία πέραν της προστασίας
και στον πραγµατικό πλειστηριασµό και κρίνεται άγονος, κρίνεται
δεύτερη φορά άγονος. Δεν µιλάµε, λοιπόν, για δικαστές προστασίας οι οποίες είναι στην αρχή των οικονοµικών διαδικασιών.
Επίσης, η τιµή εκκίνησης δεν εµποδίζει να έχουµε µεγάλο τίµηµα. Είναι η ελάχιστη τιµή. Μπορεί να έρθουν υπερθεµατιστές,
οι οποίοι έχουν και το όνοµα και τη χάρη να δώσουν το µεγαλύτερο τίµηµα.
Τέλος, τι νόηµα έχει η εµπλοκή του δικαστηρίου σε µια τυπική
διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα. Όσο δεν εµφανίζονται πλειοδότες, αυτό σηµαίνει µόνο ένα πράγµα: Η τιµή
εκκίνησης είναι ασύµφορη και πρέπει να ξεκινήσει ο πλειστηριασµός από πιο χαµηλά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεδοµένων, λοιπόν, των παραπάνω όλη η κριτική που ακούσαµε είναι εκτός θέµατος, εκ του περισσού και πάντως δεν εδράζεται στην πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεδοµένου πως ο ν.4335/2015
είναι νόµος του ΣΥΡΙΖΑ, στοιχειώδης συνέπεια λόγων και πράξεων θα σας οδηγούσε στην υπερψήφιση επί της αρχής και της
συντριπτικής πλειοψηφίας των άρθρων αυτού του νοµοσχεδίου.
Είναι κρίµα που ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και αυτό το ραντεβού µε τη συνέπεια. Κρίµα, βέβαια, που ελληνικός λαός θα θυµάται.
Κλείνω µε δύο λόγια για την επικαιρότητα, θέλοντας να απαντήσω σε διάφορα ζητήµατα τα οποία τέθηκαν.
Ο κ. Παφίλης φούσκωσε τα ζητήµατα της απεργίας, διπλασίασε τους αριθµούς και εν πάση περιπτώσει, όσα µάς είπε για
την αξιολόγηση τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Υπάρχει δυσκολία στην αποδοχή της διαδικασίας της αξιολόγησης. Όµως, είναι
µία κεντρική πολιτική επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας πως όλοι
πρέπει να αξιολογούνται και στο δηµόσιο.
Ακούσαµε διάφορα ζητήµατα σε σχέση µε τον κορωνοϊό, την
ακρίβεια. Δεν θα επεκταθώ. Θέλω να κλείσω µε το εξής:
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Πληροφορηθήκαµε πριν από λίγο ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εξεταστική επιτροπή για τη χρηµατοδότηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και για την εταιρεία
«OPINION POLL» και µάλιστα, το συνδέει µε όσα αποκαλύφθηκαν στην Αυστρία. Το ακούσαµε και εδώ, στην Αίθουσα.
Θέλουµε να πούµε µερικά πράγµατα για αυτό. Πρώτα απ’ όλα,
πρέπει να πούµε, για να το ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι η δυνατότητα σύστασης εξεταστικής επιτροπής από τη µειοψηφία
είναι µια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, µετά την τελευταία αναθεώρηση του άρθρου 68. Συνεπώς
βλέπουµε στην πράξη ότι σεβόµαστε τη µειοψηφία και της δίνουµε δικαιώµατα και λοιπόν, χαιρόµαστε για το γεγονός ότι η
µειοψηφία θέλει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.
Βέβαια, πρέπει να πούµε πως είναι µια καλή αφορµή για να θυµηθούµε τα έργα και τις ηµέρες του ΣΥΡΙΖΑ, τα έργα και τις ηµέρες της τετραετίας 2015 - 2019.
Γιατί ποιος δεν θυµάται, άραγε, τις µετρήσεις από εταιρείες
που ξεφύτρωναν από το πουθενά και δηµοσιεύονταν σε φίλα
προσκείµενη εφηµερίδα στον ΣΥΡΙΖΑ, που εµφάνιζαν τη διαφορά, λίγο πριν τις εκλογές, στις δύο και δυόµισι ποσοστιαίες
µονάδες;
Ποιος δεν θυµάται την προσπάθεια που κάνατε, προκειµένου
να χειραγωγήσετε τον διαγωνισµό µε τις άδειες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης;
Ποιος δεν θυµάται όσα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα για τις
υπόγειες διαδροµές χρηµατοδότησης, προκειµένου να εκδοθεί
η εφηµερίδα του κ. Βαξεβάνη;
Αν συσταθεί αυτή η επιτροπή, θα είναι, λοιπόν, µια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για να τα θυµηθούµε όλα αυτά. Διότι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γελάνε και τα βοσκοτόπια µε τα
ζητήµατα που θέτετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Θεοχάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Διονύσιος Καλαµατιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία. Να ετοιµάζεται και ο κ. Ξανθόπουλος
από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είχαµε την πολύ µεγάλη
συµµετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.
Χιλιάδες κόσµου δήλωσαν την αντίθεσή τους στην εκδικητική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Χιλιάδες κόσµου δήλωσαν την
αντίθεσή τους στη δικαστηριοποίηση των κοινωνικών αγώνων.
Ήταν τεράστια, πολύ µεγάλη η συµµετοχή και όλος ο κόσµος,
εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, δήλωσαν ότι θέλουν την ενίσχυση της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας και όχι την υποβάθµισή
της, όπως την προωθεί η Υπουργός και η Κυβέρνηση συνολικά.
Είχαµε χθες και τα δραµατικά γεγονότα, τα τραγικά γεγονότα
στην Εύβοια µε τις πληµµύρες. Από το καλοκαίρι όλοι και ειδικά
η επιστηµονική κοινότητα επεσήµαναν τον κίνδυνο για τις πληµµύρες αµέσως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχές
που επλήγησαν. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Κυβέρνηση ανίκανη
να αντιµετωπίσει και να προετοιµαστεί για τα πληµµυρικά φαινόµενα, όπως ανίκανη εµφανίστηκε και στην αντιµετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.
Εµφανίζεται, επίσης, ανίκανη να αποτρέψει και την οικονοµική
και κοινωνική καταστροφή και ερήµωση στις πληγείσες περιοχές,
στην Εύβοια, στην Ηλεία και σε όλες τις άλλες. Το δήθεν επιτελικό κράτος αποδείχτηκε για µία ακόµα φορά αναποτελεσµατικό.
Τα µεγάλα λόγια, οι επικοινωνιακές δεσµεύσεις και εξαγγελίες
αποδεικνύονται πολύ γρήγορα κενές περιεχοµένου.
Αυτό που έστω και τώρα πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση είναι να
δείξει σεβασµό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές δεύτερη και τρίτη φορά
και να ξεκινήσουν, έστω και τώρα, άµεσα στοχευµένες παρεµβάσεις, όπως έχουν προτείνει οι επιστήµονες, για να αντιµετωπιστούν τα πληµµυρικά φαινόµενα, να σωθούν περιουσίες και να
µην κινδυνέψουν ζωές. Αν δεν το κάνει, δυστυχώς, στο άµεσο
µέλλον θα έχουµε πάρα πολλά προβλήµατα.
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Στα της δικαιοσύνης τώρα. Πάλι ποµπώδεις τίτλοι σε νοµοσχέδια, πάλι το περιεχόµενο των νοµοσχεδίων δεν δικαιολογεί αυτούς τους ποµπώδεις τίτλους. Εν προκειµένω, είναι πράγµατι
στόχος του νοµοσχεδίου η επιτάχυνση της δικαιοσύνης; Δεν
προκύπτει κάτι τέτοιο από τις προτεινόµενες διατάξεις, αλλά βλέπουµε και ότι η πρακτική της Κυβέρνησης για δύο και πλέον χρόνια δεν στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθµιση της δικαιοσύνης.
Οι καθυστερήσεις στην απονοµή όχι µόνο ελαττώνονται, αλλά
διευρύνονται. Τα µεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις των υπαλλήλων στα δικαστήρια αυξάνονται. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στη δικαιοσύνη δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε και
µέσα στην πανδηµία. Η στήριξη της Κυβέρνησης στους δικηγόρους είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δώσατε 600 ευρώ στους δικηγόρους, στη µεγάλη πλειοψηφία τους, και τίποτα άλλο. Ήταν για
µήνες κλειστά τα δικαστήρια και τα γραφεία τους. Τους αγνοήσατε και συνεχίζετε να τους αγνοείτε.
Τα δικαστήρια άνοιξαν χωρίς ουσιαστικά µέτρα. Κάθε µέρα
στοιβάζονται πολίτες, δικηγόροι και δικαστές στις δικαστικές αίθουσες. Οι έλεγχοι είναι υποτυπώδεις έως ανύπαρκτοι και είναι
αναξιοπρεπές πολίτες και συνάδελφοι δικηγόροι να στήνονται
στις τεράστιες ουρές στην είσοδο των δικαστηρίων, στις γραµµατείες των δικαστηρίων, στα υποθηκοφυλακεία και στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Με το άρθρο 2 εισάγετε στα
πολιτικά δικαστήρια τον θεσµό της πιλοτικής δίκης. Το κάνετε
αυτό µε µια µορφή που δεν απαντάται σε καµία έννοµη τάξη
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή εφαρµόστηκε το 2005 στη γερµανική δικαιοσύνη, αλλά δεν είχε την ευρύτητα που έχει µε τις δικές σας διατάξεις. Δεν έχει καθολική
εφαρµογή. Εφαρµόζεται µόνο στις διαφορές που προκύπτουν
στην κεφαλαιαγορά και έχει ως στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες στην πρόσβαση της δικαιοσύνης, αυτοί οι οποίοι εθίγησαν
και ζηµιώθηκαν από παράνοµες µεθοδεύσεις.
Εδώ, εσείς δίνετε τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να επιλαµβάνεται κάθε υποθέσεως, ν’ ασχοληθεί ακόµα και µε υποθέσεις
που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο.
Επίσης, δεν διασαφηνίζετε το ζήτηµα του γενικότερου ενδιαφέροντος. Εντάσσονται σε αυτά και τα ζητήµατα συνταγµατικότητας; Άκουσα τον κύριο συνάδελφο προηγουµένως που
αναφέρθηκε στην πιλοτική δίκη και στα διοικητικά δικαστήρια.
Είναι µια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν άλλες διατάξεις, άλλες διαδικασίες. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάρχει η διαδικασία στο ακροατήριο, η µαρτυρική
απόδειξη, τα πραγµατικά περιστατικά και τα νοµικά περιστατικά
τα οποία κρίνονται. Αν τελικά ισχύσει έτσι µε την ευρύτητα και
τη γενικότητα που προωθείται η πιλοτική δίκη, ο Άρειος Πάγος
ουσιαστικά θα είναι ένα οιονεί συνταγµατικό δικαστήριο. Βεβαίως, αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη συνταγµατική επιταγή των
άρθρων 87 παράγραφος 2 και το άρθρο 93 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος. Σε αυτά ορίζεται ότι υπάρχει ο διάχυτος και παρεµπίπτων έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων. Και αυτό
κρίνεται και στα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια δικαστήρια. Αν
η πιλοτική δίκη περιορίσει αυτή τη συνταγµατική επιταγή, είναι
προφανές ότι είναι αντισυνταγµατική.
Ήδη, κύριε Υπουργέ, ο νοµικός κόσµος συζητά ότι το γενικό
και ευρύ πεδίο της πιλοτικής δίκης στοχεύει στην εκκαθάριση σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό υποθέσεων δανειοληπτών, εργατικών υποθέσεων, υποθέσεων που οι εργαζόµενοι διεκδικούν την
αναγνώριση της πραγµατικής σχέσης εργασίας τους, που διεκδικούν επιδόµατα αποδοχές κ.τ.λ.. Τα κατώτερα δικαστήρια
έχουν εκδώσει αποφάσεις που προστατεύουν δανειολήπτες και
εργατικά δικαιώµατα και ευάλωτους συµπολίτες µας. Κάθε υπόθεση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια δικαστήρια, κάνοντας και κρίση επί των πραγµατικών
περιστατικών, δικαιώνουν όσους έχουν δίκαιο. Γεννώνται ερωτήµατα για το τι θα υπηρετήσει σ’ αυτές τις περιπτώσεις η πιλοτική
δίκη και εφόσον δεν είναι δεσµευτική, για ποιο λόγο να υπάρχουν
καθυστερήσεις γι’ αυτή τη διαδικασία.
Προβληµατική είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 3 µε την
οποία καταργείται εν τοις πράγµασι η αρχή της προφορικότητας
στην πολιτική δίκη και διατηρείται µόνο στα ασφαλιστικά µέτρα
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και τις γαµικές διαφορές.
Περαιτέρω, µε τα άρθρα 24 και 25 οι µαρτυρικές καταθέσεις
περιορίζονται υπέρµετρα. Από τη µία µειώνετε τις ένορκες βεβαιώσεις που µπορούν να αναλαµβάνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 22 και από την άλλη περιορίζετε την προφορική εξέταση
µαρτύρων ενώπιον της Έδρας του δικαστηρίου. Είναι δεδοµένο
-οι δικηγόροι το γνωρίζουµε- ότι µαρτυρικές καταθέσεις βοηθούν
στη διαµόρφωση δικανικής κρίσης και στην έκδοση ορθών δικαστικών αποφάσεων. Το ερώτηµα είναι γιατί περιορίζονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, έρχοµαι στη διάταξη του άρθρου 68. Είναι πασιφανές και ξεκάθαρο ποιους και τι θέλετε να εξυπηρετήσετε.
Προβλέπει ότι δεν απαιτείται απόφαση δικαστηρίου προκειµένου
να µειωθεί η τιµή πρώτης προσφοράς µετά από δύο άγονους
πλειστηριασµούς. Το άρθρο βεβαίως έρχεται σε συνέχεια του
νέου πτωχευτικού νόµου που εισάγετε που οδηγεί σε ρευστοποίηση της περιουσίας ακόµα και της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών και, βεβαίως, συνδέεται και µε την επιτάχυνση των
εκκρεµών δικών του νόµου Κατσέλη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει
κίνδυνος εκπλειστηριασµών κατοικιών και επιχειρήσεων που βαρύνονται µε κόκκινα δάνεια σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, σε εξευτελιστικές τιµές.
Το ερώτηµα εδώ είναι συγκεκριµένο: Τι θα εµποδίζει τους πλειοδότες να περιµένουν να πέσει η τιµή στους επόµενους πλειστηριασµούς, στον τέταρτο πλειστηριασµό, και µετά να πλειοδοτούν; Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι µε αυτή τη µεθόδευση οι περιουσίες θα βγαίνουν στο σφυρί για µερικές χιλιάδες ευρώ.
Όλα αυτά βέβαια δεν µπορούν παρά να εξαλειφθούν µε µια
άλλη διακυβέρνηση, µια προοδευτική διακυβέρνηση, που θα
θέτει σε προτεραιότητα τα συµφέροντα των δανειοληπτών, των
εργαζοµένων, των πιο αδύναµων και όχι τα συµφέροντα µόνο
των τραπεζών και των µεγαλοεργοδοτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Καλαµατιανέ.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, από τις 19 Οκτωβρίου 2021 έως
τις 26 Οκτωβρίου 2021, για προσωπικούς λόγους.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η συγκυρία η ιστορική επιβάλει
να ξεκινήσουµε, καθότι µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, µε αυτό που συµβαίνει στην Αυστρία και µε
την παραίτηση του Καγκελάριου Κουρτς, ο οποίος κατηγορείται
-άκουσον-άκουσον- για χειραγώγηση των ΜΜΕ και στηµένες δηµοσκοπήσεις, ότι µε 1 εκατοµµύριο ευρώ από το δηµόσιο ταµείο
φρόντισε να αξιοποιήσει και να υφαρπάξει ευνοϊκές γι’ αυτόν κρίσεις των ΜΜΕ.
Είναι µελαγχολική η σύγκριση για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Αυτό που ξέρουµε εµείς οι νοµικοί είναι η απόφαση και η
άποψη που έχει εκφράσει, ο Μυλωνάς του Πότσδαµ, όταν ο
Φρειδερίκος της Πρωσίας απαίτησε να του παραδώσει τον µύλο
του, του είπε την περίφηµη φράση: «Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο». Ο ελληνικός λαός σήµερα αναρωτιέται: Υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο;
Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, µιλάµε σήµερα για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Επανήλθατε στο αγαπηµένο για εσάς θέµα,
του Ποινικού Κώδικα του 2019 που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη δωροδοκία
πληµµέληµα. Θέλω να το πω, να το αντιληφθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έκανε καµµία δωροδοκία πληµµέληµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολι-
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τική ευθύνη να φέρει το σύνολο του κώδικα, όπως το επεξεργάστηκαν κορυφές της νοµικής επιστήµης, και να το εισαγάγει
προς ψήφιση στην ελληνική Βουλή. Εάν θεωρείτε ότι προσωπικότητες της εµβέλειας του Αργυρόπουλου ή του Ηλία Αναγνωστόπουλου ευτελίστηκαν για ένα αδίκηµα ήσσονος σηµασίας,
έχετε την ευθύνη.
Και επειδή ίσως δεν κατανοείτε, θέλω να σας πω ότι όπως στον
χώρο σας έχετε µορφές σαν τον Λούρο, σαν τον Ματσανιώτη,
αυτής της εµβέλειας είναι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα µην έρχεστε
εδώ και µέµφεστε τον ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτού του είδους τα θέµατα.
Άλλωστε, σε λίγο καιρό θα έρθει ο Ποινικός Κώδικας και εκεί θα
βγάλουµε τα ξίφη από τα θηκάρια µας και θα αντιδικήσουµε και
σε επιστηµονικό και σε πολιτικό επίπεδο. Το λέω όµως επειδή
µπορούµε και συνεννοούµαστε. Το επαναφέρετε µε µία εµµονή,
ενώ κάνετε λάθος για το θέµα του Ποινικού Κώδικα του 2019. Και
αυτό θα αποδειχθεί παντάπασιν, που λέµε εµείς οι δικηγόροι,
στην προσεχή διαδικασία όπου θα µιλήσουµε πια συνολικά για
το εύρος των αλλαγών. Φαντάζοµαι -καθ’ υποφοράν το λέω
αυτό- δεν θα τολµήσετε να φέρετε το 191 έτσι όπως επινοήσατε
και σκεφτήκατε να το φέρετε.
Μπαίνω στα καθ’ ηµάς. Ακούστε, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας κατά βάση ρυθµίζεται
από τον ν.4335/2015. Είναι ένας νόµος τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από ένα καθεστώς µνηµονιακών δεσµεύσεων και υποχρεωτικής επιβολής. Και το γεγονός ότι
απετέλεσε νόµο του ΣΥΡΙΖΑ δεν αίρει την ευθύνη όλων µας να
δούµε αν απέδωσε ο νόµους. Ελάτε και πείτε µας. Κατ’ αρχάς,
δεν έχετε µία γνωµάτευση της διοικητικής ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου. Αυτό το έχουµε στηλιτεύσει από τη στιγµή που
το κουβεντιάζαµε στις επιτροπές µέχρι σήµερα.
Δεύτερον, έχει γίνει µία επιτροπή η οποία θα παρακολουθούσε
τα τρία πρώτα χρόνια το εφαρµογή του ν.4335 και θα κατέληγε
σε κάποια πορίσµατα. Ζήτησα το πόρισµα αυτής της επιτροπής,
για να δούµε εάν είναι συµβατά αυτά που µας λέτε. Σφάλλουµε
εµείς; Σφάλλετε εσείς; Μέχρι και σήµερα, αυτό το πόρισµα δεν
το έχω δει.
Αυτό όµως για το οποίο θα πρέπει να συνεννοηθούµε, για να
µην καλύπτεστε υποκριτικά πίσω από το «επιχείρηµα», αφού το
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα γιατί διαµαρτύρεται, είναι εάν η κατάργηση της προφορικότητας της διαδικασίας δηµιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες για την έκδοση ουσιαστικών και ορθών αποφάσεων.
Αυτό είναι το θέµα. Εάν µεν η κατάργηση της προφορικότητας
και η ακύρωση της µαρτυρικής κατάθεσης επ’ ακροατηρίου,
όπου ο µάρτυρας αντιµετωπίζει ενώπιος ενωπίω τον εξεταστή δικαστή και τους παριστάµενους συνηγόρους και αποδεικνύεται ή
αναδεικνύεται από τις αντιφάσεις και τη στάση του σώµατος και
την καθυστέρηση στην απάντηση και τον τρόπο που απαντά η
αλήθεια ή όχι των ισχυρισµών του, αν λοιπόν απ’ αυτό το καθεστώς που ισχύει από τη δικονοµία του Μάουρερ, της αντιβασιλείας µέχρι τον ν.4335 η αλλαγή αυτού του καθεστώτος ευνόησε
την έκδοση των ορθών αποφάσεων, να κουβεντιάσουµε και να
πούµε ότι, ναι, είναι θετικό, το αφήνουµε και προχωράµε.
Εάν δεν την ευνόησε, να δούµε µε ποιον τρόπο θα µπορέσουµε να παρέµβουµε ουσιαστικά για να εκδίδονται ορθές αποφάσεις στα δικαστήρια.
Ανοίγω παρένθεση και θέλω να σας πω ότι σας κατατρέχει µια
τεράστια αγωνία µε την επιτάχυνση. Καταλαβαίνουµε πάρα πολύ
καλά όλοι κι εγώ πρώτος απ’ όλους σαν δικηγόρος που είχα την
τιµή να είµαι εννέα χρόνια πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου
της Δράµας και συµπληρώνω σχεδόν σαράντα χρόνια στην δικηγορία, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι είναι πραγµατικά αρνησιδικία η καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης. Αυτός είναι
ένας υπαρκτός κίνδυνος. Αλλά εξίσου υπαρκτός κίνδυνος είναι
να βγαίνουν αποφάσεις φασόν που δεν ανταποκρίνονται στις
προϋποθέσεις του νόµου και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Και όταν ένας δικαστής επιλαµβάνεται µιας υπόθεσης βασιζόµενος στις ένορκες βεβαιώσεις τις οποίες συντάσσουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, έχουµε στοιχεία σοβαρά για να αντικρούσουµε
και για να προβληµατιστούµε αν αυτό το καθεστώς ως µονοκαλλιέργεια ωθεί σε αποφάσεις ορθές ή αποφάσεις αυτές εκ των
ένδον και εξ αρχής έχουν το τεκµήριο της «αφέλειας».
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Αυτό, λοιπόν, είναι το ζήτηµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και µην κρύβεστε ότι τον ψηφίσατε τον ν.4335 και τώρα
έρχεστε και µας λέτε άλλα. Δεν λέµε αλλά. Λέµε να κρίνουµε την
ανάγκη εφαρµογής ουσιαστικών κανόνων απονοµής της δικαιοσύνης, γιατί αυτό το πράγµα µας αφορά όλους. Σήµερα είστε
εσείς, αύριο θα είµαστε εµείς και µεθαύριο θα είναι κάποιοι άλλοι
στα κυβερνητικά έδρανα. Αλλά η δικαιοσύνη και η ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης διαπερνά οριζόντια τις ανάγκες της κοινωνίας και πρέπει να την προσέχουµε υπερβολικά γιατί µας
ξεπερνά και δεν είναι θέµα κυβερνητικής ή µικροκοµµατικής ή
αντιπολιτευτικής τακτικής.
Έρχοµαι στα επιµέρους στοιχεία του νοµοσχεδίου. Αποτελεί
µία κοµβική αντιπαράθεση η πιλοτική δίκη. Έχουµε εκφράσει
όλες µας τις διαφωνίες σε επιστηµονικό και σε πολιτικό επίπεδο
και σας ξαναλέµε ότι οµογενοποιείτε διαφορετικά πράγµατα. Το
γεγονός ότι αυτός ο θεσµός λειτουργεί στο πλαίσιο του διοικητικού δικαίου και έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο Σ.τ.Ε., δεν σηµαίνει κατ’ αναλογία ότι θα εφαρµοστεί επιτυχώς και στον Άρειο
Πάγο. Ο Άρειος Πάγος είναι ένα ακυρωτικό δικαστήριο, είναι ένα
δικαστήριο το οποίο δικάζει διαφορές που δεν έχουν σχέση µε
αυτές που επιλαµβάνεται το Σ.τ.Ε. στα πρότυπα της πιλοτικής
δίκης.
Και επειδή ακριβώς έγινε και µία αντιπαράθεση µε τον συνάδελφο εισηγητή και συνάδελφό της της Πλειοψηφίας, έχω πει
ότι τουλάχιστον αν είστε αποφασισµένοι να τον εισαγάγετε
αυτόν τον καινοφανή θεσµό, µην δώσετε το δικαίωµα στον κάθε
ιδιώτη ατοµικά να προσφεύγει στον Άρειο Πάγο, στο Συµβούλιο
είτε στον εισαγγελέα για να αποφαίνεται περί της αναγκαιότητας
πιλοτικής δίκης ή όχι, γιατί θα φρακάρει το σύστηµα. Αυτό σας
το λέµε για να το σκεφτείτε.
Παράλληλα µε τη λειτουργία της επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κατά τεκµήριο εγκυρότερους ανθρώπους να κρίνουν που είναι ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο
πρόεδρος του οικείου, όπου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείµενο της διαφοράς, ταυτοχρόνως θεσµοθετείται ένα µόνο
πρόσωπο όργανο που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο
οποίος θα κρίνει αυτός από µόνος του εάν µία υπόθεση έχει τα
στοιχεία της πρότυπης δίκης.
Γιατί δεν εµπιστεύεστε το συλλογικό όργανο. Γιατί πάλι κατατρέχεστε από την ιδέα της επίσπευσης και της ταχύτητας; Αφού
και οι τρεις µπορούν και έχουν τα εχέγγυα να αποφασίζουν και
πιο ορθά και έχουν και την επιστηµονική κατάρτιση και γνώση
για να το διεκπεραιώσουν πληρέστερα. Εποµένως, η λειτουργία
του µονοπρόσωπου οργάνου, που είναι εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, δηµιουργεί επιπλέον προσκόµµατα.
Τέλος, δηµιουργείτε και επιπλέον προσκόµµατα στον ίδιο τον
θεσµό της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διότι ο εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου έχει έναν εποπτικό ρόλο των εισαγγελέων
όλης της χώρας και τον φορτώνετε να κρίνει επιµέρους αιτήµατα
όπου ο κάθε ιδιώτης θεωρώντας ότι θα βρει ταχύτερα το δίκαιό
του θα απευθύνεται και θα φορτώνει και αυτός την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου µε άσχετα, κατά βάσιν, καθήκοντα. Άσχετα
γιατί; Γιατί ενώ υπάρχει όλη η δοµή της δικαιοσύνης που είναι
έτοιµη να κρίνει, εσείς επιλέγετε να βγάλετε τον εισαγγελέα στην
πρώτη γραµµή και να κρίνει αυτός αν πρόκειται περί πιλοτικής ή
όχι δίκης.
Δηµιουργείτε έναν ένθετο βαθµό δικαιοδοσίας, έναν εµβόλιµο
βαθµό δικαιοδοσίας ανάµεσα στους υπάρχοντες και αυτό και
αυτό θα δηµιουργήσει επιπλέον προβλήµατα. Τα έχουµε πει σε
όλους τους τόνους, σε όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και
εξακολουθείτε να µην απαντάτε σε αυτά τα προβλήµατα που
εναγωνίως τα θέτουµε και εξ αγαθής προαιρέσεως. Και λέµε ότι
δεν θα λειτουργήσει, θα χειροτερέψει την κατάσταση µολονότι
εµείς είµαστε αντίθετοι µε αυτή την ιστορία.
Τέλος, γιατί πολλά είπα, δεν είναι δυνατόν να περάσει αυτό το
σύστηµα της αυτόµατης αναπροσαρµογής προς τα κάτω της
αξίας του εκπλειστηριαζοµένου ακινήτου. Καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που χάνει την περιουσία του έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό θεσµό να του πει ότι «Δεν κοστίζει τόσο. Κοστίζει τόσο»
και εποµένως µε αυτό το τίµηµα θα εκπλειστηριαστεί. Είναι πολύ
µεγάλη σηµασία να έχει το δικαίωµα να προσφύγει και να ζητήσει
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δικαστική προστασία και όχι µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο
να πηγαίνει η περιουσία του στο σφυρί.
Αυτές είναι οι βασικές αντιρρήσεις και βασικές διαφωνίες που
έχουµε. Γι’ αυτό ψηφίζουµε κατά επί της αρχής, γιατί ουσιαστικά
δυναµιτίζετε όλη τη διαδικασία της απονοµής δικαιοσύνης στην
πολιτική δίκη. Και όσον αφορά την εκτελεστική διαδικασία, αφαιρείτε και το τελευταίο επιχείρηµα που έχει κάποιος για να βρει
προστασία στο δικαστήριο, ενώ δεν έχει κάνει δηλαδή την αίτηση
αναστολής εκτέλεσης κατά της εκτελεστικής διαδικασίας σε
βάρος της περιουσίας του.
Με όλα τα στοιχεία που σας προανέφερα ειλικρινά, κυρίες και
κύριοι της Πλειοψηφίας, όταν είστε ενώπιος ενωπίω µε τη συνείδησή σας πώς θα δικαιολογήσετε τη θετική σας ψήφο σε αυτό
το νοµοσχέδιο;
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος Σπανάκη από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία. Τελειώσαµε µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και πάµε στα επτάλεπτα των οµιλητών κανονικά για να τελειώνουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε για ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
όµως ταυτόχρονα έχουµε και πολύ σηµαντικές τροπολογίες
όπου θα αναφερθώ στο δεύτερο µέρος της τοποθέτησης. Σήµερα συζητάµε ένα σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
που σκοπό έχει τη βελτίωση του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης. Μιλάµε κατά κύριο λόγο για τους χρόνους εκδίκασης και
είναι κάτι που συµφωνούµε όλοι διαχρονικά.
Εξακολουθεί η χώρα µας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις
όσον αφορά την ταχύτητα απονοµής δικαιοσύνης; Δυστυχώς,
ναι. Έχουµε σηµειώσει βελτίωση; Έχουµε κάνει κάποια βήµατα;
Ναι. Έχουµε αρκετή δουλειά ακόµη να κάνουµε; Σαφώς ναι. Άλλωστε η γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης αποτελεί βασικό πυλώνα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Ένα υγιές δικαστικό
σύστηµα αυξάνει την εµπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος
και τους θεσµούς, ενισχύει το αίσθηµα δικαίου και αποτελεί σεβασµό προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Προς αυτόν το σκοπό το σηµερινό σχέδιο νόµου περιλαµβάνει
διατάξεις για την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, ενσωµατώνονται νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, έχουµε την καθιέρωση της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης, ενώ, επίσης, θεσπίζονται
ως µόνιµες, ρυθµίσεις που είχαν εφαρµοστεί κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας ως έκτακτα µέτρα και οι οποίες απεδείχθησαν
αποτελεσµατικές.
Στο Μέρος Α’ του νοµοσχεδίου έχουµε µια σειρά τροποποιήσεων σε επιµέρους διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο ν.4335/2015, επέφερε αρκετές
βελτιώσεις στους χρόνους εκδίκασης στα πρωτοδικεία της
χώρας, ακόµη και στα µεγαλύτερα δικαστήρια, όπως, για παράδειγµα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Εντοπίστηκαν, όµως, παράλληλα και τα σηµεία που εξακολουθούν να παρουσιάζουν πρόβληµα. Οι αποκλίσεις ως προς την
επίτευξη του στόχου της επιτάχυνσης στην εκδίκαση υποθέσεων
διαπιστώθηκαν κυρίως σε κάποια επιµέρους τµήµατα στα µεγάλα δικαστήρια της χώρας, οπότε και κρίθηκαν σκόπιµες οι τροποποιήσεις των διατάξεων. Δεν θα µιλήσω αναλυτικά, καθώς το
έχουν κάνει ήδη και σαφώς καλύτερα οι συνάδελφοι νοµικοί και
ο εισηγητής της Πλειοψηφίας.
Θα αναφερθώ, όµως, στο επίµαχο άρθρο 2 όπου επεκτείνεται
ο θεσµός της πιλοτικής πρότυπης δίκης και στις αστικές υποθέσεις. Υπάρχει ήδη το επιτυχηµένο πρότυπο στη διοικητική δικαιοσύνη από το 2010. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία
απονοµής πολιτικής δικαιοσύνης, που είναι άλλωστε και βασικό
αντικείµενο του σηµερινού νοµοσχεδίου.
Παρακάτω στο άρθρο 8, για τον συµψηφισµό µέρους των δι-
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καστικών εξόδων όταν υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την έκβαση
της δίκης, πρόκειται για επαναφορά ρύθµισης, η οποία είχε καταργηθεί, καθώς παρατηρήθηκε πως γινόταν κατάχρηση της
σχετικής δυνατότητας συµψηφισµού των δικαστικών εξόδων.
Ωστόσο, και η καθολική κατάργηση δηµιουργούσε αµφιβολίες,
οπότε επανεισάγει τη δυνατότητα του δικαστή να προβαίνει σε
συµψηφισµό µέρους των εξόδων σε περίπτωση εύλογης αµφιβολίας.
Έχουµε, επίσης, την ηλεκτρονική τήρηση του πινακίου στα δικαστήρια που έχουν ενταχθεί στο «ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών εξόδων.»
Τα άρθρα 24 και 25 ρυθµίζουν τη νέα διαδικασία των µικροδιαφορών. Και σε αυτή την περίπτωση είχαµε σηµαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση της σχετικής απόφασης, κυρίως στα
µεγάλα ειρηνοδικεία της χώρας.
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις εισάγονται απλούστερες
διαδικασίες και επιλέγονται δοκιµασµένες και επιτυχηµένες ρυθµίσεις, όπως ταχύτατος προσδιορισµός δικάσιµου, δραστικός
περιορισµός µαταίωσης συζήτησης, µη αναβολή, κλήση του διαδίκου από το πινάκιο και δυσµενείς συνέπειες ερηµοδικίας.
Επίσης, προβλέπεται η παράσταση των διαδίκων στη νέα διαδικασία. Αν, όµως, συµφωνούν, µπορούν να καταθέσουν µόνο
κοινή δήλωση, ενώ προβλέπεται και νέα απλοποιηµένη έγγραφη
διαδικασία µε χρήση τυποποιηµένου εντύπου ή ηλεκτρονικά
µέσα.
Άλλες ψηφιακές παρεµβάσεις που εισάγονται είναι, για παράδειγµα, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων µε ηλεκτρονική υπογραφή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής
εγγραφής, η ανάκληση της προσηµείωσης, η πρόσκληση του διαδίκου µε e-mail για τη συµπλήρωση τυχόν παραλείψεων, η ηλεκτρονική υπογραφή της διαιτητικής απόφασης και η ηλεκτρονική
της κατάθεση και πολλές άλλες.
Έχουµε, επίσης, στο Μέρος Β’ του νοµοσχεδίου, τη διάταξη για
τη συµµετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης και του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συµβουλίων και προβλέπεται η κατ’ έτος εισφορά για την κάλυψη των
δαπανών που σχετίζονται µε τις εργασίες τους.
Πολύ σηµαντικά είναι και τα άρθρα 86 και 87, που ρυθµίζουν θέµατα των δικαστικών υπαλλήλων που είναι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προβλέπεται, λοιπόν, η ένταξή τους στη διαδικασία µονιµοποίησης και ρυθµίζεται το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Συγκεκριµένα σε όσους µονιµοποιήθηκαν
παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν αν θα ενταχθούν στο νέο
ασφαλιστικό καθεστώς, που είναι αυτό των µονίµων δικαστικών
υπαλλήλων ή αν θέλουν να παραµείνουν σε αυτό που είχαν πριν
τη µονιµοποίηση, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο εργασιακός τους βίος χωρίς οποιαδήποτε υπόνοια απώλειας θεµελιωµένων ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ανέφερα και στην αρχή
της τοποθέτησής µου, σήµερα έρχονται σηµαντικές τροπολογίες, σηµαντικές τροπολογίες που πρέπει όλοι να υπερψηφίσουµε, όπως και το σχέδιο νόµου που ανέλυσα προηγουµένως.
Έχουµε την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την
καταβολή µισθοδοσίας προσωπικού της δράσης «εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», την τροποποίηση για τον
χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών δόµησης των
δήµων. Είναι µια σηµαντική διάταξη για την τροποποίηση κατά
τον χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων από τους δήµους στο πλαίσιο
υφιστάµενης διοικητικής υποστήριξης. Για τον ορισµό άµισθων
αντιδηµάρχων σε δήµους ή δηµοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο ακόµη χρόνο.
Επίσης, έχουµε και σηµαντική τροπολογία για την επανένταξη
πληγέντων από την πανδηµία σε ρυθµίσεις οφειλών. Και ερωτώ:
Αυτή τη διάταξη θα την καταψηφίσει σήµερα η Αντιπολίτευση;
Έχουµε τροπολογία για την επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν
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πληγεί από την πανδηµία και πάρα πολλές άλλες, όπως την τροπολογία που αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
νοσηλευτών, την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων - παιδοκόµων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να πάµε
ένα βήµα µπροστά και αυτό το νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας
για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης…» πάει ένα βήµα
µπροστά τη χώρα, πάει ένα βήµα µπροστά τις διαδικασίες για
την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Και εδώ κλείνω την τοποθέτησή µου, κύριε Υπουργέ, αφού
πρώτα σάς συγχαρώ και εσάς και τον αρµόδιο Υφυπουργό και
τα επιτελεία σας για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχετε
κάνει, να σας πω ότι είναι και η ώρα να πάµε και σε επέκταση της
διαδικασίας διαταγής απόδοσης µισθού και στην περίπτωση
λήξης της µίσθωσης για να µπορούµε έτσι να µιλάµε για ταχεία
πολιτική δίκη και κυρίως για επίσπευση διαδικασιών για να µην
υπάρχει ταλαιπωρία. Είναι ένα πάγιο αίτηµα της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, το οποίο πρέπει είτε σήµερα
είτε κάποια συγκεκριµένη στιγµή να το υιοθετήσουµε για να µην
υπάρχουν άδικες ταλαιπωρίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σπανάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και να ετοιµάζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο στο σηµερινό
νοµοσχέδιο για να αναφερθώ σε δύο άρθρα, συγκεκριµένα στο
62 και στο 68, δύο άρθρα εξαιρετικά σοβαρά που έχουν εύλογα
προκαλέσει όχι µόνο την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπόλοιπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά και την ανησυχία των
περισσοτέρων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όσων
τουλάχιστον έχουν πληροφορηθεί αυτά τα οποία σχεδιάζετε.
Ξεκινώ µε το άρθρο 62. Είναι εύλογο αν ένας από τους χωρισµένους γονείς θεωρεί ότι παρεµποδίζεται στην επικοινωνία του
µε το παιδί, να έχει τη δυνατότητα να καταφεύγει στη δικαιοσύνη.
Με τη διάταξη, έτσι όπως τη φέρατε στην αρχική της µορφή, επιχειρήσατε να υποκαταστήσετε το δικαστήριο από έναν δικαστικό
επιµελητή, στον οποίο κατά παράβαση κάθε λογικής του δίνατε
δικαστικές αρµοδιότητες. Ο δικαστικός επιµελητής αµείβεται από
εντολέα ιδιώτη και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να αποκτά
αρµοδιότητα να βεβαιώσει γεγονότα, αν υπάρχει παρεµπόδιση,
αν η παρεµπόδιση είναι δικαιολογηµένη ή αδικαιολόγητη. Ο δικαστικός επιµελητής δεν έχει ούτε τη νοµική κατάρτιση ούτε την εµπειρία και δεν διαθέτει την απαιτούµενη αµεροληψία, αν θέλετε.
Η διάταξη ακύρωνε το δικαίωµα να ακούγεται η φωνή του παιδιού ανεξαρτήτου ηλικίας σε όλες τις διαδικασίες που το αφορούν και διευκόλυνε υπέρµετρα και ετεροβαρώς τον γονέα µε
τη µεγαλύτερη οικονοµική επιφάνεια.
Αυτός συνήθως είναι ο πιο εύπορος πατέρας. Αυτό δηµιουργούσε κλίµα απειλής, κλίµα εκφοβισµού, σε βάρος γυναικών και
ανήλικων παιδιών. Χωρίς να καταφεύγει τελικά στον δικαστικό
επιµελητή ο οικονοµικά ισχυρότερος γονέας, είχε στα χέρια του
ένα ακόµη όπλο, έναν ακόµη τρόπο, ώστε να κάνει δύσκολη τη
ζωή του άλλου γονέα, συνήθως της µητέρας, µέσω των απειλών
του. Πρόκειται για µία ρύθµιση που δοκιµάσατε να φέρετε σε συνέχεια του νόµου για το οικογενειακό δίκαιο, που φέρατε πριν
από λίγους µήνες. Υπαναχωρήσατε σήµερα πριν λίγη ώρα στην
Ολοµέλεια, εδώ. Αντικαταστήσατε τη λέξη «βεβαιώνεται» µε τη
λέξη «διαπιστώνεται». Θεωρούµε σωστότερο το «συντάσσει έκθεση», αλλά χαιρετίζουµε τη βελτίωση της διατύπωσης που εισαγάγατε αφαιρώντας τη λέξη «βεβαιώνει» από το άρθρο. Η
αφαίρεση έγινε κατορθωτή εξαιτίας της γενικότερης αντίδρασης
που συνάντησε από όλη την αντιπολίτευση αλλά κυρίως από το
γυναικείο κίνηµα.
Αλλά ειλικρινά δυσκολεύοµαι πραγµατικά να καταλάβω το
πόσο ετεροβαρώς δοκιµάσατε αρχικά να νοµοθετήσετε, το πόσο
µακριά από κάθε έννοια δικαίου, πώς προχωρήσατε έτσι αρχικά
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στη ρύθµιση. Θυµόµαστε όλοι τη διαφηµιστική µεγάλη καµπάνια
που είχε πληµµυρίσει τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και όλα τα
άλλα µέσα περί του δικαιώµατος και των δύο γονιών στην ανατροφή του παιδιού. Αυτό µας κατέδειξε τα µεγάλα οικονοµικά
µεγέθη που επηρεάζουν φανερά τη σκέψη όσων συντάσσουν
σχέδια στο Υπουργείο σας. Αλλά τόση µονοµέρεια πια; Τόση επιµονή; Τόση αδιαφορία για στοιχειώδη εξισορρόπηση στην απονοµή δικαιοσύνης;
Επαναλαµβάνουµε αυτό που σας λέγαµε ως ΣΥΡΙΖΑ και στο
προηγούµενο νοµοσχέδιο για τη συνεπιµέλεια. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Είµαστε υπέρ του δικαιώµατος της συµµετοχής στην ανατροφή και των δύο γονέων. Αλλά πρωτίστως
είµαστε υπέρ του δικαιώµατος των παιδιών να µεγαλώσουν µε
τρόπο που να σέβεται τις ανάγκες τους και τη ψυχική τους ηρεµία. Αυτές τις παιδικές ανάγκες επιλέγετε να τις αγνοήσετε; Και
ταυτόχρονα προσποιείστε ότι αγνοείτε τις βαθιές ρίζες της πατριαρχίας που υπάρχουν ακόµα στην ελληνική κοινωνία, όπως
προσποιείστε ότι αγνοείτε την έµφυλη βία που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια;
Ήδη µε όσα έχετε νοµοθετήσει έχετε αυξήσει τις εστίες έντασης ανάµεσα στα διαζευγµένοι ζευγάρια. Με το άρθρο 62 αντί
να µειώσετε την ένταση αυτή επιχειρήσατε να υπονοµεύσετε µία
ακόµα δικλείδα απονοµής δικαιοσύνης που υπήρχε στο δικαστικό µας σύστηµα, υπονοµεύοντας εντέλει συνολικά την εµπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη δικαιοσύνη. Ακόµα και αν
κάπως το µαζεύετε µε τη δήθεν νοµοτεχνική, στην πραγµατικότητα θεωρούµε ότι στην επί της ουσίας υπαναχώρησή σας για
ακόµα µία φορά θελήσατε να νοµοθετήσετε µε σαφές ταξικό και
έµφυλο πρόσηµο. Μην έχετε αµφιβολία. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι
και όλες οι ενδιαφερόµενες αντιλαµβάνονται αυτές τις στοχεύσεις σας. Και όλα αυτά ενώ έχουµε φτάσει τις έντεκα γυναικοκτονίες φέτος στη χώρα µας.
Υπάρχει όµως και το άρθρο 68 στο νοµοσχέδιο. Η διάταξη
προβλέπει ότι δεν θα απαιτείται απόφαση δικαστηρίου προκειµένου να µειωθεί η τιµή πρώτης προσφοράς µετά από δύο άγονους πλειστηριασµούς. Εφόσον, λοιπόν, υπάρξουν δύο άγονοι
πλειστηριασµοί ο τρίτος βγαίνει µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση
µε το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιµής. Αν αποβεί άκαρπος και
ο τρίτος πλειστηριασµός, τότε και ο τέταρτος θα εκκινήσει µε
τιµή πρώτης προσφοράς ίση προς το 65% της αρχικώς ορισθείσας. Όλα τα ανωτέρω γίνονται αυτόµατα χωρίς να απαιτείται
απόφαση δικαστηρίου.
Το άρθρο αυτό σε συνδυασµό µε τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα
που ψηφίσατε ενέχει τον κίνδυνο να εκπλειστηριαστούν κατοικίες
και επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. Περιουσίες θα βγαίνουν στο σφυρί για µερικές χιλιάδες ευρώ. Στον οφειλέτη δεν
παρέχεται η απαιτούµενη προστασία προκειµένου να προσβάλει
τις τιµές µετά τον αρχικό πλειστηριασµό ενώπιον δικαστηρίου,
ιδίως στις περιπτώσεις που στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα έχει
επέλθει κάποια αλλαγή ως προς την αξία του ακινήτου. Είναι µια
διάταξη που θα προκαλέσει πολλαπλά κοινωνικά προβλήµατα και
θα λειτουργήσει υπέρ συγκεκριµένων κυκλωµάτων νοµιµοποιηµένης από εσάς κερδοσκοπίας.
Σας κάλεσε και η εισηγήτριά µας να πάρετε πίσω αυτή τη διάταξη, ειδικά σε µία περίοδο µεγάλης οικονοµικής κρίσης εξαιτίας
των αποτυχηµένων οικονοµικών µέτρων και αποφάσεων που πήρατε στη διάρκεια της πανδηµίας. Η αγορά στενάζει υπό το
βάρος συσσωρευµένων χρεών και εσείς αντί για χείρα βοηθείας
της δίνετε ακόµα ένα σπρώξιµο προς τον γκρεµό.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω µε αυτό
κύριε Πρόεδρε- έγινε ένα µεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
στους δρόµους της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Πολύ σύντοµα στο πλάι των εκπαιδευτικών θα βρεθούν πολλές
ακόµα κατηγορίες πολιτών που νιώθουν στην καθηµερινότητά
τους τα κάκιστα αποτελέσµατα των πολιτικών σας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µε τον τρόπο που νοµοθετείτε µην εκπλήσσεστε µε την αντίδραση που θα συναντάτε όλο
και περισσότερο από δω και µπρος. Γιατί πολύ απλά οι ανέµελες
ηµέρες σας έχουν φτάσει στο τέλος τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Χρηστίδου. Ποτέ δεν ξεφεύγει από τον χρόνο και
πάντα τον αναλώνει µόνο στο νοµοσχέδιο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραµµίζοντας την πρόοδο που σηµειώθηκε πριν λίγες µέρες στο θέµα
της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, επιτέλους.
Συγκεκριµένα στις 29 Σεπτεµβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης
προχώρησε στην υποβολή του τελικού αιτήµατος στη Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας για την δωρεάν παραχώρηση
του αναγκαίου ακινήτου. Πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα που
πιστώνεται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
προσωπικά στον Υπουργό κ. Τσιάρα. Είναι ένα απαραίτητο βήµα
για να προχωρήσουµε στην επόµενη φάση που είναι η προκήρυξη
διαγωνισµού για την κατασκευή του δικαστικού µεγάρου µέσω
σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Δεν ήταν µια εύκολη
διαδικασία και αυτό το γνωρίζαµε στη Μαγνησία όλοι από την
αρχή.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό
στα θετικά διδάγµατα που άντλησε και η δικαιοσύνη από την περίοδο της πανδηµίας. Εµπειρίες τις οποίες το αρµόδιο Υπουργείο επιλέγει πολύ σωστά να µετατρέψει σε µόνιµα µέτρα
επιτάχυνσης της απονοµής και της πολιτικής δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό πεδίο αποτελεί η ενσωµάτωση στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και η χρήση νέων τεχνολογιών τόσο από τις
δικαστικές υπηρεσίες όσο και από τους διαδίκους για την ψηφιοποίηση διαδικασιών, όπως την ηλεκτρονική τήρηση του πινακίου,
την ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, την επίδοση δικογράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, την
ηλεκτρονική πρόσκληση του διαδίκου για συµπλήρωση τυπικών
παραλείψεων και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έγγραφης ή ανάκλησης προσηµειώσεις.
Εξαιρετικά σηµαντική είναι και η καθιέρωση της πρότυπης ή
πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος προκειµένου να επιταχυνθεί η απονοµή της πολιτικής
δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήµατα που προκαλούν σηµαντικό αριθµό
δικών και αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων ή η διαιώνιση των δικών µε δυσµενείς συνέπειες για τους
πολίτες. Το µέτρο αυτό ακολουθεί το επιτυχηµένο πρότυπο της
πιλοτικής δίκης στη διοικητική δικαιοσύνη και άρα έχει ήδη δοκιµαστεί στην πράξη. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν µπορώ να κατανοήσω
την αντίθεση της Αντιπολίτευσης σ’ αυτόν τον θεσµό που αποδεδειγµένα µπορεί να επιλύσει νέα και δύσκολα ερµηνευτικά ζητήµατα τα οποία αφορούν µεγάλο αριθµό διαδίκων. Εποµένως,
µπορεί να οδηγήσει πρώτα απ’ όλα σε ουσιαστική επιτάχυνση
της απόδοσης δικαιοσύνης αλλά και στην οµοιόµορφη εφαρµογή των ίδιων κανόνων δικαίου. Γιατί κάποιος, λοιπόν, πρέπει
να διαφωνεί µε τα προφανή;
Το ίδιο ακατανόητη κατά τη γνώµη µου είναι και η αντίθεση
της Αντιπολίτευσης και µε άλλα δύο καταφανώς θετικά µέτρα:
τη νέα απλοποιηµένη διαδικασία για τις µικροδιαφορές και τη διεύρυνση των περιπτώσεων παράστασης των διαδίκων µε απλή
δήλωση. Πρόκειται απολύτως για πρακτικές παρεµβάσεις διευκόλυνσης των πολιτών χωρίς κάποιο ιδεολογικό σηµαινόµενο.
Για παράδειγµα, δεν καταλαβαίνω πώς µπορεί κάποιο κόµµα να
διαφωνεί µε τον ταχύτατο προσδιορισµό δικασίµου, µε τον περιορισµό µαταίωσης της συζήτησης και µε τη µη αναβολή τέτοιων υποθέσεων.
Επιπλέον, υιοθετούνται ρυθµίσεις, όπως η λήψη ένορκων βεβαιώσεων δίχως κλήση του αντιδίκου, η απάντηση του εναγόµενου µε απλό υπόµνηµα και ο περιορισµός της παράστασης στο
ακροατήριο, στη δυνητική παροχή διασαφηνίσεων για τα πραγµατικά περιστατικά.
Ρυθµίζεται, επίσης, η δυνατότητα της από κοινού δήλωσης
των διαδίκων για τη µη παράστασή τους στη συζήτηση στις δίκες
της ειδικής διαδικασίας, της εκούσιας στον δεύτερο βαθµό και
τις συναινετικές προσηµειώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με το άρθρο 12 τροποποιείται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας µε την εισαγωγή της νέας βελτιωµένης τακτικής διαδικασίας. Η ισχύουσα ρύθµιση προβλέπει την κατάθεση προτάσεων
σε εκατό ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής και σε εκατόν
είκοσι, όταν ο ειδικός είναι διάδικος εξωτερικού. Με τη νέα ρύθµιση, όµως, προβλέπεται η κατάθεση της αγωγής σε τριάντα
µέρες για επίδοση και σε ενενήντα µέρες προθεσµία για κατάθεση προτάσεων, δηλαδή συνολικά εκατόν είκοσι ηµέρες και αντίστοιχα εκατόν ογδόντα για κατοίκους εξωτερικού και η
δυνατότητα κατάθεσης συµπληρωµατικών προτάσεων σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται από έννοµη
σχέση ή ακυρότητα που αποτελεί αντικείµενο άλλης εκκρεµούς
δίκης σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή αρχή ποινικής δίκης
η οποία επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς.
Κύριε Υπουργέ, τα διδάγµατα της πανδηµίας και στον χώρο
της πολιτικής δικαιοσύνης ήταν πολλά και µακροπρόθεσµα χρήσιµα. Εκτός των παραπάνω απλουστεύσεων και της επιτυχηµένης ψηφιοποίησης πολλών διαδικαστικών βηµάτων, το αρµόδιο
Υπουργείο υιοθετεί µόνιµα ρυθµίσεις, όπως ο οίκοθεν επαναπροσδιορισµός για εγγεγραµµένες στο πινάκιο υποθέσεις οι
οποίες δεν συζητήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας. Το ίδιο ισχύει και
για τη δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο,
όπως και για τον ανώτερο επιτρεπόµενο αριθµό ενόρκων βεβαιώσεων ανά διάδικο.
Ταυτόχρονα, καταργούνται οι ασφυκτικές προθεσµίες για έκδοση αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων και ορίζεται µεταβατικά
για εκκρεµείς διοικητικές διαφορές ότι οι διάδικοι µπορούν να
προσφεύγουν σε δικαστήρια πλησίον του τόπου διαµονής τους.
Έτσι, αποσυµφορείται το ήδη υπερφορτωµένο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και διευκολύνονται οι πολίτες στην επιδίωξή
τους να τύχουν δικαστικής προστασίας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, υπογραµµίζοντας την κοινωνική σηµασία των δύο τροπολογιών του Υπουργείου Παιδείας και του
Υπουργείου Οικονοµικών. Το γεγονός ότι η κ. Κεραµέως επεκτείνει το κοινωνικά δίκαιο µέτρο χορήγησης στεγαστικού επιδόµατος και στους σπουδαστές των δηµόσιων ΙΕΚ αποδεικνύει την
ευαισθησία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, δείχνοντας ότι η Νέα Δηµοκρατία παραµένει κοντά στους νέους ανθρώπους.
Την ίδια κοινωνική ευαισθησία δείχνει και το Υπουργείο Οικονοµικών παρατείνοντας και διευρύνοντας σειρά µέτρων υπέρ των
πληγέντων από την πανδηµία, όπως την παράταση µέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου της καταληκτικής προθεσµίας επανένταξης οφειλών
σε ρυθµίσεις που χάθηκαν λόγω κορωνοϊού, την πρόσθετη συνεισφορά 37 εκατοµµυρίων ευρώ εκ µέρους του ελληνικού δηµοσίου
στην αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην
κύρια κατοικία πληττόµενων δανειοληπτών, καθώς και την παράταση ως τα τέλη του έτους της προθεσµίας αναδιάρθρωσης µη
εξυπηρετούµενης οφειλής αιτούντος που έχει υπαχθεί στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά τα µέτρα σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως το αφορολόγητο των
800.000 για τις γονικές παροχές που ήδη έγινε πράξη ή ενσωµατώνονται στον κρατικό προϋπολογισµό του 2022 επιβεβαιώνουν
την τεράστια διαφορά αξιοπιστίας ανάµεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι µπορεί και οι δυο τους να
πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και να ανακοινώνουν οικονοµικά
µέτρα, αλλά µόνο ο ένας από τους δύο κάνει όσα υπόσχεται και
ο ελληνικός λαός ξέρει καλά ποιος είναι αυτός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μαραβέγια.
Και τώρα καλείται στο Βήµα ο κ. Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία και να ετοιµάζεται ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία ως άνθρωπος
και όχι ως νοµικός και δικηγόρος της πράξης εδώ και τριάντα
τόσα χρόνια. Θέλω να συλλυπηθώ την οικογένεια του Τάσου
Κουράκη και τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλειά
του. Είχα την τιµή να τον γνωρίσω και να διακρίνω το ευγενές
του χαρακτήρος του και τον υψηλό πολιτικό πολιτισµό που διέθετε.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα µας προσπαθούµε να βρούµε πατήµατα τέτοια, ώστε να ξεπεράσουµε µε ασφάλεια καταστάσεις
που απασχολούν τον χώρο της δικαιοσύνης εδώ και πάρα πολλά
χρόνια και να δοθεί λύση στο µεγάλο ζητούµενο που δεν είναι
µόνον η διατήρηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της σε καθεστώς ανεξαρτησίας, αλλά και το ότι το δικαστικό σύστηµα πρέπει να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα στον όγκο των διαφορών που
υποδέχεται. Μαζί, όµως, µε την προσπάθεια αυτή για την ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης, όπως είπα µε
ταχύτητα, υπάρχει και ένα τρίτο πολύ σηµαντικό, κατά την άποψή
µου, στοιχείο που είναι και η ποιότητα του δικαστικού έργου.
Η ταυτόχρονη επιδίωξη και των τριών αυτών συνιστωσών,
όπως επισηµαίνεται σε µια πολύ σηµαντική µελέτη-έρευνα που
έχει κάνει ο Οργανισµός «διαΝΕΟσις» για τη δικαιοσύνη, είναι
ένα πρόβληµα για πολύ δυνατούς λύτες, καθώς επιβάλλει µια
διαρκή εγρήγορση της Κυβέρνησης, του νοµοθέτη και των δικαστηρίων για την προώθηση πολιτικών, τη θέσπιση µέτρων, τη διασφάλιση υποδοµών και µέσων και την ορθολογική διαχείριση της
δικαστικής ύλης, ώστε να απονέµεται ποιοτική δικαιοσύνη από
ανεξάρτητους δικαστές σε εύλογο χρόνο.
Όσον αφορά για όλη αυτή την προσπάθεια και την πορεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα είµαι σκληρός για ένα θέµα παραπίσω, αλλά πρέπει να πούµε τα καλά για να επισηµανθούν και για
να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός, γιατί σήµερα εδώ ακούµε
να λέγονται πράγµατα για τις απεργίες των καθηγητών µέχρι και
για ιδεολογικές διαφορές και άλλα τοιαύτα και όχι για την ουσία.
Πρέπει, λοιπόν, να πούµε ότι όλη αυτή η πορεία των δύο περίπου χρόνων είναι µια πορεία που κατατείνει σε αυτό το οποίο
προείπα. Με σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις και αυτό το
νοµοσχέδιο αυτή την ανάγκη υπηρετεί, αφού στη βάση του επιφέρει βελτιώσεις στην ουσία ενός νόµου, ο οποίος είχε τεθεί σε
εφαρµογή το 2015, του ν.4335/2015 στη βάση του.
Επίσης, θέλω να πω ότι από τη στιγµή που πήραµε την έκθεση
αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουµε ότι πάρα πολλά
σηµαντικά στοιχεία έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό, αν θέλετε,
είναι και µία µεγάλη προσδοκία, αλλά και το ευχάριστο νέο που
ακούµε και µελετάµε σήµερα σε αυτή εδώ την Αίθουσα. Όµως,
θα σταθώ σε ορισµένες διατάξεις µόνο, σε αυτές τις οποίες αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι. Ακόµα, ακόµα και η διαδικασία εκδίκασης των εφέσεων των ειρηνοδικείων από ένα πρόσωπο και
µάλιστα αυξηµένου κύρους, όπως είναι ο πρόεδρος πρωτοδικών,
είναι µία σηµαντική βελτίωση. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα
βοηθήσει στην ορθή και γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης.
Το θέµα της πιλοτικής δίκης που, όπως προβλέπεται, έρχεται
να ενισχύσει την εµπιστοσύνη προς το δίκαιο από µία αυξηµένη,
αν θέλετε, άποψη που θα προέλθει µέσα από τον Άρειο Πάγο.
Και είναι µία κατάθεση µιας συγκεκριµένης γνώµης πάνω σε ένα
θέµα που απασχολεί το δικαστήριο ή τους διαδίκους που θα
έρθει, όταν και εφόσον προβλέπεται και µε τον σωστό τρόπο µε
τον οποίο τίθεται µέσα στο όλο νοµοθέτηµα.
Αυτό, όµως, το οποίο ήθελα να πω και αυτό το οποίο και η ίδια
η έκθεση ορίζει είναι ότι µπορούµε αυτά τα καινούργια στάδια,
κύριε Υπουργέ, αυτές τις καινούργιες προβλέψεις που βάζουµε
και θέτουµε, να τα συνδέουµε άµεσα και µε την ψηφιακή διάστασή τους. Θα µπορούσε όλη αυτή τη διαδικασία της πολιτικής
δίκης να τη συνδέσουµε άµεσα µε έναν τρόπο, αν θέλετε, παρακολούθησής της ψηφιακά, ώστε να µπορούν να την παρακολουθούν οι διάδικοι και ο Άρειος Πάγος και να γίνεται µία τέτοιου
είδους και σε αυτό το επίπεδο ψηφιακή συνεργασία και ενηµέρωση των πολιτών, αλλά κυρίως αυτών που τους ενδιαφέρει το
αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Επειδή έχω µόνο ένα λεπτό, θα ήθελα επίσης, µαζί µε όλα τα
άλλα σηµαντικά όπως τα έθεσα και τα ανέφερα για τη βελτίωση
της δικαιοσύνης στη χώρα µας µέσα από αυτές τις διατάξεις, να
επισηµάνω τα εξής: Πρώτον, είναι θετική η άσκηση νέων δικηγόρων, την οποία προβλέψατε να γίνεται, κύριε Υπουργέ -µετά από
πρότασή µου- και στα Κτηµατολόγια της Ρόδου, της Κω και της
Λέρου. Είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Το επεκτείνετε επίσης και στα
κτηµατολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα και ελπίζω ότι κι εµείς
µελλοντικά θα το βρούµε µπροστά µας.
Αυτό, όµως, που πρέπει και θέλω από αυτό το Βήµα να ζητήσω
από εσάς, κύριε Υπουργέ, αφορά το Κτηµατολόγιο της Ρόδου.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τόσο από εσάς και τους
συνεργάτες σας, τον κύριο Υφυπουργό, αλλά και από τον Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτό το οποίο συµβαίνει
µε το Κτηµατολόγιο της Ρόδου πρέπει να τελειώσει οριστικά και
αµετάκλητα. Η διάταξη αυτή όπως εισάγεται σήµερα προκειµένου
να µην κηρύσσονται απαράδεκτες οι εµπράγµατες αγωγές και οι
πράξεις οι οποίες χρήζουν µεταγραφής, δεν θα διευκολύνει πολύ
τα πράγµατα. Πρέπει να τελειώσουµε. Πρέπει να µετεγκατασταθεί
το Κτηµατολόγιο και πρέπει να αναλάβετε προσωπικά εδώ και
τώρα την ευθύνη αυτή, ενδεχοµένως µε µία προγραµµατική σύµβαση µε τον δικηγορικό σύλλογο, προκειµένου να γίνει η µεταστέγαση του Κτηµατολογίου της Ρόδου στις εγκαταστάσεις που
επελέγησαν. Είχα και εγώ προσωπικά τη δυνατότητα από το
πρώτο κιόλας συµβάν, όταν είχε κλείσει το Κτηµατολόγιο της
Ρόδου, να προτείνω το συγκεκριµένο σηµείο όπου έχει επιλεγεί η
µετεγκατάστασή του.
Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας, να σας συγχαρώ για όλες αυτές
τις προσπάθειες. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερµά να τελειώσει αυτό το θέµα και να κλείσει. Μακάρι να µπορέσουµε να ξέρουµε ότι αυτές τις µέρες αυτό εδώ θα είναι βασική µας επιλογή
και θα το «τρέξουµε». Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας
συγχαρώ για τη σηµερινή προσπάθεια και για το νοµοθέτηµα το
οποίο έχετε παρουσιάσει, το οποίο είναι ποιοτικά εξαιρετικό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υψηλάντη.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία.
Αν ακούν οι συνάδελφοι από το Webex, να ετοιµάζεται η κ.
Σουλτάνα Ελευθεριάδου και στη συνέχεια ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο οµογάλακτος
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Καγκελάριος της Αυστρίας Σεµπάστιαν Κουρτς οδηγήθηκε προ ηµερών σε αναγκαστική παραίτηση λόγω σκανδάλου που συνίσταται στη
χρησιµοποίηση και στη διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος για τη
χρηµατοδότηση της προβολής και της αναβάθµισης - της ωραιοποίησης της εικόνας του ιδίου και του κόµµατός του. Αυτό
έγινε, αφού επελήφθησαν της υπόθεσης οι δικαστικές αρχές της
Αυστρίας.
Στη χώρα µας, σε αντίστιξη, υπάρχει αδράνεια έναντι ανάλογων γεγονότων - καταγγελιών και από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης και από πλευράς των αρµοδίων δικαστικών αρχών.
Όπως υπάρχει και άρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να ερευνηθεί
η υπόθεση στην αρµόδια Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
Έτσι, ο Πρόεδρος και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
καταθέσαµε πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής,
προκειµένου να διερευνηθούν η αδιαφανής χρηµατοδότηση µε
δηµόσιους πόρου µέσων µαζικής επικοινωνίας -«λίστες Πέτσα»,
κ.λπ.- και η ανάθεση των δηµοσίων σχέσεων της Κυβέρνησης σε
εταιρείες και η σύνδεση αυτών των εταιρειών µε εταιρείες δηµοσκοπήσεων, προκειµένου να χειραγωγηθεί η κοινή γνώµη.
Ο τίτλος του νοµοσχεδίου «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή
των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της
πολιτικής δικαιοσύνης» παραπέµπει σε µεγάλες αλλαγές προς
την κατεύθυνση ουσιαστικής επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης και µέσω της ψηφιοποίησης αυτής. Είναι γεγονός ότι

396

οι χρόνοι διεκπεραίωσης των δικαστικών υποθέσεων σε όλα τα
αντικείµενα είναι µεγάλη και η επιτάχυνση απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης είναι απολύτως αναγκαία για την αποτελεσµατική διασφάλιση των δικαιωµάτων των πολιτών, αλλά και την
οικονοµική ανάπτυξη.
Όµως, ο τρόπος που επιχειρείται η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι εσφαλµένος. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στον θεσµό
της πιλοτικής δίκης, που εισάγεται στα πολιτικά δικαστήρια µε
το άρθρο 2. Προβλέπεται ότι µπορεί να εισαχθεί στην ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσον που
ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πολύ πρώιµο στάδιο να ασχοληθεί ο
Άρειος Πάγος µε «νέα, δυσχερή ερµηνευτικά νοµικά ζητήµατα
γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν -και έχουν συνέπειεςγια ευρύτερο κύκλο προσώπων».
Πρόκειται για µία πολύ γενική διάταξη που θα δηµιουργήσει
σωρεία ερµηνευτικών προβληµάτων, αλλά και προβληµάτων ουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να προσδιοριστούν τα κριτήρια
βάσει των οποίων θα κρίνεται ποια είναι τα γενικότερου ενδιαφέροντος νέα δυσχερή ερµηνευτικά νοµικά θέµατα και ποιος είναι
ο ευρύτερος κύκλος προσώπων που τα αφορά. Αυτό δεν γίνεται
µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο και εποµένως οι αυθαιρεσίες θα
είναι στην ηµερήσια διάταξη.
Η υπόθεση, δηλαδή «το νέο δυσχερές ερµηνευτικό ζήτηµα»,
προβλέπεται ότι θα παραπέµπεται στην ολοµέλεια του Αρείου
Πάγου µε απλή πράξη τριµελούς επιτροπής που αποτελείται από
τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο
και τον πρόεδρο του αρµόδιου καθ’ ύλην τµήµατος, µετά από αίτηµα ενός των διαδίκων που κατατίθεται ενώπιον της επιτροπής
ή µετά από προδικαστικό ερώτηµα που υποβάλλεται από το δικαστήριο της ουσίας. Όµως, θα παραπέµπεται και απευθείας,
δηλαδή µε παράκαµψη της τριµελούς επιτροπής, µε απλή πράξη
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δε απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου Πάγου δεν θα υπόκειται σε ένδικα µέσα.
Η εισαγωγή του θεσµού της πιλοτικής δίκης αποσκοπεί στον
ασφυκτικά συγκεντρωτικό έλεγχο της νοµολογίας προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της ευνοϊκής µεταχείρισης των οικονοµικά ισχυρών, δεδοµένου ότι πολλά
κατώτερα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε αυτές των ανωτέρων, συµπεριλαµβανοµένου του
Αρείου Πάγου. Επιπλέον, η εισαγωγή του θεσµού της πολιτικής
δίκης στερεί κατ’ αποτέλεσµα από τους πολίτες την κρίση και
την προστασία στους προβλεπόµενους βαθµούς δικαιοδοσίας.
Παρακάµπτεται η αρχή της δικαστικής προστασίας, αφού ο
Άρειος Πάγος καθίσταται, όπως είπε και η εισηγήτριά µας, «ένα
δικαστήριο για όλα», εµφανιζόµενος, ως µη όφειλε, ως γνωµοδοτούν ή παρέχον συµβουλές όργανο, αλλά βέβαια εκ των πραγµάτων οιονεί δεσµευτικό στις αποφάσεις του.
Στο πλαίσιο των ήδη ψηφισµένων ρυθµίσεων ουσίας, όπως ενδεικτικά η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, οι
οποίες στηρίζουν τα συµφέροντα των µεγάλων και των ισχυρών,
των τραπεζών, των funds, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
εµφανώς ενδιαφέρεται για την επίσπευση µόνον των δικών που
αφορούν σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και αυτό διότι είναι βέβαιον ότι σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής στο ρυθµιστικό πλαίσιο της πιλοτικής δίκης θα υπαχθούν κυρίως υποθέσεις
τραπεζικών συµβάσεων, δανείων, εργατικών διαφορών, συµβασιούχων εργαζοµένων και υπερχρεωµένων νοικοκυριών, δηλαδή
θα θιγούν εν τέλει οι πιο αδύναµοι και ευάλωτοι διάδικοι οι οποίοι
χρήζουν µείζονος προστασίας.
Επιπλέον ανακύπτει το ερώτηµα αν στα θέµατα γενικότερου
ενδιαφέροντος εντάσσονται και θέµατα συνταγµατικότητας των
νόµων. Εν προκειµένω µε την πιλοτική δίκη εισάγεται εκ πλαγίου
ένα είδος συνταγµατικού δικαστηρίου, το οποίο όµως δεν υφίσταται στο δικό µας δικαιικό σύστηµα και αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 87 παράγραφος 2 και 93 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος. Είναι βέβαιον ότι σκοπός του νοµοσχεδίου είναι να
περιλάβει στα ζητήµατα που θα απασχολήσουν την πιλοτική δίκη
και ζητήµατα συνταγµατικότητας. Πλην, όµως, η ρητή αναφορά
της «ανάλυσης συνεπειών ρύθµισης» του νοµοσχεδίου στη διατήρηση του διάχυτου και παρεµπίπτοντος ελέγχου συνταγµατι-
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κότητας καθιστά την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης επί της ουσίας ανενεργό. Μάλιστα η διάταξη του άρθρου 563 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας για ενασχόληση της ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου µε ζητήµατα συνταγµατικότητας ή γενικότερου
ενδιαφέροντος ή για την ενότητα της νοµολογίας είναι πληρέστερη και απολύτως συµβατή µε το ισχύον δικαιικό σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης
στα πολιτικά δικαστήρια περιορίζει τελικά την ελεύθερη κρίση
των δικαστών και πλήττει την ανεξαρτησία τους. Άλλωστε διαφωνούν µε τη θέσπισή της όλοι οι φορείς που εκπροσωπούν
τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους, οι οποίοι
ακούστηκαν κατά την ακρόαση των φορέων. Όλοι διαφωνούν,
«πλην Λακεδαιµονίων», δηλαδή εκτός από τους εκπροσώπους
των τραπεζών, οι οποίοι είχαν κληθεί και στη φάση της κατάρτισης του νοµοσχεδίου. Αυτό και µόνον αποδεικνύει τα συµφέροντα που εξυπηρετούνται µε τη συγκεκριµένη θέσπιση.
Και τελειώνω µε τη ρύθµιση του άρθρου 68 µε την οποία προβλέπεται ότι δεν απαιτείται απόφαση δικαστηρίου προκειµένου
να µειωθεί η τιµή της πρώτης προσφοράς µετά από δύο άγονους
πλειστηριασµούς. Εφόσον δηλαδή υπάρξουν δύο άγονοι πλειστηριασµοί, ο τρίτος «βγαίνει» µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση
µε το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιµής και ο τέταρτος αν χρειαστεί µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση µε το 65% της αρχικώς
ορισθείσας.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση σε συνδυασµό µε τον νέο πτωχευτικό
νόµο ενέχει τον κίνδυνο να εκπλειστηριαστούν κατοικίες και επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. Περιουσίες «θα βγαίνουν
στο σφυρί» για µερικές χιλιάδες ευρώ. Είναι µια διάταξη που
«κλείνει το µάτι» στα κοράκια, τα οποία συνήθως εκπροσωπούν
ισχυρά συµφέροντα. Αυτά δυστυχώς προωθεί η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας σε όλα τα πεδία και µε όλες τις δυνάµεις της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παπαηλιού.
Τον λόγο έχει η κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο,
δεν µπορώ να µην µείνω σε µια φράση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας που πιστεύω ότι την άκουσα
καλά, αν και ελπίζω να µην την άκουσα.
Ο κ. Θεοχάρης, λοιπόν, είπε ότι ο αδύναµος έχει ανάγκη τη δικαιοσύνη. Ο δυνατός µπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει χρήµατα και
κάνει ό,τι θέλει. Νοµίζω -αν άκουσα καλά- ότι η διαπίστωση αυτή
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας, η
οποία δείχνει βέβαια ξεκάθαρα την αντίληψη της Νέας Δηµοκρατίας για τη δικαιοσύνη όχι µόνο εντός των δικαστικών αιθουσών
αλλά και µέσα στην κοινωνία, δεν αρµόζει στη σηµερινή συζήτηση, από την οποία θα έπρεπε να βγει ένα ξεκάθαρο µήνυµα
προς τους πολίτες, πέρα από τις διαφωνίες µας, οι οποίες έχουν
διατυπωθεί από όλους τους συµµετέχοντες, ότι ο µικρός νικάει
τον µεγάλο όταν έχει δίκιο και ότι και οι δυνατοί έχουν ανάγκη
τη δικαιοσύνη ακριβώς όσο και οι αδύναµοι και όλοι είναι ίσοι
απέναντι σε αυτήν, άλλως δεν υπάρχει λόγος να ψηφίζουµε αυτό
το νοµοσχέδιο και όλα τα λοιπά σχετικά νοµοσχέδια.
Επί του νοµοσχεδίου. Από το 2010 περίπου έως και σήµερα
έχουν έρθει προς ψήφιση δεκάδες νοµοσχέδια τα οποία έχουν
ως στόχο, ως σκοπό την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης. Δυστυχώς τα αποτελέσµατα είναι µηδαµινά, έχουν οδηγήσει όλα σε ταλαιπωρία του νοµικού κόσµου και της κοινωνίας
των πολιτών και έχουν φέρει επίσης µεγάλη ανασφάλεια δικαίου.
Έτσι, λοιπόν, και σήµερα ακούω τους οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας κυρίως να αναρωτιούνται «είναι τέλειο το νοµοσχέδιο;» και να απαντούν στον εαυτό τους «όχι δεν είναι τέλειο, είναι
όµως προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δοκιµαστεί στην πράξη
και αν έχει ατέλειες θα διορθωθεί». Άλλοι είπαν «ας κάνουµε και
κάτι που έχει ενδιαφέρον, ακόµη κι αν δεν υπάρχει πουθενά
αλλού». Άλλοι είπαν ότι «και αν δεν έχει ο διάδικος να πάει στον
Άρειο Πάγο θα του διορίσουµε δικηγόρο µε νοµική βοήθεια».
Όλα αυτά εµένα ως µάχιµη δικηγόρο, που κάθε µέρα βρίσκο-
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µαι στα δικαστήρια, µου φαίνονται πειράµατα για ακόµα µία
φορά µετά από µία και πλέον δεκαετία συνεχών αλλαγών. Είναι
αδικαιολόγητα όµως πειράµατα πλέον γιατί πολλές ρυθµίσεις
έχουν δοκιµαστεί και έχουν αποτύχει και αυτό σας το επισηµαίνουν και όλοι οι εκπρόσωποι των αρµόδιων φορέων, οι δικηγόροι
οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικαστικοί επιµελητές, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Για κάποιον λόγο βέβαια που µόνο ο κύριος
Υπουργός γνωρίζει αρνείστε να υιοθετήσετε τις παρατηρήσεις
και τις διορθωτικές προτάσεις τους συνεχίζοντας τις αποτυχηµένες επιλογές του παρελθόντος και υιοθετώντας ρυθµίσεις που
επίσης όλοι σας επισηµαίνουν ότι θα έχουν δυσµενείς συνέπειες,
τόσο για τους πολίτες, όσο και για την ίδια την απονοµή της δικαιοσύνης, όπως για παράδειγµα το εφεύρηµά σας της πιλοτικής
δίκης στον Άρειο Πάγο.
Η ενοποίηση της νοµολογίας και η ταχύτερη επίλυση των διαφορών ναι, πρέπει να αποτελεί διαχρονικό στόχο του νοµοθέτη.
Με τον νέο θεσµό όµως της πιλοτικής δίκης δεν αντιµετωπίζεται
το φαινόµενο του πολυκερµατισµού της νοµολογίας. Αντιθέτως
δηµιουργείτε από την πίσω πόρτα ένα οιονεί συνταγµατικό δικαστήριο µε µοναδικό σκοπό απ’ ό,τι φαίνεται να ελέγξετε ασφυκτικά τη νοµολογία σε υποθέσεις τραπεζικών δανείων,
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, εργατικών διαφορών σε µεγάλες
επιχειρήσεις, σε υποθέσεις συµβασιούχων που ζητούν τη µονιµοποίησή τους και σε άλλες υποθέσεις που τώρα τελευταία τα
δικαστήρια έχουν βγάλει θετικές για τους πολίτες αποφάσεις.
Υπάρχει πρόβλεψη που µπορεί να οδηγήσει σε ενοποίηση της
νοµολογίας, το άρθρο 563 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, το
οποίο είναι απόλυτα συµβατό µε το σύστηµά µας και οδηγεί στο
να επιλύονται ώριµα επιστηµονικά ζητήµατα µε ενιαίο τρόπο
κατά την κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Ακούστηκαν επιχειρήµατα όπως «θέλουµε να αποφύγουν οι
πολίτες τα άσκοπα έξοδα για δίκες που δεν θα έχουν καµµία
τύχη». Μα πώς το γνωρίζετε εκ των προτέρων; Πώς προκαταλαµβάνετε; Ας δούµε και το αντίθετο, για να πούµε ότι θα υπάρχει
κάποια λογική στις πιλοτικές δίκες. Αν η πιλοτική δίκη είναι υπέρ
των πολιτών και κατά των τραπεζών ή του δηµοσίου, θα αποδέχεται το αποτέλεσµα το δηµόσιο για να µην ξοδεύει άσκοπα χρήµατα σε χιλιάδες δικαστήρια κατόπιν και να µην ξοδεύουν και οι
πολίτες άσκοπα χρήµατα, αφού είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουν;
Θα αναγκάσει το δηµόσιο, η κυβέρνηση τις τράπεζες αν µια πιλοτική δίκη είναι εις βάρος τους να υιοθετήσουν την απόφαση
αυτή σε όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις µε δανειολήπτες; Και το
λέω αυτό γιατί, ακόµα και αν η πιλοτική δίκη είναι εις βάρος του
δηµοσίου ή των τραπεζών ή των µεγάλων fund, έρθει µε µια νοµοθετική ρύθµιση το κράτος και πει «όσοι πάνε στα δικαστήρια
θα δικαιωθούν σύµφωνα µε την πιλοτική απόφαση», τότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να πείτε την αλήθεια
στους πολίτες σήµερα, ότι εισάγετε τον θεσµό της πιλοτικής
δίκης γιατί αυτό που στην πραγµατικότητα επιδιώκετε είναι να
εισαχθούν σε πρώτο και τελευταίο βαθµό δίκες όπως του ελβετικού φράγκου, των συµβασιούχων, δίκες που αφορούν γενικούς
όρους συναλλαγών µε τις τράπεζες, δίκες που αφορούν συµβασιούχους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ δηµοσίου, ΟΤΑ και νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου.
Και όλα αυτά έρχονται ως αποτέλεσµα, όπως είπα και πριν,
της έκδοσης αποφάσεων που συγκρούονται µε τα µεγάλα συµφέροντα, προστατεύοντας τους εργαζόµενους. Επιδιώκετε δηλαδή µια ανατροπή της νοµολογίας εις βάρος των ευάλωτων, εις
βάρος των εργαζοµένων και προς όφελος, όπως πάντα, του δηµοσίου, των fund, των µεγαλοεργοδοτών και των τραπεζών.
Να αναφερθώ λίγο στην κατάργηση της προφορικότητας της
δίκης. Όσοι ασκούµε µάχιµη δικηγορία έχουµε διαπιστώσει ότι
η κατάργηση της µαρτυρικής απόδειξης έκανε πάρα πολύ µεγάλο κακό στην ορθότητα των αποφάσεων. Ξέρουµε πάρα πολύ
καλά όλοι µας ότι οι ένορκες βεβαιώσεις δεν αποτελούν εγγύηση
της αλήθειας των ισχυρισµών των ενόρκων βεβαιούντων. Γράφονται ως επί το πλείστον από τους δικηγόρους και πηγαίνουν ή
στο ειρηνοδικείο ή στους συµβολαιογράφους και απλά πολλές
φορές, χωρίς καν να έχουν διαβάσει οι µάρτυρες, οι ενόρκως βε-
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βαιούντες, την ένορκη βεβαίωση, την υπογράφουν. Και βέβαια
δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα του αντιδίκου να παρέµβει, να
κάνει ερωτήσεις στον µάρτυρα ή να γράψει τις παρατηρήσεις
του µε κάποιον τρόπο επάνω στην ένορκη βεβαίωση, ώστε να δει
ο δικαστής που θα πάρει την ένορκη βεβαίωση τις αντιρρήσεις
του αντιδίκου.
Επίσης, οι ένορκες βεβαιώσεις έχουν δηµιουργήσει και ένα
άλλο πολύ µεγάλο πρόβληµα. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι µηνύσεις για ψευδή ένορκη βεβαίωση, δηλαδή ό,τι κερδίσαµε σε
χρόνο, που δεν κερδίσαµε, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα,
από τα πολιτικά δικαστήρια, το χάσαµε στα ποινικά δικαστήρια
µε εκατοντάδες µηνύσεις.
Ταυτόχρονα, µειώνετε τον αριθµό των ένορκων βεβαιώσεων,
δηλαδή ακόµα και αυτό το αποδεικτικό µέσο στερείται τον
αριθµό που προϋπήρχε, των πέντε µε τις προτάσεις και τρεις µε
την προσθήκη, τις κάνετε τρεις µε την πρόταση και δύο µε την
προσθήκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κι έτσι αλλάζετε τελείως τον
τρόπο συζήτησης των αγωγών, ακόµα και στις µικροδιαφορές.
Έχω κάποιες παρατηρήσεις για τα ασφαλιστικά µέτρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Χρόνο δεν έχετε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ναι, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
και τελειώνω.
Μέχρι τώρα οι υποθέσεις των ασφαλιστικών µέτρων δικάζονταν και από αναρµόδιο δικαστήριο τοπικά. Αυτό πολλές φορές
βοηθούσε, καθώς δεν υπήρχε ο χρόνος και η οικονοµική δυνατότητα των διαδίκων να µεταβαίνουν σε άλλες πόλεις για να δικάζουν τις υποθέσεις τα αρµόδια δικαστήρια και είχε τη
δυνατότητα και αναρµόδιο να δικάσει ασφαλιστικά µέτρα. Αυτό
καταργείται. Αυτό θα είναι εις βάρος των διαδίκων.
Για τους εργαζόµενους, το ότι αλλάζει ο χρόνος κατά τον
οποίον υπολογίζονται οι απαιτήσεις τους, δηλαδή όχι ο χρόνος
του πρώτου πλειστηριασµού, αλλά ο χρόνος της πραγµατικής
διενέργειας του πλειστηριασµού, θα έχει δυσµενείς συνέπειες,
καθώς δε θα µπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.
Και τέλος, για τους δικαστικούς επιµελητές και την επικοινωνία, θέλω πραγµατικά να ακούσω τον κύριο Υπουργό να µας πει
πώς θα βεβαιώνει ο δικαστικός επιµελητής, τι θα γράφει στη βεβαίωσή του, όταν ένα παιδί δεν θέλει να πάει αυτοβούλως στον
πατέρα ή τη µητέρα, τον δικαιούχο της επικοινωνίας, ή όταν δεν
είναι δυνατό να πάει, όπως είπε και η συνάδελφός του ΜέΡΑ25,
η κ. Αδαµοπούλου, διότι είναι άρρωστο. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί γιατί από αύριο θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε κοινωνικά
δράµατα.
Το σηµερινό λοιπόν νοµοσχέδιο δεν έχει τον στόχο της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Στόχος είναι η επιτάχυνση της ικανοποίησης των οικονοµικών συµφερόντων των τραπεζών και των
µεγάλων εργοδοτών, αλλά δεν θα πετύχετε τον στόχο σας για
ακόµα µια φορά, γιατί η δικαιοσύνη βλέπει και στο σκοτάδι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ελευθεριάδου.
Τον λόγο έχει ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα σχέδιο
νόµου που αποτελεί το καθρέφτισµα της υγιούς νοοτροπίας της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε την οποία το
κράτος έχει συνέχεια και δεν προκύπτει κάθε φορά από παρθενογένεση. Ένα νοµοθέτηµα το οποίο ξεκίνησε το 2015 µε τον
ν.4335 και που σήµερα ερχόµαστε να το ολοκληρώσουµε, να το
επικαιροποιήσουµε και να το βελτιώσουµε, µε γνώµονα την ενδελεχή αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ανωτέρω νόµου από
ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Στις βασικές πτυχές του το παρόν νοµοσχεδίου αφ’ ενός εστιάζει στην αντιµετώπιση των εκκρεµοτήτων του παρελθόντος, την
άρση συγκεκριµένων στρεβλώσεων και τη διόρθωση αστοχιών
στην πολιτική δικαιοσύνη, προκειµένου να επιταχυνθεί η απονοµή
του δικαίου επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών, αφ’ ετέρου, εισάγει

398

καινοτοµίες και θεσπίζει νέους και ισχυρούς θεσµούς που θα ενισχύσουν τη µετάβαση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης
στην ψηφιακή εποχή και θα πολλαπλασιάσουν την ταχύτητα και
την αξιοπιστία του.
Έτσι, όσον αφορά στην πρώτη κατεύθυνση, τα διαδικαστικά
προβλήµατα στις συνθέσεις των δικαστηρίων επιλύονται, οι προθεσµίες για την κατάθεση προτάσεων αυξάνονται, δίνοντας έτσι
τον αναγκαίο χρόνο και στους διαδίκους όσο κυρίως και στους
δικηγόρους για να κάνουν σωστότερα τη δουλειά τους, η διαδικασία εισαγωγής και συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο
απλοποιείται και διασαφηνίζεται και νέες ρυθµίσεις εισάγονται
για την προσαρµογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας στην
πάγια νοµολογία.
Ενώ, όσον αφορά στη δεύτερη κατεύθυνση, αυτή των καινοτοµιών που εισάγονται, σηµαντικές τοµές είναι η µονιµοποίηση
µιας ειδικής ρύθµισης που είχε εισαχθεί κατά την περίοδο της
πανδηµίας για τη διευκόλυνση των διαδίκων και αφορά στη δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, η εισαγωγή µιας απλοποιηµένης και ευέλικτης διαδικασίας για την
επίλυση των µικροδιαφορών µε τη δηµιουργία µιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού
κατά την προδικασία που θα αποφορτίσει σηµαντικά τα πολιτικά
δικαστήρια από έγχαρτα αποδεικτικά µέσα, η δυνατότητα της
από κοινού δήλωσης των διαδίκων για την παράστασή τους στις
δίκες της ειδικής δικαιοδοσίας, της εκούσιας δικαιοδοσίας στον
δεύτερο βαθµό και συναινετικές προσηµειώσεις, καθώς και η θεσµική εξοµοίωση της ψηφιακής υπογραφής στα δικόγραφα µε
τη φυσική υπογραφή.
Κυρίως όµως κοµβικής σηµασίας είναι η καθιέρωση της πιλοτικής δίκης, που τόσο πολύ συζητήθηκε και από τους συναδέλφους που µίλησαν πριν από µένα, ενώπιον του Αρείου Πάγου,
προκειµένου να επεκταθεί και στην πολιτική δικαιοσύνη ένας επιτυχηµένος καθ’ όλα θεσµός που λειτουργεί ήδη στη διοικητική
δικαιοσύνη. Η πιλοτική δίκη θα δίνει το δικαίωµα σε κάθε διάδικο
και σε κάθε δικαστή ανά την επικράτεια να θέτει στην ολοµέλεια
του ανωτάτου δικαστηρίου κάθε ζήτηµα σύνθετο ή νέο που απασχολεί µεγάλο αριθµό ανθρώπων, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ταχύτερη ενοποίηση της νοµολογίας, σχετικά µε την
ερµηνεία κρίσιµου κανόνα δικαίου και απαλλάσσοντας τη δικαιοσύνη από µεγάλους όγκους όµοιων ή οµοειδών υποθέσεων που
έµεναν σε εκκρεµότητα.
Διαφαίνεται ως εκ τούτου ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας µέσω του παρόντος νοµοσχεδίου φέρνει το «φάρµακο» για την αντιµετώπιση χρόνιων παθήσεων στην απονοµή
της δικαιοσύνης, όπως αυτές των καθυστερήσεων λόγω µαζικών
αγωγών και της έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, ιδίως σε υποθέσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος που συνεπάγονται αναίτια ταλαιπωρία, αλλά και διογκωµένα οικονοµικά κόστη σε µεγάλο
αριθµό πολιτών.
Επίσης, γίνεται σαφές ότι η Κυβέρνηση αποδεικνύει για µια
ακόµη φορά ότι συνειδητοποιεί απόλυτα τη διασύνδεση της ταχύτατης απονοµής της δικαιοσύνης µε τον πολλαπλασιασµό των
αναπτυξιακών, αλλά και οικονοµικών προοπτικών της κοινωνίας
µας.
Απέναντι σε αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία η στάση της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης υπήρξε µετριοπαθής, θα έλεγα, πλην
όµως αµήχανη. Ψήφισε µε επιφύλαξη επί της αρχής, αλλά κυρίως
στέκεται απέναντι στη ρύθµιση για την πιλοτική δίκη, θεωρώντας,
διά στόµατος της εισηγήτριάς του κ. Τζάκρη, ότι στοχεύει στη µαζική απόρριψη υποθέσεων που έχουν σχέση µε το ελβετικό
φράγκο, µε δανειολήπτες, µε υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µε συµβασιούχους, µε εργαζόµενους σε µεγάλες επιχειρήσεις.
Μα, καλά, δεν καταλάβατε ότι έτσι αµφισβητείτε την ακεραιότητα και ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, προδιαγράφοντας ευθέως ότι όχι µόνο οι τακτικοί δικαστές, αλλά ακόµη και
η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου θα υποκύπτει σε πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα, χωρίς να έχει το ανάστηµα να εκφράσει
ελεύθερα την επιστηµονική και δικαιοδοτική κρίση της;
Δεν κατανοείτε ότι µε τέτοια ισοπεδωτική επιχειρηµατολογία
υπονοµεύετε το αίσθηµα εµπιστοσύνης των πολιτών στον θεσµό
της δικαιοσύνης και στους λειτουργούς της;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και κάτι ακόµη: Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, από
τη µια, να αναγνωρίζετε τον στόχο της επιτάχυνσης της απονοµής της δικαιοσύνης και από την άλλη, να αντιδράτε στην εφαρµογή µέτρων που θα βελτιώσουν σηµαντικά και δραστικά την
κατάσταση στην πολιτική δικαιοσύνη, όπως αυτό που αφορά
στην ανάθεση της ευθύνης στον δικαστικό επιµελητή να συντάσσει βεβαίωση για την παρεµπόδιση της επικοινωνίας του παιδιού
µε τον γονέα και όπως αυτό που αφορά στην αυτόµατη, χωρίς
δηλαδή να απαιτούνται ενδιάµεσες δικαστικές αποφάσεις, σταδιακή µείωση της τιµής του εκπλειστηριαζόµενου ακινήτου µετά
από δυο άγονους πλειστηριασµούς στο 80% της αρχικής τιµής
και µετά από τρεις άγονους στο 65% της αρχικής τιµής, όταν µάλιστα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσπάθεια
που έχει κάνει η ελληνική Κυβέρνηση από το 2019 για την επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά και όταν εσείς κυρίες
και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζοντας τον ν.4335, αναλαµβάνατε τη
δέσµευση περί της αξιολόγησης, αλλά και διόρθωσης του συγκεκριµένου νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι περήφανη, γιατί προχωρά σε συνεχείς νοµοθετικές
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στη χώρα
µας, ένα κράτος δικαίου το οποίο, ως ένας εκ των ύψιστων πυλώνων της πολιτείας µας, αλλά και ως δυναµικό εργαλείο µιας
σύγχρονης κοινωνίας, έχει ανάγκη από διαρκή αναβάθµιση, προκειµένου να ανταποκρίνεται πάντα µε επάρκεια στις απαιτήσεις
των καιρών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τσαβδαρίδη, και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σαρακιώτης από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, όµως, πριν τοποθετηθώ στα του νοµοσχεδίου,
να αναφερθώ στα όσα τραγικά λαµβάνουν χώρα στον όµορο της
Φθιώτιδας νοµό από τον οποίο προέρχοµαι, αυτόν της Εύβοιας,
ως συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου,
καθώς θεωρώ ότι δεν µπορούµε να απέχουµε από την πραγµατικότητα και να µένουµε απαθείς, όταν δίπλα µας εξελίσσεται ένα
πραγµατικό δράµα, µια ζοφερή πραγµατικότητα την οποία βιώνουν εκ νέου µόνοι τους οι κάτοικοι, περιοχή και κάτοικοι που δοκιµάστηκαν τους προηγούµενους µήνες από την πύρινη λαίλαπα,
περιοχή και κάτοικοι που δοκιµάζονται σήµερα από τις συνέπειες
των βροχοπτώσεων. Η Αγία Άννα, το Αχλάδι, το Ψαροπούλι και
πολλά άλλα χωριά της βόρειας Εύβοιας µετράνε για µια ακόµη
φορά τις πληγές τους, εξαιτίας αυτή τη φορά της εκτεταµένης
καταστροφής από τις βροχοπτώσεις. Χείµαρροι πληµµύρισαν,
ολόκληρους δρόµους τους κατάπιε η θάλασσα και εξοπλισµός
επιχειρήσεων καταστράφηκε ολοσχερώς. Και όλα αυτά εξαιτίας
της οφθαλµοφανούς πλέον ανεπάρκειας του, κατά τα άλλα, Επιτελικού Κράτους, ενός Επιτελικού Κράτους το οποίο δεν είναι
ικανό να δράσει προληπτικά, παρά το γεγονός ότι όλοι εδώ και
δύο µήνες µιλούσαν για τα προβλήµατα τα οποία θα προκύψουν
από τις πρώτες βροχές, ενός Επιτελικού Κράτους το οποίο δρα
µε αποσπασµατικές κινήσεις και πάντοτε µε γνώµονα την επικοινωνιακή διαχείριση των προβληµάτων και µόνο.
Και αυτό δεν είναι ισχυρισµός σε καµµία περίπτωση δικός µου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι η δηµόσια τοποθέτηση του
Δηµάρχου της περιοχής, του κ. Τσαπουρνιώτη, ο οποίος δήλωσε
ότι οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και µόλις το 10% του
δήµου έχει καλυφθεί από αντιδιαβρωτικά έργα.
Την ώρα, λοιπόν, που βλέπουµε αυτές τις εικόνες καταστροφής στην Εύβοια και ακούµε τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης
να καταγγέλλουν µετά την εντολή µη κατάσβεσης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, να καταγγέλλουν τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται σήµερα, το επιτελικό κράτος παραµένει απαθές,
αδρανές και ανάλγητο, µε τους πολίτες να βρίσκονται παντελώς
µόνοι τους και µε έναν Πρωθυπουργό να απολαµβάνει αµέριµνος
τα µπάνια του.
Και προκύπτει και ένα µείζον ερώτηµα: Ο κ. Μητσοτάκης πότε
θα βρει τον δρόµο -τη διάθεση, ενδεχοµένως- να επισκεφθεί τη
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βόρεια Εύβοια; Για τα µακροβούτια του βρίσκει χρόνο. Και καλά
κάνει! Για να δει, όµως, τι συµβαίνει στο πολύπαθο νησί και πως
ζουν οι κάτοικοι του αυτή τη στιγµή δεν βρίσκει; Είναι, βεβαίως,
ρητορικό το ερώτηµα, γιατί δυστυχώς, το έχει απαντήσει η ίδια
η πραγµατικότητα.
Στα του νοµοσχεδίου τώρα, καλούµαστε να συζητήσουµε σήµερα επί τροποποιήσεων οι οποίες συντελούνται στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Και αναρωτιέται κανείς: Η νοµοθέτηση ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέµατα λειτουργίας του ευαίσθητου
χώρου της δικαιοσύνης οφείλει να είναι αµερόληπτη και να διαφυλάσσει το καθήκον των λειτουργών της να εξετάζουν την κάθε
υπόθεση ανάλογα µε τις δικές της ιδιαιτερότητες ή όχι; Οφείλει
το νοµοθετικό Σώµα να παράγει έργο µε µεσοµακροπρόθεσµο
χρονικό ορίζοντα, το οποίο να µη συνδέεται µε πρόσκαιρες δεσµεύσεις και να µην εξυπηρετεί κατά βάση πολιτικές ή άλλες
σκοπιµότητες ή όχι;
Τα εν λόγω ερωτήµατα προκύπτουν και διατυπώνονται, καθόσον διαπιστώνεται η βούληση της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας να θέσει υπό κενή σκέπη κατηγορίες υποθέσεων οι
οποίες εκ των πραγµάτων δεν είναι εύκολο να ενοποιηθούν µέσω
του θεσµού της πιλοτικής δίκης. Αυτό επιχειρείται να συντελεστεί
κατά το πρότυπο της πιλοτικής δίκης για τις διοικητικές δίκες στο
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Εντούτοις, θεωρώ πως όλοι αποδεχόµαστε ότι µια τέτοιου είδους οµογενοποίηση των υποθέσεων δεν είναι εύκολη, µέσω µάλιστα µιας έγγραφης διαδικασίας, όπως συµβαίνει στο Σ.τ.Ε.. Επί
του συγκεκριµένου οι θέσεις των επικεφαλής των αµέσως ενδιαφερόµενων φορέων είναι ενδεικτικές. Κατά τον πρόεδρο της
ολοµέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, µέσω της
επέκτασης της πιλοτικής δίκης για διοικητικές διαφορές στις πολιτικές δίκες τι συµβαίνει; Τι ανέφερε; Ότι θεσπίζεται από την
πίσω πόρτα ένα οιονεί συνταγµατικό δικαστήριο, χωρίς όµως θα προσθέσω εγώ- να έχει υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη κατά την
Αναθεώρηση του Συντάγµατος.
Μάλιστα, ο Γενικός Γραµµατέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Μποροδήµος, εκφράζοντας και εκείνος την αντίθεση της Ένωσης στον θεσµό της πολιτικής δίκης όπως
προχωρά, επισήµανε ότι η πρόβλεψη ότι µπορεί να εισαχθεί στην
ολοµέλεια του Αρείου Πάγου οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή
µέσο δίνει τη δυνατότητα σε υπερβολικά πρώιµο στάδιο να απασχοληθεί το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο µε δυσχερή νοµικά
ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, δηλαδή πριν ακόµη προλάβουν να αποκτήσουν την ιδιότητά τους ως γενικότερου ενδιαφέροντος. Η προτεινόµενη διαδικασία προβλέπεται ότι θα
βουλιάξει τον Άρειο Πάγο µε εκατοντάδες αβάσιµα αιτήµατα
πρώιµης παρέµβασης, δηµιουργώντας νέο πεδίο δικαιοδοτικής
κρίσης.
Επιπροσθέτως, προστίθεται η πρόβλεψη της αυτόµατης µείωσης του τιµήµατος του ακινήτου στους πλειστηριασµούς αρχικά στο 80% του αρχικού τιµήµατος και στη συνέχεια στο 65%,
διευκολύνοντας τη χειραγώγηση από τυχόν επιτήδειους και κυκλώµατα υφαρπαγής περιουσιών αδύναµων συµπολιτών µας.
Κατά συνέπεια, δηµιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο ελαχιστοποίησης των δικλίδων ασφαλείας για τους δανειολήπτες, αλλά
και για τους συµπολίτες µας που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, ενώ
εγκαθιδρύεται ένα πλέγµα προβλέψεων στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, το οποίο θίγει τον πυρήνα της αποστολής του, ως
προστατευτική κυψέλη των δικαιωµάτων όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υφίσταται τεράστια ανάγκη να επιταχυνθεί η πολιτική δίκη και ευρύτερα το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης στη χώρα µας. Η
επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης συνιστά και αυτή µια
προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης και κατ’ επέκταση, κοινωνικής ευηµερίας, ενώ φυσικά, αποτελεί και διαχρονικό διακύβευµα
για την Ελληνική Δηµοκρατία. Όµως, αυτό δεν είναι δυνατόν και
δεν µπορούµε να αποδεχθούµε ότι θα λάβει χώρα µε εκπτώσεις
στον ίδιο τον τρόπο που παρέχεται στην ίδια τη λειτουργία της
ελληνικής δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαρι-
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στούµε, κύριε Σαρακιώτη, και συγχαρητήρια, καθώς ήσασταν
µέσα στον χρόνο σας. Είπατε και για το νοµοσχέδιο και για τα
προβλήµατα του τόπου σας.
Τώρα πάω στα δύσκολα, στην κ. Ευαγγελία Λιακούλη του Κινήµατος Αλλαγής, την οποία, πριν της δώσω τον λόγο, θα παρακαλέσω να µη µε εκµεταλλευτεί και σήµερα.
Καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Μπορείτε να ξεκινήσετε,
κυρία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό που είπατε τι θα κάνω τώρα; Θα κόψω τον χρόνο µου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Όχι, επτά λεπτά να µιλήσετε. Δώδεκα να µη µιλήσετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Τι να κάνω; Δυστυχώς, κατάγοµαι
από µια περιοχή που µετράει τις πληγές του Φαραώ. Τι να πούµε
πια; Σεισµοί, λιµοί, καταποντισµοί και σε ανταπόκριση από τη Λάρισα και την πολύπαθη Θεσσαλία, δυστυχώς και σήµερα τέτοια
έχω να σας πω.
Με χαλάζια και βροχές και µε πληµµύρες στα παράλια του
Νοµού της Λάρισας αλλά και στην ορεινή Μελιβοία, στον Δήµο
Τεµπών και στον Δήµο Αγιάς έχουµε πολύ µεγάλες καταστροφές, την ίδια ώρα που ακόµη οικισµοί έχουν πληµµυρίσει και κολυµπούν στα λασπόνερα στην κυριολεξία οι σεισµοπαθείς στο
Δαµάσι και στην Ελασσόνα. Έχει κοπεί ο δρόµος στα δύο. Δεν
υπάρχει πια ούτε οδική επικοινωνία και δυστυχώς τα πράγµατα
είναι εξαιρετικά σοβαρά.
Τα πράγµατα για τον Νοµό της Λάρισας αλλά και για την γύρω
περιοχή δεν µπορούµε, κύριε Υπουργέ µου, να τα αντιµετωπίζουµε πλέον µε απλές ασπιρίνες. Χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής, µε σαφές χρονοδιάγραµµα. Πήρε ο χειµώνας. Δεν υπάρχουν ούτε σκέπαστρα για
τους σεισµοπαθείς. Έχει πάρει η µπόρα όλα τα παράλια, όλα τα
βουνά. Κατέστρεψε ο παγετός τις σοδειές. Καταστρέφεται τώρα
και το κάστανο που περιµέναµε φέτος πώς και πώς να το εξάγουµε, καθότι είδατε ότι έχει διακριθεί σε όλο τον κόσµο. Λυπάµαι που µεταφέρω τέτοια νέα, αλλά δυστυχώς ο νοµός βρίσκεται
µε την πλάτη στον τοίχο και τα µάτια στον Θεό.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και χωρίς όλα τα άλλα να περισσεύουν, γιατί έχουµε να κάνουµε µε ένα κύµα ακρίβειας τροµερό, που επίσης αποτελεί για τον παραγωγικό τοµέα της
περιοχής του Νοµού της Λάρισας και της Θεσσαλίας ευρύτερα
πραγµατικό θάνατο στην παραγωγή, µε τον κυριολεκτικό θάνατο
να παραµονεύει της πανδηµίας -είµαστε στις κόκκινες περιοχές,
όπως γνωρίζετε, έχουµε αυτό το θλιβερό «προνόµιο»-, µε το ΕΣΥ
και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να βρίσκονται στον
δρόµο, το ΕΣΥ µας να παραπαίει, το Γενικό Νοσοκοµείο, το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, οι δοµές µας να χρειάζονται αµέσως
προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί µας σήµερα ήταν κατά εκατοντάδες
στους δρόµους στην απεργιακή κινητοποίηση και η κοινωνία µας
είναι διχασµένη σε εµβολιασµένους και µη εµβολιασµένους, µε
αυτήν την απίστευτη απόφαση της Κυβέρνησης να βάλει όλο τον
εµβολιασµένο κόσµο µέσα στα µαγαζιά και να γίνεται το έλα να
δεις στην κυριολεξία, χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις αυτού
του πράγµατος και γι’ αυτό τον πληθυσµό αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα, διότι ελεγκτικός µηχανισµός δεν υπάρχει από
την πολιτεία. Δεν έχετε. Δεν έχετε φτιάξει, όπως δεν έχετε φτιάξει και µηχανή παραγωγής ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ειδικά για τον COVID. Έχει περάσει ενάµισης χρόνος και θα
µπορούσατε να έχετε φτιάξει.
Πάµε τώρα στα καθ’ υµάς µε τίτλους και σύντοµα, για να µην
καταχραστώ τον χρόνο. Κοιτάξτε, οι εν ενεργεία δικηγόροι γνωρίζουµε πολύ καλά τι συµβαίνει, κύριε Υπουργέ µου. Και ξέρετε
ότι εκτιµώ το πρόσωπό σας και την προσπάθεια που κάνετε στο
Υπουργείο που είστε, ένα νευραλγικό Υπουργείο. Πρόσφατα τα
είπαµε και από κοντά στον αγιασµό που κάνατε για την έναρξη
της δικαστικής χρονιάς στη Λάρισα και στην Καρδίτσα. Όµως τα
καλά λόγια και οι αγαθές προθέσεις δεν φτάνουν. Εµείς που
ζούµε καθηµερινά στον χώρο της δικηγορίας, της δικαιοσύνης
και διακονούµε πάνω από είκοσι χρόνια τον χώρο αυτό, καταλαβαίνουµε ποιες είναι οι παθογένειες. Σήµερα να σας πω λοιπόν
ότι το πρωί ήµουν στο τριµελές εφετείο κακουργηµάτων και η
µήνυση, η έγκληση η οποία υποβλήθηκε του παθόντα κατά των
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αντιδίκων υποβλήθηκε το 2012 και ήταν πρωτοείσακτη σήµερα
το 2021, στο ποινικό δικαστήριο. Σήµερα εσείς «τακτοποιείτε» το
αστικό δικαστήριο.
Λοιπόν, η καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης δεν
είναι ένας τίτλος ποιότητας και διαφοράς. Οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις καταρχήν γίνονται µε διάλογο. Δεν µπορείτε να έχετε για
άλλη µία φορά, όπως είχατε για το δικαστικό ένσηµο, απέναντι
όλο τον κόσµο, όλη την κοινωνία των δικηγόρων, των δικαστών,
κανείς να µην συµφωνεί µαζί σας. Μόνο οι τράπεζες συµφωνούν.
Αυτό δεν σας βάζει σε υποψίες; Ή µήπως το έχετε συµφωνήσει,
το έχετε µιλήσει κι εµείς άδικα εδώ συζητάµε για το πώς θα συµβάλλουµε θετικά στο να κάνουµε σηµαντικές αλλαγές; Όταν λοιπόν στο ποινικό δικαστήριο µετά από δέκα χρόνια έρχεται να
εισαχθεί πρώτη φορά και αναβλήθηκε πάλι για τον επόµενο Γενάρη, τότε λοιπόν τι κουβεντιάζουµε µεταξύ µας; Οι παθογένειες
είναι δεδοµένες.
Έρχεστε τώρα να µας πείτε για τα αστικά δικαστήρια και τις
ιδιωτικές υποθέσεις, όπως λέµε, ότι θα το λύσετε το ζήτηµα εισάγοντας την πιλοτική δίκη και σε αυτό. Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έχετε κατ’ αρχάς τα µέσα.
Δεν έχετε τα µέσα για να το κάνετε αυτό. Ουσιαστικά µεταπηδάτε ένα ολόκληρο σκέλος της δικαιοσύνης και φτάνετε στον
Άρειο Πάγο χωρίς να έχετε διασφαλίσει τα συµφέροντα των µη
προνοµιούχων ανθρώπων, των αδυνάτων.
Κατ’ αρχάς σάς ρωτάω µόνο το εξής, σαν δικηγόρος πλέον
της εικοσαετίας, και αυτό εδώ θέλω να µου απαντήσετε. Πώς
διασφαλίζεται ότι θα έχει ο κάθε µη προνοµιούχος αδύναµος άνθρωπος τη δυνατότητα να παρασταθεί στον Άρειο Πάγο; Μήπως
επεκτείνατε τη νοµική βοήθεια και δεν το κατάλαβα; Γιατί µας το
είχατε τάξει αυτό, αλλά απ’ ό,τι είδα φέρατε µια τροπολογία που
τη νοµική βοήθεια µόνο τη ρυθµίζετε τυπικά. Λέτε λοιπόν, όταν
δεν θα υπάρχει αυτός που ορίζεται στη νοµική βοήθεια, ο συνήγορος, εν πάση περιπτώσει, θα αναβάλλεται η υπόθεση. Σιγά τα
ωά! Και τι κάνατε συνολικά για τη νοµική βοήθεια; Αντί να επεκτείνετε τον θεσµό σε εποχή κρίσης, όπως έλεγα πριν, αντί να
ενισχύσετε τη διαδικασία, εσείς δυστυχώς σφυρίζετε αδιάφορα
απέναντι σε ένα µέτρο που θα έπρεπε να το φέρετε, σε έναν
θεσµό τον οποίο θα έπρεπε να ενισχύσετε ειδικά στους δικούς
µας τους καιρούς.
Πάτε λοιπόν στον Άρειο Πάγο την ιστορία της πιλοτικής δίκης
χωρίς να µας δώσετε να καταλάβουµε για ποιον λόγο συγκρίνετε
τη διοικητική δίκη µε την αστική δίκη. Δεν έχουν καµµία όµως
σχέση. Για εµάς που δικάζουµε καθηµερινά, σας λέµε ότι δεν
έχουν καµµία απολύτως σχέση. Και προσπαθείτε έτσι κατ’ αυτόν
τον τρόπο να λύσετε ιδιωτικές διαφορές. Πώς, κύριε Υπουργέ;
Με ένορκες βεβαιώσεις; Τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Με
«φασόν» βεβαιώσεις που δίνετε σε συµβολαιογράφους ή σε ειρηνοδίκες απονέµεται η δικαιοσύνη; Με µάρτυρες που δεν διαβάζουν καν τα κείµενα, αλλά είναι κατά την προσταγή του κάθε
αντίδικου µέρους και έρχονται και καταθέτουν βάζοντας την υπογραφή γιατί είναι συγγενής, φίλος, υπάλληλος και δεν συµµαζεύεται; Έτσι απονέµεται η δικαιοσύνη; Η δικαιοσύνη έχει ηθικό
και ποιοτικό πρόσηµο, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουµε και µακριά από τους χρόνους και από την επιτάχυνση και από τη µεταρρύθµιση. Και βαπτίστε το όπως θέλετε. Αυτό λοιπόν το ηθικό
πρόσηµο δυστυχώς δεν υπάρχει.
Και ξέρετε τι; Δίνετε δικαίωµα να σας συζητάνε, όπως λένε
στην πατρίδα µας, δηλαδή να σας κουβεντιάζουνε και όχι καλά.
Να σας κουβεντιάζουνε διότι δεν βάλατε αντίβαρο στη ρύθµιση
που φέρατε, κύριε Υπουργέ, αντίβαρο προστασίας των αδύνατων ανθρώπων, αντίβαρο προστασίας στον Άρειο Πάγο που θεσµικά τουλάχιστον θα έπρεπε και το ίδιο αυτό ανώτατο
δικαστήριο να θωρακίζεται, ενώ τώρα αφήνετε υποψίες και υπόνοιες για έναν θεσµό που θα έπρεπε να είναι θεµατοφύλακας της
δικαιοσύνης και µάλιστα σε ανώτατο βαθµό.
Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν εµείς το Κίνηµα Αλλαγής καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, θεωρώντας ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων, εκτός και αν εξυπηρετεί πραγµατικά
αυτούς που θέλετε να εξυπηρετήσετε και τότε θα είναι δύο
φορές δυστύχηµα για τη χώρα και θα πρέπει να διορθωθεί αυτό
άµεσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εγώ ευχαριστώ που
τηρήσατε και την υπόσχεσή σας. Είπατε για προβλήµατα του
τόπου, είπατε για το νοµοσχέδιο. Είδατε, όταν θέλετε να τα πείτε,
τα καταφέρνετε. Μην µε πάτε στα δώδεκα και µε στενοχωρείτε.
Καλή συνέχεια, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και να πάµε στον τελευταίο για σήµερα, στον κ. Λογιάδη από
το ΜέΡΑ25. Καλησπέρα, καλή εβδοµάδα. Μπορείτε να ξεκινήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα από τη σεισµόπληκτη Κρήτη. Πρώτα απ’ όλα, να
αναφερθώ στους καθηµερινούς σεισµούς στην Κρήτη και στον
καταστροφικό της 27ης Σεπτεµβρίου των 5,8 ρίχτερ, τον οποίο
όµως τα ξένα γεωδυναµικά ινστιτούτα τον αναφέρουν µεγέθους
6 έως 6,2 ρίχτερ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Το ΦΕΚ µε αριθµό φύλλου 4646 το οποίο εκδόθηκε σχετικά
στις 7-10-2021 αναφέρει χορήγηση άτοκων δανείων. Για να χορηγήσει όµως µία τράπεζα δάνειο, πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να ασφαλίσει το ακίνητό του. Εδώ και καιρό όµως οι
ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν κτήρια για τον σεισµό.
Πώς θα δοθούν λοιπόν τα δάνεια αυτά στους σεισµόπληκτους;
Οι πληγέντες ζητούν την άµεση ενίσχυσή τους µε απλές και
κατανοητές προϋποθέσεις και διαδικασίες χωρίς δαιδαλώδη
γραφειοκρατία. Και άκουσον-άκουσον, χορηγήθηκαν κάποια
ποσά σε τραπεζικούς λογαριασµούς και αµέσως µετά ενηµερώθηκαν οι πολίτες να µην τα αγγίξουν τα χρήµατα αυτά. Επίσης,
ο κάθε σεισµόπληκτος πολίτης µπορεί να δηλώσει και να ενισχυθεί µόνο για ένα ακίνητό του και όχι για όλη του την περιουσία.
Τι συναισθήµατα δηµιουργεί αυτό στους κατεστραµµένους ανθρώπους; Όλοι ζητούν να στηριχθεί η περιοχή, άτοµα και επιχειρήσεις και να µην έχουµε εγκατάλειψη του δήµου και εσωτερική
µετανάστευση σε µία περιοχή στην οποία αυτήν την ώρα γίνονται
έργα σχετικά µε το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο Καστέλι.
Έρχοµαι στο σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά µε τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Τώρα, για το σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά µε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κατ’
αρχάς οι συχνές αλλαγές σε βασικούς Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονοµίας προσδίδουν µια ανασφάλεια δικαίου όχι µόνο
στους πολίτες αλλά και στους δικαστές και δικηγόρους, που δεν
ξέρουν τι δικάζουν. Οι αλλαγές σε αυτούς τους κώδικες πρέπει
να γίνονται µε εξαιρετική φειδώ. Εδώ υπάρχουν αρκετές διατάξεις που επιστρέφουν στο παρελθόν, εκφράζοντας, δηλαδή, την
αποτυχία των προηγούµενων αλλαγών, µέχρι να αλλάξουν και
πάλι σε λίγο καιρό.
Έτσι, όµως, δεν πάµε πουθενά, γιατί κάνουµε ένα βήµα µπροστά και ένα βήµα πίσω. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, άρα πλήρης ανασφάλεια ως προς τις διαδικασίες που αλλάζουν συνεχώς.
Ή είναι άσχετοι όσοι προτείνουν τις αλλαγές ή το κάνουν σκόπιµα.
Θέµατα που ρυθµίστηκαν πέρυσι και πρόπερσι κατά τον άλφα
τρόπο, τώρα αυτά ξαναρυθµίζονται αλλιώς. Ανασφάλεια δικαίου
λέγεται αυτό, έλλειψη σταθερότητας στον νόµο. Συνέπεια τούτου
είναι να θεσπίζονται εξαιρετικά σύντοµες προθεσµίες σύνταξης
δικογράφων, τις οποίες είναι απολύτως αδύνατο να προλάβει ένας
δικηγόρος. Άρα φαλκιδεύονται θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών διαδίκων.
Συνεπεία τούτου θα είναι η αύξηση του κόπου του δικηγόρου
και συνεπακόλουθα η αύξηση της οικονοµικής επιβάρυνσης του
πολίτη. Θα γίνει έτσι, όπου για να συµφέρει να προσλάβεις δικηγόρο σε υπόθεση, θα πρέπει το αντικείµενο της δίκης να είναι
άνω των 30.000 ευρώ, αλλιώς ερηµοδικάζεσαι και καταδικάζεσαι.
Δηλαδή, µιλάµε ουσιαστικά για τη στήριξη των µεγάλων δικηγορικών γραφείων και την απαξίωση των µικρών και µεµονωµένων
ανεξάρτητων δικηγόρων.
Η πιο σηµαντική αλλαγή στο σηµερινό σχέδιο νόµου έρχεται
µε την πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για δήθεν σηµαντικά ζητήµατα, λόγου χάριν υποχρεωτικότητα εµβολιασµού, νοµιµότητα
απεργιών, ώστε η κάθε κυβέρνηση να παρεµβαίνει άµεσα µέσω
του Αρείου Πάγου, την κεφαλή του οποίου διορίζει η ίδια, για να
ελέγχει τις αποφάσεις. Τόσο καλά, τόσο καθαρά!
Ακριβώς το αντίθετο πρεσβεύει το ΜέΡΑ25 και µάχεται για
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αυτό. Τη σαφή, τη σαφέστατη διάκριση των εξουσιών.
Εγείρονται, λοιπόν, κάποια βασικά θέµατα. Πρώτον, όταν για
ένα ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος θα αποφασίζει απευθείας ο Άρειος Πάγος, χωρίς να περάσει το θέµα από τον πρώτο
βαθµό, χωρίς να δοθεί χρόνος για επιστηµονικό σχολιασµό των
αποφάσεων, για κριτική από τον νοµικό κόσµο και έλεγχο από τα
εφετεία κ.λπ., τότε οδηγούµαστε σε βιαστικές και ίσως µη δοκιµασµένες λύσεις, που είναι αµφίβολο αν θα είναι και οι πλέον σωστές.
Δεύτερον, έτσι όπως είναι η διατύπωση της διάταξης, περιλαµβάνεται στα ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος και η συνταγµατικότητα του νόµου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, όµως, γιατί µε
αυτόn τον τρόπο καταργείται ο διάχυτος έλεγχος συνταγµατικότητας των δικαστηρίων και ιδρύεται στην Ελλάδα συνταγµατικό
δικαστήριο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης, η κατάργηση της επανάληψης της συζήτησης για την
πραγµατογνωµοσύνη µε το άρθρο 254 θα επιφέρει µεγαλύτερη
καθυστέρηση αντί να επιλύσει το πρόβληµα. Και αυτό γιατί τώρα,
πλέον, θα είναι πιο συνηθισµένο να εκδοθεί η διάταξη για πραγµατογνωµοσύνη, βιαστικά και πρόχειρα, χωρίς να έχει µελετήσει
ο εισηγητής την υπόθεση, ενώ πριν υπήρχε η διέξοδος του άρθρου 254, που θα εφαρµοζόταν µόνο µετά από µελέτη των υποθέσεων και µόνο αν δεν έφτανε σε ασφαλές συµπέρασµα το
δικαστήριο. Εξάλλου οι εξήντα ηµέρες για να κατατεθεί η έκθεση
πραγµατογνωµοσύνης είναι εντελώς ανέφικτο για όσους γνωρίζουν τι γίνεται και πόσο καθυστερούν οι πραγµατογνωµοσύνες,
µε αντικαταστάσεις και διάφορα άλλα θέµατα.
Στα υπόλοιπα άρθρα οι αλλαγές που προτείνονται είναι επουσιώδεις και πέρα από τη σύγχυση και την ανασφάλεια, που όπως
προαναφέρθηκε, θα επιφέρουν σε όλους, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο, παρά µόνο ίσως µεγαλύτερη διαπλοκή.
Τέλος, να επισηµάνουµε για µια ακόµα φορά ότι όσες φορές
και αν αλλάξουν οι κώδικες, όσοι νέοι νόµοι και αν ψηφιστούν,
αν δεν υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό να εφαρµοστούν αυτοί οι νόµοι, δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει καθυστέρηση στη δικαιοσύνη. Το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό στη
δικαιοσύνη αλλά και σε όλον τον δηµόσιο τοµέα λείπει. Παραδείγµατος χάριν, στη δηµόσια υγεία, στη δηµόσια παιδεία, στη
δηµόσια ασφάλεια, στους δηµόσιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Να αναφέρω ότι εδώ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, στον σεισµόπληκτο Δήµο Μινώα-Πεδιάδας η Πολεοδοµία έχει έναν µόνο πολιτικό µηχανικό, στον δήµο, µάλιστα, που κατασκευάζεται το νέο
διεθνές αεροδρόµιο Καστελίου. Δεν προσλαµβάνεται το απολύτως απαραίτητο δυναµικό, διότι µε τα µνηµόνια που έχετε υπογράψει και εσείς και το ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να
παράγετε τεράστια πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία δεν σας
δίδουν αυτή τη δυνατότητα. Εντολές άνωθεν και έξωθεν. Απαξίωση και δουλεία λέγεται αυτό.
Ως Βουλευτής από την Κρήτη να τονίσω ότι σε όλη την Κρήτη
σε τέσσερα πρωτοδικεία υπηρετούν µόνο δέκα πρόεδροι πρωτοδικών, για να διευθύνουν τα πρωτοδικεία, να δικάζουν τα
ασφαλιστικά, να προεδρεύουν στα τριµελή, στα µεικτά, στα ορκωτά κ.λπ.. Τεράστιος όγκος έργου.
Το πρόβληµα, λοιπόν, δεν είναι η δικονοµία, αλλά η οικονοµία
στις θέσεις αυτές, η υποαπασχόληση. Καταστροφική οικονοµία,
λόγω µνηµονίων λέγεται αυτό.
Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς, εµείς, το ΜέΡΑ25, θεωρούµε ως
λύση τη ρήξη, το όχι, το βέτο, όπως είναι θεσµοθετηµένο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βγούµε από αυτή την ατελείωτη
φυλακή του χρέους, που όσο περνά ο χρόνος, αντί να µειώνεται
το χρέος, όλο και αυξάνεται, παρά τις τεράστιες θυσίες των Ελλήνων και παρά τη συνεχή εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Λογιάδη.
Θα κάνουµε ένα σύντοµο πέρασµα από τους εισηγητές και θα
κλείσουµε µε τον Υπουργό. Θα ξεκινήσω από τον εισηγητή της
Ελληνικής Λύσης, τον κ. Αντώνη Μυλωνάκη.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνον-
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τας σήµερα το νοµοσχέδιο της ταχείας πολιτικής δίκης, έχω να
πω δυο-τρία πράγµατα.
Πρέπει να είµαστε πάρα πολύ σοβαροί και υπεύθυνοι, όταν µιλάµε για δικαιοσύνη, όταν µιλάµε για την ταχεία απονοµή της και
πρέπει να βλέπουµε ακριβώς το πρόβληµα. Ακούστηκαν πολλά
σήµερα, άλλα πολύ σοβαρά και άλλα υπερβολικά, πιστεύω. Η
απαξίωση, θέλω να πω, των δικαστικών λειτουργών είναι κάτι το
οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Ο πολίτης έχει σαν αποκούµπι τον
φυσικό του δικαστή. Το να φτάνεις στο σηµείο να κατηγορείς
συλλήβδην τους δικαστικούς λειτουργούς για λάθη, παραλείψεις
και αποφάσεις, τις οποίες κατά καιρούς βγάζουν, είναι µέγα
λάθος. Φυσικά, υπάρχουν, αλλά στο σύνολό τους νοµίζω ότι προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα µπορούν τη δουλειά τους.
Ακούστηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη ότι η ταχεία πολιτική δίκη
δεν οφείλεται στον αριθµό των δικαστών. Και, όµως, θα ήθελα να
πω, κυρίες και κύριοι, ότι ουσιαστικά είναι το θέµα το οποίο πρέπει
να µας απασχολεί. Στον αριθµό των δικαστών, πόσους δικαστές
έχουµε σήµερα, κύριε Υπουργέ; Δύο χιλιάδες τετρακόσιους δικαστές σε όλες τις βαθµίδες και εννιακόσιους ειρηνοδίκες. Μία υπόθεση εργασίας να κάνουµε: Αν τυχόν αυξάναµε κατά χίλιους τους
δικαστικούς λειτουργούς ή τους µειώναµε κατά χίλιους, δεν θα
έγερνε ένθεν και ένθεν η ζυγαριά; Να το δούµε αυτό.
Η Ελληνική Λύση καθαρά σάς έχει προτείνει ορισµένα θέµατα,
όχι µόνο τώρα, αλλά είπε και µερικά από το πρόγραµµά µας ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Βιλιάρδος.
Πρώτον, ψηφιοποίηση µε µέτρο, ναι, όχι οριζόντια. Η δίκη θα
γίνεται µε την παρουσία των διαδίκων µπροστά στον φυσικό δικαστή. Μην καταργείτε τα ακροατήρια. Είναι µεγάλο λάθος, νοµίζω, να καταργήσουµε τα ακροατήρια.
Αύξηση, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, σε δικαστές και ειρηνοδίκες. Πρέπει να αναβαθµιστεί η Εθνική Σχολή Δικαστών. Να
αυξήσουµε το διοικητικό προσωπικό σε βαθµό που να καλύπτει
τις ανάγκες.
Να βελτιώσουµε τα δικαστικά µέγαρα και να ψηφιοποιήσουµε
τα αρχεία.
Όχι σε δίκες fast track. Γρήγορες, δίκαιες δίκες. Εκτός και αν,
κύριε Υπουργέ, εννοείτε ταχεία δίκη τη µείωση της προθεσµίας
του πλειστηριασµού από επτά σε πέντε µήνες και όχι πάνω από
έξι στο σύνολό τους. Ήταν οκτώ στον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. Αν αυτή είναι µια γρήγορη έξωση του φουκαρά, τότε
πιστεύω ότι το κατορθώσατε να το κάνετε, όπως και ο προηγούµενος νόµος.
Η Ελληνική Λύση για µία ακόµα φορά λέει ότι το νοµοσχέδιο
αυτό δεν προσθέτει τίποτα. Δεν κερδίζουµε τίποτα µε αυτό το
νοµοσχέδιο. Αντιθέτως, δηµιουργούµε µερικά προβλήµατα εκτός από την ψηφιοποίηση, η οποία είναι σε καλό δρόµο-, όπου
όλα τα άλλα είναι υπέρ των τραπεζών, των µεγάλων fund και όχι
των φτωχών απλών ανθρώπων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μυλωνάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα περιοριστώ κυρίως στις τροπολογίες. Ξεκινώντας, όµως,
ήθελα να χαιρετίσω και εγώ τη συγκλονιστική κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών, που συναντήθηκε µε τους µαθητές σε µια πραγµατική λαοθάλασσα και έστειλαν ένα βροντερό µήνυµα ότι οι πολυδιαφηµιζόµενοι αντιεκπαιδευτικοί νόµοι µπορούν να κριθούν,
κρίνονται και ανατρέπονται στον δρόµο του αγώνα. Εκεί κρίνεται
και το δίκιο, πολλές φορές, µε µια µεγαλύτερη δυναµική από ό,τι
µπορεί να αποδώσουν και οι ίδιες οι αποφάσεις.
Ενώνουµε, λοιπόν, κι εµείς τη φωνή µας για ένα σχολείο που θα
µορφώνει ολόπλευρα, µε εκπαιδευτικούς όρθιους, πραγµατικούς
παιδαγωγούς και όχι σκυµµένους απλούς διεκπεραιωτές των αντιλαϊκών νόµων. Γι’ αυτό και δεν µπορούµε, βέβαια, να ψηφίζουµε
την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί σε αυτό µεγαλύτερη βαρύτητα έχει το άρθρο 5, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που απεγκλώβισε, όπως
χαρακτηριστικά είπε η κυρία Υπουργός, χιλιάδες παιδιά από τα
πανεπιστήµια και τα έστειλε πεσκέσι στα ιδιωτικά κολλέγια.
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Φυσικά µε το άρθρο 7 προβλέπεται -και έπρεπε να προβλεφθεί- στεγαστικό επίδοµα για τους σπουδαστές, αλλά σιγά που
ξοδευτήκατε. Τα 80 ευρώ στεγαστικό επίδοµα δεν φτάνουν ούτε
για την κλειδαριά του σπιτιού, όχι για να πληρώσεις ενοίκιο στις
σηµερινές συνθήκες.
Τέτοιου είδους είναι και η ευαισθησία της Κυβέρνησης στα
διάφορα µέτρα δήθεν ελάφρυνσης των λαϊκών νοικοκυριών, που
παρατείνει απλώς για λίγους µήνες τα αδιέξοδα που συγκεντρώθηκαν στο διάστηµα της πανδηµίας. Ελάφρυνση δεν είναι για τα
λαϊκά νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούµενους, που πραγµατικά πνίγηκαν στα χρέη αυτό το διάστηµα να µετράνε δόσεις,
αλλά να διαγραφεί µέρος των χρεών τους, ιδιαίτερα για τα πιο
χαµηλά εισοδήµατα, προς τις τράπεζες, το δηµόσιο κ.λπ.. Ας
πληρώσουν µια φορά τα σπασµένα της κρίσης και οι τράπεζες.
Δεν θα χαθεί και ο κόσµος.
Θα ψηφίζαµε βέβαια έστω αυτά τα µέτρα µε το «παρών», όµως
συνολικά την τροπολογία θα την καταψηφίσουµε για τα άρθρα
6 έως 9, που µε το µάτι στραµµένο στις στρατηγικές επενδύσεις,
βέβαια, διευθετούν διάφορα ζητήµατα του ΤΑΙΠΕΔ για τη συνέχιση του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Τώρα, σε σχέση µε την τροπολογία για την τοπική διοίκηση,
κυρίως το άρθρο 1, θεωρούµε ότι ουσιαστικά αποτελεί µια έµµεση αναγνώριση ότι η υφιστάµενη χρηµατοδότηση για τους παιδικούς σταθµούς, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ είναι ανεπαρκής και
δεν φτάνει ούτε για τη µισθοδοσία του προσωπικού που χρειάζεται. Θεωρούµε ότι και τώρα δε λύνεται το πρόβληµα µε την παραποµπή στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που ήδη έχει
ξεπεράσει κατά πολύ τα όριά του. Υπενθυµίζουµε ότι το ταβάνι
είναι τα 2,5 δισεκατοµµύρια, ενώ σήµερα τα προγράµµατα που
έχουν ζητήσει να ενταχθούν φτάνουν τα 6 δισεκατοµµύρια. Άρα
καταλαβαίνετε ότι και αυτή η αυτοχρηµατοδότηση από τους δήµους θα πάει για ακόµα µια φορά στους δηµότες, όταν τα ταµεία
τους είναι «µείον» εδώ και καιρό.
Σε σχέση µε τις υπηρεσίες δόµησης που δηµιουργούνται, το
βασικό είναι ότι στην πραγµατικότητα οι υπηρεσίες δόµησης που
συγκροτούνται σε επίπεδο δήµου έχουν στόχο να εκχωρηθούν
αµέσως µετά οι αρµοδιότητές τους στα διαδηµοτικά σχήµατα
των αναπτυξιακών οργανισµών για να τρέξουν πιο γρήγορα, βέβαια, τα σχέδια των επιχειρηµατικών οµίλων. Και αυτό γιατί προβλέπει ότι εφόσον η αποκεντρωµένη διοίκηση δεν τα πιστοποιεί
ως επαρκή -και καταλαβαίνετε ότι σε δήµους ιδιαίτερα µικρούς
και ορεινούς που δεν έχουν το αντίστοιχο προσωπικό είναι δεδοµένο ότι δεν θα φτάνουν για να στελεχωθούν επαρκώς- µε µια
απλή πράξη του δηµάρχου, αυτές οι αρµοδιότητές τους εκχωρούνται, όπως και οι εργαζόµενοι, σε προγραµµατικές συµβάσεις στα παραπάνω διαδηµοτικά σχήµατα.
Κλείνω, µε µια κουβέντα. Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τη νοµοτεχνική που φέρατε, σε σχέση µε την προκαταβολή της αποζηµίωσης στους δικηγόρους για τη νοµική βοήθεια, µας δηµιουργεί
ερωτήµατα -για να µη χαρακτηρίσω ότι είναι εµπαιγµός- το τι µετατρέψετε το ήµισυ της αποζηµίωσης σε ένα απροσδιόριστο
τµήµα. Ποιο είναι αυτό το τµήµα; Γιατί δεν το καθορίζετε, όταν ξέρετε ότι οι δικηγόροι, ιδιαίτερα των χαµηλών εισοδηµάτων, αγωνιούν, διότι έχουν συσσωρευµένες απαιτήσεις χρόνων. Βέβαια,
αυτό δηµιουργεί εµπόδια στην παραπάνω συνέχιση της νοµικής
βοήθειας. Μάλιστα, δεν αποτελεί νοµοτεχνική µία τεχνικού τύπου
-να το πούµε έτσι- µια τεχνικής φύσεως διευκρίνιση απλά για τους
όρους της αποζηµίωσης. Αν θέλετε πραγµατικά να εξασφαλίσετε
το ήµισυ της αποζηµίωσης να προκαταβάλλεται, θα πρέπει ρητά
να το διατυπώνετε και, βέβαια, όχι να το παραπέµπετε στις ελληνικές καλένδες, στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που δεν ξέρουµε αν και πότε θα εκδοθούν. Χρειάζεται µία διευκρίνιση, γιατί
δεν ορίζεται ακριβώς το ποσό που θα προκαταβάλλεται στους δικηγόρους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευκαιρίας δοθείσης, κύριε Πρόεδρε,
επειδή προηγήθηκε η κατάθεση της αίτησης του ΣΥΡΙΖΑ για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν
οι υποθέσεις χειραγώγησης της κοινής γνώµης, στις οποίες
υπάρχει διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µετά την παραίτηση του Καγκελάριου της Αυστρίας για
1 εκατοµµύριο ευρώ ότι θεωρώ αυτονόητο και πολιτικά ηθικό αν θέλετε- αλλά και συµβατό µε τις αρχές και τις αξίες του κοινοβουλευτισµού, πέρα από τα κόµµατα, η αίτηση αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ και η κατάθεση της πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής να γίνει δεκτή από όλες και όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι πιστεύουν ότι η µη νοθευµένη δηµοκρατία
αποτελεί -αν θέλετε- τη θεµελιώδη προϋπόθεση ώστε να απολαµβάνουµε εµείς οι πολιτικοί τον σεβασµό των πολιτών και κυρίως, είναι ο µοναδικός τρόπος για να µην επιτρέψουµε την
αναβίωση µορφωµάτων οργής. Διότι όπως επιχαίρουµε σήµερα
που κατορθώσαµε και, εν πάση περιπτώσει, δικάστηκαν και κλείστηκαν στη φυλακή κατ’ απονοµή της δικαιοσύνης -αν θέλετε- οι
ένοχοι της δίκης της Χρυσής Αυγής, κατά τον ίδιο τρόπο νοµίζω
ότι θα καθιστούµε συνένοχοι αν επιτρέψουµε τη δηµιουργία επόµενου και παρεπόµενου κύµατος βίας. Διότι, κύριε Πρόεδρε, ο
φασισµός, κατά την άποψή µου, νοµίζω ότι γεννιέται µέσα από
τις περιπτώσεις χειραγώγησης οργισµένων πολιτών που έχουν
χάσει την πίστη τους στη δηµοκρατία.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, δεν θα πω τίποτα περισσότερο.
Νοµίζω ότι έγινε εξαντλητική συζήτηση και στις επιτροπές, αλλά
και σήµερα στην Ολοµέλεια.
Θα ήθελα να περιορίσω, κύριε Πρόεδρε, τη δευτερολογία µου
αποκλειστικά και µόνο στις τροπολογίες. Δεν ξέρω τους αριθµούς τους. Θα τις ονοµατίσω από το Υπουργείο µε το οποίο κατατέθηκαν.
Θα ξεκινήσω από την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.
Είναι µια τροπολογία στην οποία εισάγεται µια σειρά θεµάτων,
όπως η πρόσληψη ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής καθώς και προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόµων, παιδοκόµων και στην
πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς επίσης
µιλάει για το στεγαστικό επίδοµα των καταρτιζόµενων στα ΔΙΕΚ.
Όλα αυτά µάς βρίσκουν σύµφωνους.
Όµως, κατά την πάγια -να το πω µε αυτή την έννοια- τακτική
της Κυβέρνησης σωρεύεται στην ίδια τροπολογία ένα παντελώς
άσχετο θέµα, κύριε Πρόεδρε, που για εµάς είναι σηµείο αιχµής
-αν θέλετε- και κόκκινο πανί που έχει σχέση µε την ελάχιστη βάση
εισαγωγής. Κατ’ αυτόν τον λόγο, εποµένως, παρά το γεγονός ότι
ήµασταν σύµφωνοι µε τις διατάξεις των ρυθµίσεων που µόλις
σας ανέφερα, επειδή σωρεύεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής,
αναγκαζόµαστε, κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουµε «παρών».
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, µε την οποία
δεν έχουµε κανένα απολύτως πρόβληµα.
Συνεχίζω µε την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κοιτάξτε τι γίνεται πάλι εδώ. Πραγµατικά στην παρούσα τροπολογία φέρνουν µαζί µε τις διατάξεις για επανένταξη στις εκατό
και στις εκατόν είκοσι δόσεις, καθώς και για την παράταση για
τρεις µήνες του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ», κύριε Πρόεδρε, στο
άρθρο 6 την πλήρη ελαστικοποίηση, δηλαδή την κατάργηση µιας
ακόµη δεσµευτικότητας των συστηµικών τραπεζών απέναντι στο
δηµόσιο. Καθιστά, εποµένως, η διάταξη αυτή του άρθρου 6 µη
υποχρεωτική την κατάθεση δηµόσιας πρότασης του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προς τις τέσσερις συστηµικές
τράπεζες, στις οποίες είναι µέτοχος, ακόµη και στην περίπτωση
που το ποσοστό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
ξεπερνάει το ένα τρίτο σε κάποιες από αυτές, όπως είναι για παράδειγµα η Πειραιώς ή η Εθνική Τράπεζα, µε την εφαρµογή του
νόµου περί αναβαλλόµενης φορολογίας.
Για τον ίδιο λόγο, εποµένως, παρά το γεγονός ότι και εδώ σωρεύονται θετικές ρυθµίσεις, επειδή γίνεται συµπερίληψη της συγκεκριµένης διάταξης που µόλις σας ανέφερα, ψηφίζουµε κατά
σε αυτή την τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρά
το γεγονός ότι δεν είµαστε αντίθετοι στην παράταση της προθεσµίας που δίνεται για τη δυνατότητα δηµιουργίας Υπηρεσιών Δό-
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µησης, όπως λέγονται πλέον οι πολεοδοµίες, στους δήµους που
δεν έχουν µέχρι τώρα αντίστοιχες υπηρεσίες, είναι εκ του πονηρού η διάταξη που σωρεύεται ως υποστοιχείο β’ στο πρώτο
άρθρο, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα -να το πω κατ’ αυτή
την έννοια- outsourcing στενών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Δόµησης σε ιδιώτες, καθώς αυτή η διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του ν.4674/2000 στην οποία παραπέµπει η περίπτωση
β’, κύριε Πρόεδρε, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα ανοίγοντας
τη βεντάλια.
Νοµίζω ότι εδώ έχω ολοκληρώσει την τοποθέτησή µου επί των
τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Η κ. Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα Αλλαγής ζήτησε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θα τοποθετούµουν αν δεν ετίθετο από τη συνάδελφο από τον ΣΥΡΙΖΑ το
ζήτηµα της εξεταστικής επιτροπής που ετέθη σήµερα και κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά µε την επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώµης, του ευτελισµού των
θεσµών και της κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, όπως
είναι ο τίτλος της αίτησης εξεταστικής επιτροπής.
Εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής και ως ΠΑΣΟΚ διαχρονικά και αταλάντευτα ήµασταν πάντα υπέρ της διερεύνησης κάθε σκιάς στον
δηµόσιο βίο. Διαφάνεια παντού για τους πάντες και για τα πάντα
χωρίς κανέναν αποκλεισµό ούτε όταν επρόκειτο για δικά µας
στελέχη και για πεπραγµένα στελεχών των δικών µας κυβερνήσεων. Έτσι, λοιπόν, πάντα πορευόµασταν, έτσι θα πορευτούµε
και τώρα. Βεβαίως αυτό θα αποφασιστεί στην Κοινοβουλευτική
µας Οµάδα, όµως, κυρία Τζάκρη, νοµίζω ότι αν θέλουµε πραγµατικά να είµαστε ειλικρινείς στη διάθεση όλων µας για διαφάνεια παντού, τότε σίγουρα θα συµφωνήσετε µαζί µου µε το ότι
όλα αυτά τα οποία αναφέρετε θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµο να
µπορούσαµε να τα διερευνήσουµε και οφείλουµε να τα διερευνήσουµε, όχι απλά και µόνο για τα τελευταία δυόµισι χρόνια -που
βεβαίως οφείλουµε και πρέπει- για τη διακυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιµο να διερευνήσουµε και
για τα τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν πολλά θέµατα που πρέπει να δούµε και θέµατα δηµοσκοπήσεων. Να σας υπενθυµίσω δηµοσκοπήσεις που ελάχιστες ηµέρες πριν από τις ευρωεκλογές έδειχναν τον ΣΥΡΙΖΑ
δέκα και περισσότερες µονάδες µπροστά όταν το αποτέλεσµα
ήταν ακριβώς το αντίστροφο.
Όλα, λοιπόν, στο φως για τους πάντες και τα πάντα από το
2015 τουλάχιστον και µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Γιαννακόπουλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, εισηγητής από
τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να προστατέψουµε την αξιοπιστία αυτού εδώ
του θεσµού προσχωρώντας στο αίτηµά του. Νοµίζω ότι έχει µεγάλη δόση υποκρισίας, την ίδια στιγµή που για ποινικές υποθέσεις, που κλήθηκε να τοποθετηθεί η Ολοµέλεια της Βουλής, ο
ΣΥΡΙΖΑ τήρησε εντελώς διαφορετική στάση και εξακολουθεί να
τηρεί, παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται στο
στάδιο της ποινικής πλέον διερεύνησης.
Τώρα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν νοµίζω
ότι όλες κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή του Υπουργείου
Εσωτερικών διευθετεί ασφαλώς εκκρεµότητες οι οποίες έχρηζαν
µιας ρύθµισης και κάποιων παρατάσεων για την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην ίδια κατεύθυνση και ακόµα πιο θετικές και µε κοινωνικό
και µε αναπτυξιακό πρόσηµο, όπως σηµείωσε ο Υπουργός των
Οικονοµικών, είναι και τα άρθρα της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Και υπό αυτή την έννοια φυσικά υπερψηφίζουµε και αυτή.
Όπως, επίσης, υπερψηφίζουµε και την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας η οποία αναφέρεται στο επίδοµα της φοιτητικής
εστίας και όχι βέβαια στην κάλυψη του συνολικού ενοικίου, αλλά
πάντως συνιστά ένα βοήθηµα και διευρυµένο µάλιστα για τους
φοιτητές εν όψει των ιδιαίτερων συνθηκών.
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Επίσης υπερψηφίζουµε τις ρυθµίσεις για την πρόσληψη ειδικού προσωπικού στα σχολεία, αλλά και για τη διευκόλυνση των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε ό,τι αφορά στον καθορισµό της
ειδικής βάσης.
Τώρα ένα καταληκτικό σχόλιο µόνο για το νοµοσχέδιο. Ενώ
όλα τα κόµµατα συµφωνήσαµε, οµονοήσαµε στα προβλήµατα,
στις παθογένειες, στις στρεβλώσεις, στις ανάγκες, στις αδυναµίες του θεσµού της δικαιοσύνης, εντούτοις σε θεσµούς όπως η
πιλοτική δίκη και στις άλλες λύσεις που εισάγει το νοµοσχέδιο,
νοµίζω ότι τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης δεν έδειξαν την τόλµη
και τη γενναιότητα που χρειαζόταν για να υπερβούν τις κοµµατικές γραµµές και να υπερψηφίσουν αυτές τις διατάξεις.
Το παράδοξο της όλης ιστορίας, το οξύµωρο αν θέλετε, είναι
ότι τόσο στην επιτροπή όσο και στην Ολοµέλεια όποιο µέλος της
Αντιπολίτευσης ανέβηκε στο Βήµα ξιφούλκησε κατά της πιλοτικής δίκης επικαλούµενο την αντισυνταγµατικότητα της σχετικής
ρύθµισης. Φευ! Ένσταση αντισυνταγµατικότητας δεν υποβλήθηκε ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τα άλλα κόµµατα. Γιατί; Γιατί
κατά βάθος γνωρίζουν ότι δεν πάσχει το νοµοσχέδιο, δεν πάσχουν οι ρυθµίσεις του στη βάση της συνταγµατικής νοµιµότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω να µιλώ για το
νοµοσχέδιο θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά µου για την
απώλεια του συναδέλφου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής, του Τάσου Κουράκη. Με τον Τάσο Κουράκη
συνδεόµουνα µε µια σχέση που πολύ λίγοι ενδεχοµένως γνωρίζουν. Ήταν η σχέση καθηγητή και φοιτητή. Ήταν λέκτορας στη
Βιολογία όταν εισήχθην στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης
και τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια της φοίτησής µου ήταν
ένας από τους ανθρώπους που δίδασκαν συστηµατικά το γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας.
Νοµίζω ότι όλοι θα τον θυµόµαστε µε θετικές σκέψεις. Ήταν
ένας άνθρωπος που τουλάχιστον ως ακαδηµαϊκός, ανεξάρτητα
από την όποια πολιτική διαφωνία µπορεί να είχαµε, κατέγραψε
το δικό του στίγµα και τη δική του παρουσία στον χώρο του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αν πρέπει, όµως, να ξεκινήσω να µιλώ για το νοµοσχέδιο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, λυπάµαι που θα το πω, αλλά θα εκφράσω
την απογοήτευσή µου, όχι γιατί το σύνολο των συναδέλφων και
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους
για το νοµοσχέδιο, αλλά γιατί εγώ προσωπικά πίστευα ότι πέραν
του άρθρου 2 που περιγράφει την πιλοτική δίκη ως µια νέα ουσιαστικά πραγµατικότητα στη γενικότερη διαδικασία της πολιτικής
δίκης, σε όλα τα υπόλοιπα σηµεία του νοµοσχεδίου θα πίστευα
ότι και τα κόµµατα και οι συνάδελφοι θα έβλεπαν θετικά τουλάχιστον πολλές από τις αναφορές και πολλές από τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις. Αντί αυτού µάλλον σε µία λογική την οποία κάποιος
πρέπει να εξηγήσει τουλάχιστον µε τη λογική, άκουσα πράγµατα
τα οποία δεν ξέρω πόσο έχουν σχέση µε την ίδια την πραγµατικότητα.
Επανέρχοµαι λέγοντας ότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
πραγµατικότητα είναι µία. Δεν είναι πάντα αυτή που εµείς θεωρούµε ως πραγµατικότητα, αλλά είναι αυτή η οποία προκύπτει από
τα γεγονότα. Άκουσα, λοιπόν, συναδέλφους να µιλούν για αντισυνταγµατικότητα, για το τι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο τα δίνει
όλα στις τράπεζες, στα µεγάλα fund, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το
οποίο θα ανατρέψει ουσιαστικά τη διαδικασία της πολιτικής δίκης
και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να συνεισφέρει απολύτως τίποτα σ’ αυτή την προσπάθεια των µεταρρυθµίσεων και του εκσυγχρονισµού που επιχειρούµε στον χώρο της δικαιοσύνης εδώ και
περίπου δυόµισι χρόνια.
Πάµε, λοιπόν, να βάλουµε τα πράγµατα µε τη σειρά και να
δούµε τι ακριβώς συµβαίνει. Και, βεβαίως, είµαι αναγκασµένος
πρωτίστως να απευθυνθώ στους αξιότιµους συναδέλφους της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, οι οποίοι ή δεν γνωρίζουν ποια είναι
η δική τους ιστορία η παραταξιακή και κυβερνητική ή προφανώς
έρχονται εδώ αντικρούοντας µε έωλα επιχειρήµατα, κάτι το
οποίο επιχειρούµε να ολοκληρώσουµε και το οποίο προφανώς
έχει αναφορά σε παρελθόντα χρόνο.
Κύριε Ξανθόπουλε, κυρία Τζάκρη, τον ν.4355 τον γνωρίζετε;
Τη δέσµευση που αναλάβατε µετά την ψήφιση του ν.4335 τη
γνωρίζετε;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΠΟΥΛΟΣ: Γιατί επανέρχεστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Γιατί
είµαι αναγκασµένος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, µην
κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν «ψυχολογικά προβλήµατα» εντός του
ΣΥΡΙΖΑ µε τους συναδέλφους οι οποίοι διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις αλλά, τέλος πάντων, πάρτε µια σοβαρή και σταθερή
θέση για να ξέρετε τι σας γίνεται. Διότι αυτό το οποίο κάνετε
αυτή τη στιγµή σας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Δεν το είπα εγώ, το
είπαν και άλλοι συνάδελφοι εισηγητές των κοµµάτων.
Και πρέπει κάποια στιγµή αυτό που καταλαβαίνουν οι Έλληνες
πολίτες ακούγοντάς µας να είναι πραγµατικό, να µην είναι προσχηµατικό, ούτε όταν είµαστε στην κυβέρνηση να είµαστε αναγκασµένοι να κάνουµε κάτι και όταν είµαστε στην αντιπολίτευση
να είµαστε παλικάρια. Δεν είναι έτσι.
Εδώ πρέπει οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια.
Ο ν.4335, λοιπόν, δηµιούργησε µια συγκεκριµένη δέσµευση.
Ποια ήταν αυτή; Να τη θυµίσω, µιας και είτε δεν την ακούσατε
όταν την είπα στην επιτροπή είτε, εν πάση περιπτώσει, ξεχάσατε
να τη επικαιροποιήσετε ή να τη θυµηθείτε τώρα µε τα επιχειρήµατά σας. Ας τη θυµίσω, λοιπόν. Ήταν η δέσµευση να απευθυνθούν ερωτηµατολόγια σε όλους τους δικαστικούς σχηµατισµούς
σχετικά µε την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου. Δηλαδή,
έπρεπε η κυβέρνηση τότε να δει αν υπάρχουν προβλήµατα κατά
την εφαρµογή του ν.4335 και να έρθει σε δεύτερο χρόνο να νοµοθετήσει µε τέτοιον τρόπο, ώστε να εξαλειφθούν, να απαλειφθούν αυτά τα προβλήµατα.
Για αυτόν τον λόγο, µάλιστα, κύριε Ξανθόπουλε και κυρία Τζάκρη, συστήσατε οµάδα εργασίας µε επικεφαλής την κ. Μαγιάκου, την αρεοπαγίτη, την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
γιατί έχει αφυπηρετήσει. Το έχετε ψάξει; Το έχετε αναζητήσει,
αλήθεια, το πόρισµα της κ. Μαγιάκου;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τρεις φορές το ζήτησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Ωραία.
Θα το δείτε, λοιπόν, µιας και το καταθέτω στα Πρακτικά, για να
καταλάβετε τι σηµαίνει νοµοθέτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτέλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Διότι
όλα αυτά τα οποία ερχόµαστε σήµερα να νοµοθετήσουµε δεν τα
εφηύραµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τα βγάλαµε από το
µυαλό µας ούτε εγώ ξύπνησα µια µέρα και είπα ότι θα αλλάξω
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβουµε ότι αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί και υποστηρίζουµε τη συνέχεια του κράτους, την υποστηρίζουµε µε έναν
συγκεκριµένο τρόπο.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στην πραγµατικότητα να ολοκληρώσουµε
µια προηγούµενη νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία οπωσδήποτε είχε δηµιουργήσει ένταση και εκείνη την περίοδο -το γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά- σαφέστατα διχογνωµία στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η γνωστή τακτική ότι «κλαίω, γεµίζουνε δάκρυα
οι σελίδες, αλλά υπογράφω και δεν πιάνει το µελάνι», εντάξει, το
έχουµε ακούσει πολλές φορές. Ας µην επαναλάβουµε τα ίδια.
Και µη µε εγκαλέσετε για το ύφος µου, γιατί αυτό ήταν το δικό
σας ύφος νωρίτερα εδώ στο Βήµα.
Άρα πρέπει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και να τα
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βάλουµε σε µια συγκεκριµένη σειρά. Τι ερχόµαστε, λοιπόν, να
κάνουµε αυτή τη στιγµή; Να ολοκληρώσουµε µε βάση τα αποσταλέντα και απαντηθέντα ερωτηµατολόγια τη µελέτη που έγινε
από την οµάδα εργασίας και την προσπάθεια που έγινε από µια
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία λειτούργησε για πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα τον ν.4335, ώστε να έχουµε έναν σύγχρονο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Βεβαίως, σε αυτό προστίθεται και µια κεντρική πολιτική επιλογή που είναι η εφαρµογή της λεγόµενης πιλοτικής δίκης στην
πολιτική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει αντίθεση. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει ανησυχία.
Όµως, κυρία Γιαννακόπουλου, εσείς καλά κάνετε και ανεβάζετε το θέµα που είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο νοµοθέτησε την πιλοτική δίκη στα διοικητικά δικαστήρια στο
Συµβούλιο της Επικρατείας. Θυµάστε τι ένταση ή, ενδεχοµένως,
αναζητήσαµε να βρείτε τι ένταση υπήρχε εκείνη την περίοδο µε
τη συγκεκριµένη νοµοθέτηση;
Σήµερα σχεδόν δέκα χρόνια µετά ερχόµαστε και µιλάµε για
έναν απολύτως επιτυχηµένο θεσµό. Μάλιστα, για να είµαστε ειλικρινείς, µιας και η αντισυνταγµατικότητα ήταν ένας επαναλαµβανόµενος όρος από πολλούς συναδέλφους εδώ σε αυτό το
Βήµα, το θέµα του κατά πόσο είναι συνταγµατική η πιλοτική δίκη
στο Συµβούλιο της Επικρατείας έχει κριθεί πολλές φορές. Και
ξέρετε ποιες είναι οι αντιφάσεις στις οποίες πολλές φορές βρίσκεστε;
Δεν απευθύνοµαι σε εσάς, κυρία Γιαννακοπούλου. Απευθύνοµαι γενικότερα στους συναδέλφους. Είναι το γεγονός ότι όταν
δεν βρίσκετε κάτι για να πιαστείτε, ψάχνετε να βρείτε τον µοναδικό λόγο τον οποίο κάθε φορά προβάλλετε. Όµως, δεν υπάρχει
σταθερότητα σε αυτό. Είναι ad hoc. Tώρα που η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής δεν είπε τίποτα για την αντισυνταγµατικότητα, δεν την επικαλεστήκατε. Όταν σας έφερνα γνωµοδοτήσεις
της διοικητικής ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, µου λέγατε ότι
αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Τώρα λέτε γιατί δεν την έφερα.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνέπεια και, εν
πάση περιπτώσει, το µήνυµα που ο κάθε ένας από εµάς εκπέµπει
προς τους πολίτες και προς την ελληνική κοινωνία νοµίζω ότι
είναι και ο λόγος για τον οποίον κρινόµαστε ανά πάσα ώρα και
στιγµή. Και το λέω αυτό διότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι
να ολοκληρώσει ένα συγκεκριµένο µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
στη δικαιοσύνη, το οποίο θα µας δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα αφ’ ενός µεν να αντιµετωπίσουµε τις πολλές και µεγάλες παθογένειες που υπάρχουν, αλλά κυρίως να εκπέµψει ένα
σταθερό σήµα, ένα σταθερό µήνυµα προς όλη την ελληνική κοινωνία και προς όλους τους Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς από τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Αλήθεια, η πιλοτική δίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
για να εξυπηρετηθούν οι τράπεζες και τα fund; Αλήθεια, αυτή
είναι η άποψή σας; Δηλαδή, ο απλός πολίτης, ο οποίος ταλαιπωρείται για µία και πλέον δεκαετία µέχρι να πάρει µια απόφαση σε
τρία διαφορετικά επίπεδα της δικαιοσύνης δεν εµπίπτει στο
πεδίο του δικού σας ενδιαφέροντος;
Η πιλοτική δίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι υπέρ των
αδύναµων και των ευάλωτων συµπολιτών µας. Το έχουµε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγµή, γιατί ακόµα και η φύση των θεµάτων που θα κληθούν να εξεταστούν µέσω της πιλοτικής δίκης
στην πραγµατικότητα θα δώσουν τη λύση και την απάντηση σε
ανθρώπους, οι οποίοι είναι πιθανό να ταλαιπωρούνται για µια δεκαετία σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει λόγος, ενδεχοµένως αντίθεση,
που µπορεί να έχει τις ρίζες της σε διαφορετικά σηµεία, αλλά,
εν πάση περιπτώσει, δηµιουργεί έναν πολιτικό λόγο, έναν αντιπολιτευτικό λόγο, προκειµένου να έχετε µια αντίθετη άποψη.
Όµως, επειδή επαναλαµβάνω ότι όλοι κρινόµαστε µέσα από
αυτά τα οποία επιχειρούµε και µέσα από αυτά τα οποία κάθε
φορά λέµε απευθυνόµενοι στην ελληνική κοινωνία, εκτιµώ ότι σε
έναν πολύ µεγάλο βαθµό και η πιλοτική δίκη σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα από τώρα θα κριθεί και για την επιτυχία της, αλλά,
βεβαίως, και για την αποτελεσµατικότητά της.
Αφήστε που µια αντίστοιχη επιχειρηµατολογία έτυχε να ακούω
και πριν µερικούς µήνες, όταν φέραµε τον νόµο για τις εκκρεµείς
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υποθέσεις του νόµου Κατσέλη. Λέγατε ακριβώς τα ίδια πράγµατα, από αντισυνταγµατικότητα µέχρι µια νοµολογία η οποία
είναι ατελέσφορη, η οποία πάλι δεν ευνοεί τους αδύναµους πολίτες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ενισχύει και εγώ δεν ξέρω
ποιον, τις τράπεζες, τα fund κ.λπ..
Ποιο είναι το αποτέλεσµα σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σχεδόν πενήντα χιλιάδες υποθέσεις να έχουν ενταχθεί στην
πλατφόρµα και να αναµένεται η ταχεία εκκαθάρισή τους. Με
άλλα λόγια, αυτή η κινδυνολογία που αφορά στον χώρο και στη
λειτουργία της δικαιοσύνης -επαναλαµβάνω, τουλάχιστον κατά
τη δική µου άποψη- δεν θα έπρεπε να έχει χώρο και θέση σε
αυτήν τη συζήτηση.
Προσωπικά, πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω και θα εξακολουθώ να το λέω ότι η δικαιοσύνη δεν είναι χώρος µικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Ο χώρος της δικαιοσύνης είναι ένας
χώρος, στον οποίο πρέπει όλοι να προστρέξουµε και µε σοβαρότητα και µε µετριοπάθεια και µε ευθύνη, προκειµένου και να
στηρίξουµε την όποια διαδικασία, αλλά πολύ περισσότερο να
δώσουµε -επαναλαµβάνω- ένα σταθερό µήνυµα, να εκπέµψουµε
ένα σταθερό µήνυµα προς όλους τους Έλληνες πολίτες ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Μάλιστα.
Ποια είναι η µεγαλύτερη παθογένεια στον χώρο της ελληνικής
δικαιοσύνης; Οι καθυστερήσεις στον χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοι.
Η πιλοτική δίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αντιµετωπίσει µερικώς αυτό το πρόβληµα; Δηλαδή, µια υπόθεση πρέπει
να βρίσκεται σε τρία διαφορετικά στάδια, µε αντιφατικές αποφάσεις από δικαστήρια. Το έχουµε δει πάρα πολλές φορές. Να σας
θυµίσω την υπόθεση του ελβετικού φράγκου; Να σας θυµίσω ζητήµατα τα οποία σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερου νοµικού ενδιαφέροντος, µεγάλου νοµικού ενδιαφέροντος,
δυσχερή νοµικά ζητήµατα τα οποία καλείται να επιλύσει η πιλοτική
δίκη;
Το θέµα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν γίνεται
από τη µια πλευρά να ερχόµαστε όλοι και πολύ ωραία να κατακρίνουµε ή, εν πάση περιπτώσει, να διαπιστώνουµε -για να πω
µια πιο απλή λέξη, πιο εύηχη λέξη, πιο εύκολη λέξη- τα προβλήµατα στον χώρο της δικαιοσύνης και όταν προτείνονται λύσεις,
πάλι απλά και µόνο µε µια διαπίστωση ή µε µια καταγγελία όχι
µόνο να µην προτείνουµε κάτι διαφορετικό, αλλά απλά να απορρίπτουµε οποιαδήποτε λύση. Στο τέλος της ηµέρας όλα αυτά καταγράφονται και όλα αυτά σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό τίθενται
υπ’ όψιν της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών.
Τεράστια συζήτηση γίνεται για τη νέα τακτική διαδικασία γίνεται, για το ότι πλέον δεν θα υπάρχει η µαρτυρική κατάθεση και
ότι όλα θα γίνονται γραπτά. Μα, νοµίζω ότι όλα αυτά περιγράφονται πολύ συγκεκριµένα -δεν θυµάµαι αν είναι µόνο στο άρθρο
3 ή και σε άλλο άρθρο- ότι είναι στη δυνατότητα, στη διακριτική
ευχέρεια του δικαστή αν και εφόσον κρίνει ότι οι ένορκες βεβαιώσεις ή όλα τα δικαιολογητικά δεν είναι αρκετά προκειµένου να
διαµορφώσει την άποψή του, έχει τη δυνατότητα να καλέσει µάρτυρες ή να καλέσει, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς που µπορούν µε τη δική τους µαρτυρία και µε τη δική τους κατάθεση να
διαµορφώσουν τη δική τους σωστή άποψη και αντικειµενική
κρίση.
Όλα αυτά που λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαµορφώνουν ένα κλίµα ότι οι δικαστικοί λειτουργοί σε έναν µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό δεν είναι σε θέση να κρίνουν και να
αποφασίζουν σωστά. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει ουσιαστικά να µην αφήσουµε να καλλιεργείται µια
τέτοια άποψη και µια τέτοια εντύπωση, αν όντως θέλουµε να
συµβάλλουµε προς τη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν
γίνεται οι δικαστές να επηρεάζονται όταν µιλάµε για υποθέσεις
του µεγάλου κεφαλαίου ή και τι άλλο έχω ακούσει εγώ ή των fund
από τη µια πλευρά, αλλά από την άλλη οι ίδιοι δικαστές να είναι
αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν υπέρ των αναδροµικών των συνταξιούχων.
Διαλέξτε. Ή από τη µια ή από την άλλη πλευρά. Δεν γίνεται να
είστε και από τις δυο πλευρές και να λέτε συνεχώς αντιφατικά
πράγµατα. Το λέω αυτό γιατί, επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά,
ότι η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα
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υπηρετεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο µεταρρυθµίσεων. Ναι, κύριε
Μυλωνάκη, αλλάζουµε όλους τους κώδικες. Το έχω προαναγγείλει. Το έχω πει εγώ από το Βήµα της Βουλής. Και µάλιστα ο
λόγος για τον οποίον έχουµε θετική έκθεση για το κράτος δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κι αυτός.
Θα επανέλθω στην κ. Τζάκρη, µιας και δεν ξέρω πραγµατικά
τι µπορεί να διάβασε από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το κράτος δικαίου, αλλά είµαι διατεθειµένος να δούµε σελίδα-σελίδα και κεφάλαιο-κεφάλαιο πού βρίσκονται τα θετικά
αποτυπώµατα των µεταρρυθµίσεων και των επιλογών της σηµερινής Κυβέρνησης και πού βρίσκονται οι µελανές αναφορές και
σε ποια χρονική περίοδο υπάρχουν.
Θα το ξαναπώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είµαι αναγκασµένος να το κάνω. Ξέρετε ότι υπάρχει µια ασαφής θετική έκφανση άποψης στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
ότι αυτή η Κυβέρνηση προχωράει µε ταχείς ρυθµούς στην ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης; Ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστηµένη διότι έχουµε συστήσει τα ειδικά τµήµατα στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη που θα εκδικάζουν µε µεγαλύτερη ταχύτητα τις
επενδύσεις; Το γεγονός ότι συστήσαµε µε νόµο το γραφείο στατιστικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης; Τα έχετε παρακολουθήσει
όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Αναφερθήκατε σε καθυστερήσεις. Δεν θυµάµαι ποιος συνάδελφος µίλησε συγκεκριµένα γι’ αυτές. Αφορούν στο ότι το 2018 ήταν πεντακόσιες
πενήντα εννιά ηµέρες ενώ το 2019 ήταν εξακόσιες τριάντα επτά.
Αναφέρονται σε µια άλλη περίοδο δεν αναφέρονται στην περίοδο αυτής της διακυβέρνησης.
Επίσης, κύριε Ξανθόπουλε, εγώ δεν είχα καµµία πρόθεση να
επαναλάβω ότι γίνεται αναφορά στην έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα εκ νέου, ενώ
πέρασαν δύο χρόνια, για το γεγονός ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν είχε κάνει την ενεργητική δωροδοκία πληµµέληµα.
Μάλλον θέλετε να το επαναλαµβάνω. Εγώ δεν είχα σκοπό να το
κάνω και σας το λέω ειλικρινά. Θα σας φέρω στην επόµενη συνεδρίαση τις συστάσεις που είχαν γίνει και από την GRECO και
από τον ΟΟΣΑ και ποιες ήταν ενδεχοµένως οι «απειλές» που
είχαν αρχίσει να διατυπώνονται για την Ελλάδα µε επιτόπιες εκθέσεις, οι οποίες θα υποβάθµιζαν την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην
κατάταξή τους για τη διαφθορά σε αυτόν τον πίνακα που υπάρχει
στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Όλα αυτά όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να τα επαναλαµβάνουµε, εγώ έχω
κάθε διάθεση να το αποφύγω, να τα ξεχάσω στη συζήτηση. Αλλά
αν τα επαναφέρετε εσείς, είµαι αναγκασµένος και εγώ να το ξαναπώ. Κι αυτή είναι µια πραγµατικότητα που αφορά στην προηγούµενη κυβέρνηση.
Ποιος σας είπε ότι εγώ αυτή τη στιγµή έχω ένσταση για το
κύρος ή, εν πάση περιπτώσει, την ικανότητα των πραγµατικά
εξαίρετων καθηγητών οι οποίοι ήταν µέλη της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής; Οι ίδιοι ήταν αυτοί που έδωσαν τις αλλαγές
υπ’ όψιν. Με τους ίδιους ανθρώπους µιλήσαµε και οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις αλλαγές. Δεν ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν θέλω να µπω σε µια λογική γιατί έγινε
αυτό ή γιατί ξεχάστηκε. Διότι είµαι βέβαιος ότι αν καθίσετε να το
εξετάσετε όχι ως Βουλευτής αλλά ως νοµικός πρωτίστως θα
δείτε ότι δεν γίνεται η ενεργητική δωροδοκία να είναι πληµµέληµα και όλες οι άλλες µορφές δωροδοκίας να είναι κακούργηµα. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που δεν πάει καλά, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, νοµοθετήθηκε επί των ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης και είναι θέµα κοινής λογικής. Δεν είναι θέµα
το πώς βλέπει κάποιος το δίκαιο ή πως θέλει κάποιος να δει κάποια συγκεκριµένα ζητήµατα. Νοµίζω ότι όλα αυτά είναι θέµατα
τα οποία τα συζητήσαµε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τα κλείσω,
θα ήθελα να έχουν εξαντληθεί. Αλλά το γεγονός ότι επιµένετε
επιχειρηµατολογώντας από το Βήµα της Βουλής µου δίνει τη δυνατότητα να επανέλθω.
Νέα τακτική διαδικασία. Δεν έχετε αποφασίσει αν τη θέλετε ή
δεν τη θέλετε. Είναι σαν να ψηφίσατε προσωρινά το 2015 και
µετά λέτε: «Βγάλτε την εσείς. Εµείς την ψηφίσαµε. Εσείς να τη
βγάλετε». Θέλετε όµως να δούµε ποια είναι η αλήθεια, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Η αλήθεια προκύπτει µε τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία και µε τον πραγµατικό αριθµό των υποθέσεων
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που εκκρεµούσαν µε την παλαιά τακτική και που εκκρεµούν σήµερα. Το 2015, λοιπόν, σε όλα τα πρωτοδικεία εκκρεµούσαν
ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρεις υποθέσεις. Από το 2016,
οι υποθέσεις για την ίδια στατιστική περίοδο που εκκρεµούν είναι
πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι. Αντιλαµβάνεστε
ότι η µείωση των υποθέσεων είναι πάρα πολύ µεγάλη. Κι αυτό
δεν πρέπει κανείς να το αγνοεί αν όντως θέλουµε να προστατέψουµε τους Έλληνες πολίτες από τον πολύ µεγάλο χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης.
Κάποιοι εδώ χαρακτηρίζοντας ή µιλώντας για τον µεγάλο
χρόνο απονοµής της δικαιοσύνης µίλησαν ακόµη και για αρνησιδικία. Ναι, θα µπορούσε να ακουστεί και αυτό ακόµη. Αν, όµως,
θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τέτοιου είδους προβλήµατα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι πρέπει
να υποστηρίξουµε µεταρρυθµίσεις και να ενισχύσουµε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια στον χώρο της δικαιοσύνης. Με τη στασιµότητα ή µε το κλείσιµο του µατιού ή µε την, αν θέλετε, σαφή,
θα έλεγα, προσέγγιση πολλές φορές στον λαϊκισµό για κάποια
ζητήµατα, δεν πρόκειται να απαντήσουµε ούτε να δώσουµε λύση
στα µεγάλα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης.
Δεν είµαι από αυτούς που αρνούνται την πραγµατικότητα.
Είµαι όµως από αυτούς που θεωρώ χρέος µου από τον ρόλο που
υπηρετώ, από τη θέση στην οποία βρίσκοµαι, να κάνω ό,τι είναι
δυνατόν για να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα και παθογένειες
που αφορούν στον χώρο της δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να το
κάνει κανείς χωρίς να έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ούτε να
βλέπει ενδεχοµένως τη γραφειοκρατική διαδικασία µπροστά του
ως ανάχωµα ή ως εµπόδιο προκειµένου να κάνει τα απαραίτητα
βήµατα.
Όλα αυτά θα µπορούσε κανείς να τα δει µέσα από πολλά άλλα
ζητήµατα. Για τους πλειστηριασµούς έγινε µια ολόκληρη συζήτηση και πολλές αναφορές. Εµείς δεν έχουµε µεταβάλει το δικαίωµα ανακοπής του οφειλέτη να ζητήσει από το δικαστήριο την
αύξηση τιµής πρώτης προσφοράς του ακινήτου. Αυτό νοµίζω ότι
το έχετε καταγράψει. Το γνωρίζετε. Το συγκεκριµένο άρθρο παραµένει αµετάβλητο στην παράγραφο 4 του 954. Και, βεβαίως,
η τιµή είναι η εκκίνηση και όχι η τιµή πώλησης. Αυτά τα έχουµε
πει. Το γεγονός ότι υπάρχει µαξιλάρι που φτάνει στον τρίτο πλειστηριασµό στο 65% της αξίας του ακινήτου είναι ακριβώς για να
µη δίνονται τα ακίνητα για ένα κοµµάτι ψωµί. Είναι ακριβώς για
τον αντίθετο λόγο από αυτόν που επικαλείστε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Μιας και µιλάµε για πλειστηριασµούς και µιας και πρέπει να
γνωρίζουµε ποια είναι η πραγµατικότητα, θέλω να σας καταθέσω
το report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου του 2019 που
µιλάει πάλι για τη δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης να
ολοκληρώσει το ζήτηµα των πλειστηριασµών. Θα ήθελα να το
δείτε, κύριε Ξανθόπουλε, διότι µαζί µε αυτό την επόµενη φορά
αν θέλετε να τα ξαναπούµε, θα σας δώσω και τα πραγµατικά
στοιχεία των πλειστηριασµών, δηλαδή, πόσοι πλειστηριασµοί έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ και τι προσπάθεια έχει γίνει µέχρι σήµερα προκειµένου είτε να αναβληθούν είτε να προστατευθούν οι ευάλωτοι
συµπολίτες µας µέσα από πολλές νοµοθετικές πρωτοβουλίες
αυτής της Κυβέρνησης. Αλλά φαντάζοµαι να καταλαβαίνετε ότι
το κράτος δικαίου έχει όλες τις εκφάνσεις. Προφανώς πρέπει να
τις βλέπει κανείς και να τις υποστηρίζει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχουν πολλά ζητήµατα τα οποία νοµίζω ότι οι κυρίες και
οι κύριοι συνάδελφοι έθεσαν από αυτό το Βήµα. Τις περισσότερες απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο της έδωσε νωρίτερα ο Υφυπουργός κ. Κώτσηρας. Όµως, όταν, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έρχεστε και µου λέτε, παραδείγµατος χάριν, ότι µε
το άρθρο 62 στην πραγµατικότητα δηµιουργούµε έναν αναχρονιστικό θεσµό -µιλάω για τους δικαστικούς επιµελητές οι οποίοι
µπορούν να διαπιστώνουν, εν πάση περιπτώσει- νοµίζω ότι ή δεν
έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή µε
την παρουσία όλων των φορέων ή από την άλλη πλευρά πρέπει
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να αρνηθούµε κάτι το οποίο είναι γενικά παραδεκτό.
Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία ετέθησαν ως ερωτήµατα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λύνονται και απαντώνται από
το ίδιο το δικαστήριο. Δεν είναι θέµατα τα οποία πρέπει κανείς
να περιγράψει στην ανάλυση του συγκεκριµένου άρθρου. Όµως
αν θέλουµε να είµαστε απολύτως ειλικρινείς µεταξύ µας, νοµίζω
ότι όλοι πρέπει να δεχτούµε ότι ειδικά αυτή την περίοδο γίνονται
πολλά βήµατα προκειµένου να αντιµετωπίσουµε παθογένειες του
παρελθόντος. Έρχεται µια νέα εποχή την οποία πρέπει κανείς να
τη δει µε προσαρµογές, µε αλλαγές, µε µεταρρυθµίσεις, µε εκσυγχρονισµό πολύ στοχευµένο, ο οποίος σε έναν πολύ µεγάλο
βαθµό θα δώσει απαντήσεις και για πολλά ζητήµατα που αφορούν στον χώρο της δικαιοσύνης.
Υπάρχει η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την οποία
δεν είχα καταφέρει να παρουσιάσω νωρίτερα και γι’ αυτό θα µου
επιτρέψετε να σας πω κάποιες σκέψεις.
Με το άρθρο 1 της συγκεκριµένης τροπολογίας περιλαµβάνεται στο πεδίο εφαρµογής του ενδίκου βοηθήµατος περί δίκαιης
ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης
και η διαδικασία ενώπιον των δικαστικών συµβουλίων. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση πετυχαίνουµε και τη συµµόρφωση της χώρας
µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και αίρεται η παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Νοµίζω ότι το ξέρετε.
Το άρθρο 2 προβλέπει την αυτεπάγγελτη αναβολή της υπόθεσης σε περίπτωση µη εµφάνισης του συνηγόρου που διορίστηκε
στο πλαίσιο παροχής νοµικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις
στο δικαστήριο µε άµεση γνωστοποίηση στον δικαιούχο του
λόγου της αναβολής και της νέας δικασίµου. Με αυτόν τον τρόπο
πάλι επιτυγχάνεται η συµµόρφωση της χώρας µε αποφάσεις του
ΕΔΔΑ, ενώ υπογραµµίζεται η υποχρέωση του ως άνω συνηγόρου
να ενεργήσει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Δικηγόρων.
Το άρθρο 3 έχει ως σκοπό να εγγυηθεί την εύρυθµη λειτουργία της γενικής επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µέσω της άµεσης πλήρωσης των θέσεων των αντεπιτρόπων
που θα κενωθούν την 30ή Ιουνίου, λόγω συνταξιοδότησής τους,
µιας και συµπληρώνεται το όριο ηλικίας.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης οργανικών
θέσεων του κλάδου Πληροφορικής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και µε µεταφορά ή µετάταξη ήδη υπηρετούντων µη
δικαστικών υπαλλήλων, προκειµένου να ικανοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση οι ανάγκες τους σε εξειδικευµένο προσωπικό, κυρίως
για την υποστήριξη του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.
Με το άρθρο 5 στην πραγµατικότητα συµπεριλαµβάνεται και
ο Υπουργός Οικονοµικών στην υπογραφή της κοινής υπουργικής
απόφασης που αφορά τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών των Ευρωπαίων εντεταλµένων εισαγγελέων, καθώς απαιτείται και η τεχνική µεσολάβηση υπηρεσιών και
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Αντιλαµβάνεστε ότι οι υπουργικές τροπολογίες γίνονται δεκτές.
Υπήρξε µια τροπολογία των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ πάρα
πολύ καθυστερηµένα. Από ό,τι τουλάχιστον ενηµερώνοµαι από
τους συνεργάτες µου, δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης το
πρώτο σε αρµοδιότητα Υπουργείο, αλλά το δεύτερο σε αρµοδιότητα. Έχω την εντύπωση, κύριε Ξανθόπουλε, ότι είναι ένα
θέµα το οποίο µπορούµε να δούµε. Εκ πρώτης όψεως είναι ένα
θέµα που φαίνεται ότι έχει λόγο για να το εξετάσει κανείς και µε
προσοχή, προκειµένου να δούµε πού ακριβώς βρίσκεται.
Τέλος, θέλω να απαντήσω στην κ. Κοµνηνάκα. Το θέµα της
πληρωµής της νοµικής βοήθειας είναι ένα τεράστιο ζήτηµα, το
οποίο αντιµετωπίζω κι εγώ προσωπικά εδώ και δυόµισι χρόνια.
Και αυτό γιατί µε βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία του ΤΑΧΔΙΚ
και µε δεδοµένο το ότι πρέπει να υπάρχει το αποκλειστικό δικαίωµα της υπογραφής συγκεκριµένων ανθρώπων, προκειµένου
να γίνει η εκκαθάριση των εκκρεµών υποθέσεων για τη νοµική
βοήθεια και µε δεδοµένο ότι υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση του
ΤΑΧΔΙΚ, υπάρχει ένα αντικειµενικό πρόβληµα. Έχουµε κάνει µια
προσπάθεια µε τη διοίκηση της ολοµέλειας των δικηγορικών
συλλόγων και ιδιαίτερα µε τον Πρόεδρο να βρούµε µία λύση,
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ούτως ώστε να µπορεί να πληρώνεται τουλάχιστον ένα ποσό εν
όψει της τελικής εκκαθάρισης. Και δεν σας κρύβω ότι ήµασταν
πολύ κοντά τουλάχιστον στην προσέγγιση και επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος, όπως σας το ανέφερα. Όµως, επειδή αντιλαµβάνεστε ότι εκεί πρέπει να γίνει ένας συνδυασµός διατάξεων
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων, δεν καταφέραµε να είµαστε έτοιµοι αυτή τη στιγµή. Γι’ αυτό και το συγκεκριµένο άρθρο το αντικαταστήσαµε µε µία εξουσιοδότηση η
οποία παρέχεται, προκειµένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Το θεωρώ αδιανόητο και λυπάµαι πραγµατικά γι’ αυτό το
οποίο συµβαίνει. Είναι κρίµα. Είναι µια πραγµατικότητα την οποία
γνωρίζουµε διαχρονικά. Είναι ακριβώς η ίδια πραγµατικότητα
που υπήρχε και µε την προηγούµενη κυβέρνηση. Όµως, το θέµα
είναι ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν αυτά τα χρήµατα, δεν υπάρχει η διαδικασία, προκειµένου να υποστηρίξει την
πραγµατική εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων. Και δεν σας
κρύβω ότι κι εγώ και οι συνεργάτες µου έχουµε αναλώσει έναν
πολύ µεγάλο αριθµό ωρών, πραγµατικά πολλές ώρες, προκειµένου να βρούµε τη λύση για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσαµε να µιλάµε
πραγµατικά πολλή ώρα για θέµατα που αφορούν και στο νοµοσχέδιο, αλλά και στη δικαιοσύνη γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι
το τελευταίο χρονικό διάστηµα ολοκληρώνουµε µια προσπάθεια
που, όπως σας είπα, νωρίτερα είχαµε ξεκινήσει. Έχουµε ήδη ψηφίσει τον νέο Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων, έχουµε ολοκληρώσει µε δύο νοµοσχέδια τη νέα δικονοµία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και ερχόµαστε σήµερα να κλείσουµε την εκκρεµότητα
µε τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Έπεται ο Ποινικός Κώδικας και, βεβαίως, όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία µας
έχουν απασχολήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Νοµίζω ότι τα επόµενα δύο νοµοσχέδια θα αφορούν αφ’ ενός µεν στην αναµόρφωση της ΕΣΔΙ, της Εθνικής Σχολής Δικαστών και αφ’ ετέρου
βεβαίως στον νέο οργανισµό δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών.
Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουµε ουσιαστικά µια πολύ µεγάλη µεταρρυθµιστική παρέµβαση στον χώρο της δικαιοσύνης.
Θα επαναλάβω αυτά που έχω πει πολλές φορές. Τρεις είναι οι
πυλώνες της δικαιοσύνης: Είναι οι άνθρωποι, δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι και βεβαίως οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, είναι οι διαδικασίες, δηλαδή θέµατα τα οποία αφορούν
στη νοµολογία, στον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζονται ζητήµατα ή ακόµα και στην ηλεκτρονικοποίηση, την ψηφιοποίηση της
δικαιοσύνης την οποία προωθούµε µε πολύ ταχείς ρυθµούς και
είναι βεβαίως και οι υποδοµές, τα κτήρια.
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Μιας και αναφερθήκατε στα κτήρια, γνωρίζετε ότι ήδη έχει
προχωρήσει το πρώτο ΣΔΙΤ που αφορά στην κεντρική Μακεδονία
και έχουµε ήδη εξαγγείλει τον δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για το
νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Υπάρχει στον προγραµµατισµό
έργο που αφορά σε δύο ακόµη ΣΔΙΤ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας και βεβαίως έχουµε καταφέρει και
έχουµε εντάξει την ανέγερση του νέου Πρωτοδικείου της Αθήνας
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης πίσω ακριβώς από το εφετείο,
προκειµένου να έχουµε ένα σύγχρονο πρωτοδικείο και στην πρωτεύουσα, να λυθούν και να απαντηθούν προβλήµατα δεκαετιών,
τα οποία για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν άγγιζε και δεν
αντιµετώπιζε κανείς.
Σας επαναλαµβάνω, όµως, ότι όλα αυτά υπηρετούν ένα πραγµατικά οργανωµένο µεταρρυθµιστικό σχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνουµε, εκπληρώνουµε βήµα, βήµα µε πολύ
µεγάλη προσοχή και µε πολλή µεγάλη, αν θέλετε, συναίσθηση
και της ευθύνης και όλων όσων πρέπει να κάνουµε ειδικά στον
χώρο της δικαιοσύνης. Εκσυγχρονίζουµε τη δικαιοσύνη, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Τη µεταρρυθµίζουµε προκειµένου να αντιµετωπίσουµε παθογένειες και να δηµιουργήσουµε καλύτερους
όρους και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας της δικαιοσύνης.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πήχης που θέτει ο καθένας από εµάς, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε παραταξιακό, είναι συγκεκριµένος. Κάποιοι περνάνε τον πήχη από πάνω.
Κάποιοι άλλοι τον περνάνε από κάτω. Το θέµα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες και µας βλέπουν, και µας παρακολουθούν, και µας
κρίνουν. Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο καθένας από
εµάς, ανεξάρτητα επαναλαµβάνω από την πολιτική του θέση ή
τη γενικότερη ιδεολογική άποψη που µπορεί να υποστηρίζει και
να υπηρετεί, είναι ότι στο τέλος της ηµέρας η κοινωνία και οι πολίτες µας κρίνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση του νοµοσχεδίου, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα την
υπ’ αριθµ. 9067/6422 από 11 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Προέδρου της Βουλής περί συγκροτήσεως των Διαρκών Επιτροπών
της Βουλής.
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην «Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια» και θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Η προαναφερθείσα απόφαση καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία
πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές
επείγουσες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ενενήντα τρία άρθρα, τέσσερις τροπολογίες,
το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα πεδία που περιλαµβάνει
η ψηφοφορία. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
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λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 63 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 61 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

420
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Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 83 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 76 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 78 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 88 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 89 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 1097/87 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 1098/88 όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Υπ. Τροπ. 1099/89 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο Άρθρο όπως τροπ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 1096/86 ως έχει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρµογή των διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
και λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Άρθρο 1: Αρµοδιότητα Μονοµελών Πρωτοδικείων - Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ΚΠολΔ
Άρθρο 2: Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης - Προσθήκη άρθρου
20Α στον ΚΠολΔ
Άρθρο 3: Αρχές έγγραφης και προφορικής διεξαγωγής της
δίκης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ
Άρθρο 4: Στοιχεία δικογράφων - µε ηλεκτρονικά µέσα - Τροποποίηση του άρθρου 118 του ΚΠολΔ
Άρθρο 5: Ακριβής καθορισµός διεύθυνσης - Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 119 του ΚΠολΔ
Άρθρο 6: Επίδοση δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή - Αντικατάσταση του άρθρου 122Α του ΚΠολΔ
Άρθρο 7: Άσκηση και περιεχόµενο αίτηση επαναφοράς Άσκηση µε τις προτάσεις του άρθρου 237 του ΚΠολΔ - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠολΔ
Άρθρο 8: Συµψηφισµός µέρους των δικαστικών εξόδων όταν
υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την έκβαση της δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 179 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Άρθρο 9: Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου - Τροποποίηση της παρ.
3 του άρθρου 226 του ΚΠολΔ
Άρθρο 10: Πρόσκληση για συµπλήρωση τυπικών παραλείψεων
από τον γραµµατέα µε µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαδίκου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
227 του ΚΠολΔ
Άρθρο 11: Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιµο - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 232 του ΚΠολΔ
Άρθρο 12: Προθεσµία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών
εγγράφων - Αντίκρουση και συµπλήρωση - Ορισµός δικαστών Διάταξη περί αποδείξεων - Εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριοΑνάληψη σχετικών - Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ΚΠολΔ
Άρθρο 13: Παρεµπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 238 του ΚΠολΔ
Άρθρο 14: Εκφώνηση της υπόθεσης και συζήτηση- Συµφωνία
των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ
Άρθρο 15: Επανάληψη συζήτησης για τη συµπλήρωση κενών Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ
Άρθρο 16: Ματαίωση συζήτησης - Προθεσµίες - Κατάργηση
δίκης - Αυτεπάγγελτος προσδιορισµός δικασίµου - Αντικατάσταση
της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 260 του ΚΠολΔ
Άρθρο 17: Αδυναµία έκδοσης απόφασης - Επανάληψη συζήτησης - Τροποποίηση του άρθρου 307 του ΚΠολΔ
Άρθρο 18: Οριστική απόφαση - Πότε εκδίδεται - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΚΠολΔ
Άρθρο 19: Εξαίρεση µαρτύρων - Τροποποίηση της περ. 1 του
άρθρου 400 του ΚΠολΔ
Άρθρο 20: Δικαιούµενοι σε άρνηση µαρτυρίας - Τροποποίηση
της περ. 1 του άρθρου 401 του ΚΠολΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 21: Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου - Αντικατάσταση του άρθρου 421 του ΚΠολΔ
Άρθρο 22: Επίδοση κλήσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 422 του ΚΠολΔ
Άρθρο 23: Ένορκη βεβαίωση που δίδεται κατά παράβαση των
προηγούµενων διατάξεων - Αντικατάσταση του άρθρου 424 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 24: Μικροδιαφορές - Άσκηση αγωγής - Επιδόσεις - Προθεσµίες - Αποδεικτικά µέσα - Αντικατάσταση του άρθρου 468 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 25: Συζήτηση - Ανακοπή ερηµοδικίας- Ελαστικότητα διαδικασίας - Αντικατάσταση του άρθρου 469 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
Άρθρο 26: Χρόνος κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του δικαστηρίου της ανακοπής - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο
509 του ΚΠολΔ
Άρθρο 27: Ποιοι έχουν δικαίωµα έφεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 516 του ΚΠολΔ
Άρθρο 28: Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524 του ΚΠολΔ
Άρθρο 29: Προβολή νέων πραγµατικών ισχυρισµών - Εναρµόνιση µε το άρθρο 237 - Τροποποίηση των περ. 2 και 4 του άρθρου
527 του ΚΠολΔ
Άρθρο 30: Ποιοι έχουν δικαίωµα αναψηλάφησης - Προσθήκη
προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 542 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 31: Λόγοι αναψηλάφησης - Τροποποίηση της περ. 7 του
άρθρου 544 του ΚΠολΔ
Άρθρο 32: Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 546 του ΚΠολΔ
Άρθρο 33: Διαδικασία της κατ’ αναψηλάφησης δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 548 του ΚΠολΔ
Άρθρο 34: Ποιοι έχουν δικαίωµα αναίρεσης - Προσθήκη προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 556 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 35: Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων Τροποποίηση των περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ
Άρθρο 36: Απαράδεκτα - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 562 του ΚΠολΔ
Άρθρο 37: Πρόσθετοι λόγοι - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 569 του ΚΠολΔ
Άρθρο 38: Προτάσεις - Πότε είναι υποχρεωτικές - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Άρθρο 39: Ειδικές διαδικασίες - Εφαρµογή γενικών διατάξεων
- Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο
591 του ΚΠολΔ
Άρθρο 40: Απόφαση επί ανακοπής - Νέα επίδοση διαταγής πληρωµής - Αναστολή - Επαναφορά των πραγµάτων - Τροποποίηση
της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 633 του ΚΠολΔ
Άρθρο 41: Διαταγή πληρωµής οφειλόµενου µισθού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 636Α του ΚΠολΔ
Άρθρο 42: Αποτελέσµατα ανακοπής - Προσθήκη παρ. 3 στο
άρθρο 644 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ
Άρθρο 43: Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση της παρ. 3 και
προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 683 του ΚΠολΔ
Άρθρο 44: Αρµοδιότητα πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα όταν η κύρια υπόθεση
εκκρεµεί σε αυτό - Τροποποίηση του άρθρου 684 του ΚΠολΔ
Άρθρο 45: Αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων - Τροποποίηση
των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 686 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 46: Πιθανολόγηση - Συζήτηση της αίτησης - Προσθήκη
παρ. 3 στο άρθρο 690 του ΚΠολΔ
Άρθρο 47: Ανακριτικό σύστηµα - Απόφαση - Αντικατάσταση της
παρ. 3 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ
Άρθρο 48: Ισχύς προσωρινής διαταγής, όταν η συζήτηση της
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αίτησης αναβληθεί - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 691Α
του ΚΠολΔ
Άρθρο 49: Προθεσµία άσκησης αγωγής από τη δηµοσίευση της
απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 693 ΚΠολΔ
Άρθρο 50: Ανάκληση - Μεταρρύθµιση απόφασης ασφαλιστικών
µέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης - Τροποποίηση του
άρθρου 697 του ΚΠολΔ
Άρθρο 51: Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη Επίδοση στον γραµµατέα του ειρηνοδικείου - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 711 του ΚΠολΔ
Άρθρο 52: Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης - Προθεσµία άσκησης αγωγής - Προσθήκη άρθρου 732Α του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ
Άρθρο 53: Παράσταση µε δήλωση - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 764 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ
Άρθρο 54: Αναστολή δίκης σε περίπτωση αµφισβήτησης κύρους διαιτητικής ρήτρας - Προσθήκη άρθρου του 870Α του
ΚΠολΔ
Άρθρο 55: Διαιτητική απόφαση - Υπογραφή µε ηλεκτρονικά
µέσα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 892 του ΚΠολΔ
Άρθρο 56: Κατάθεση διαιτητικής απόφασης - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 893 του ΚΠολΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ
Άρθρο 57: Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης - Κατά ποίων απευθύνεται η ανακοπή κατά του πλειστηριασµού - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 933 του ΚΠολΔ
Άρθρο 58: Ανακοπή τρίτου - Σώρευση αιτήµατος απόδοσης του
πράγµατος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 936 του ΚΠολΔ
Άρθρο 59: Δίκες περί την εκτέλεση - Παρέµβαση - Ένδικα µέσα
- Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 937 του ΚΠολΔ
Άρθρο 60: Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης - Προσθήκη άρθρου 938 του ΚΠολΔ
Άρθρο 61: Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Τροποποίηση της
παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ
Άρθρο 62: Κατάσχεση βιβλίων - Αντικατάσταση της παρ. 3 του
άρθρου 953 του ΚΠολΔ
Άρθρο 63: Κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης - Ανακοπή - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 954 του ΚΠολΔ
Άρθρο 64: Δυνατότητα πλειοδοσίας από κοινού - Τροποποίηση
των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ
Άρθρο 65: Χρόνος πλειστηριασµού πραγµάτων υποκειµένων σε
φθορά - Καταβολή εγγύησης σε µετρητά - Προσθήκη παρ. 2 στο
άρθρο 962 του ΚΠολΔ
Άρθρο 66: Από κοινού πλειοδοσία - Τροποποίηση των παρ. 1, 4
και 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ
Άρθρο 67: Μη εµφάνιση πλειοδοτών - Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν - Αντικατάσταση του άρθρου 966 του ΚΠολΔ
Άρθρο 68: Αναγγελία - Υπογραφή υποχρεωτικά από δικηγόρο Τροποποίηση της περ. α’της παρ. 1 του άρθρου 972 του ΚΠολΔ
Άρθρο 69: Δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού - Τροποποίηση
των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 973 του ΚΠολΔ
Άρθρο 70: Γενικά προνόµια - Σειρά κατάταξης - Τροποποίηση
των περ. 1, 3 και 4 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ
Άρθρο 71: Σειρά κατάταξης προνοµιούχων και µη - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠολΔ
Άρθρο 72: Σειρά κατάταξης υπερπρονοµιούχων, προνοµιούχων
και µη - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 977Α του ΚΠολΔ
Άρθρο 73: Ανακοπή κατά του πίνακα - Υποχρεώσεις υπαλλήλου
πλειστηριασµού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 979 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 74: Δήλωση τρίτου στη γραµµατεία του Ειρηνοδικείου Τροποποίηση του άρθρου 985 του ΚΠολΔ
Άρθρο 75: Ανακοπή κατά δήλωσης - Εφαρµογή ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών - Τροποποίηση του άρθρου 986
του ΚΠολΔ
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Άρθρο 76: Κατάσχεση ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του
άρθρου 993 του ΚΠολΔ
Άρθρο 77: Κατάσχεση ακινήτων - Επιδόσεις - Τροποποίηση των
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ
Άρθρο 78: Προθεσµία - Καταγγελία µίσθωσης από τον υπερθεµατιστή - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο
997 του ΚΠολΔ
Άρθρο 79: Προϋποθέσεις µαταίωσης πλειστηριασµού και άρση
κατάσχεσης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1002 του
ΚΠολΔ
Άρθρο 80: Προθεσµίες καταβολής πλειστηριάσµατος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1004 του ΚΠολΔ
Άρθρο 81: Δικαίωµα του υπερθεµατιστή έναντι του µισθωτή Τροποποίηση του άρθρου 1009 του ΚΠολΔ
Άρθρο 82: Αξίωση του υπερθεµατιστή για την καταβολή τόκων
σε περίπτωση ακύρωσης - Τροποποίηση του άρθρου 1018 του
ΚΠολΔ
ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 83: Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συµβουλίων - Τροποποίηση των άρθρων 67 και 78 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Άρθρο 84: Εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4798/2021
Άρθρο 85: Μονιµοποίηση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. - Τροποποίηση
του άρθρου 223 του ν. 4798/2021
Άρθρο 86: Ασφαλιστικό καθεστώς µονιµοποιούµενων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στα δικαστήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΟΔΟΥ
Άρθρο 87: Καταχώριση ενδίκων βοηθηµάτων στο Κτηµατολογικό Γραφείο Ρόδου - Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν.
4821/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 88: Περιεχόµενο της άσκησης του ασκούµενου δικηγόρου - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Άρθρο 89: Εκκαθάριση και καταβολή αποζηµίωσης - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 90: Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης
υπόθεσης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του
ν. 4239/2014
Άρθρο 91: Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω µη εµφάνισης συνηγόρου νοµικής βοήθειας - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7 του ν.
3226/2004
Άρθρο 92: Διορισµός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων - Τροποποίηση
του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 93: Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων µε πρόσληψη,
µετάταξη ή µεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου
πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4745/2020
Άρθρο 94: Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τον
Υπουργό Οικονοµικών - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου του
12 ν. 4786/2021
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 95: Καταβολή µισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017
Άρθρο 96: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών δόµησης των δήµων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
Άρθρο 97: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων από τους δήµους στο πλαίσιο υφιστάµενης διοικητικής υπο-
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στήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376
του ν. 4700/2020
Άρθρο 98: Ορισµός αµίσθων αντιδηµάρχων σε δήµους ή δηµοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99: Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.
4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον
ν. 4469/2017 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του
ν. 4738/2020
Άρθρο 100: Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δηµοσίου
για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην
κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 101: Εµπρόθεσµο καταβολής του ποσού που βαρύνει
τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.
4714/2020
Άρθρο 102: Παράταση της προθεσµίας ρύθµισης - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
Άρθρο 103: Εµπρόθεσµο καταβολής του ποσού που βαρύνει
τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4790/2021
Άρθρο 104: Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας
πρότασης - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν.
3864/2010
Άρθρο 105: Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίµανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων - Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 130 του
ν. 4799/2021
Άρθρο 106: Σύσταση - Σκοπός - Επωνυµία - Έδρα – Διάρκεια
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. - Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3986/2011
Άρθρο 107: Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους - Τροποποίηση του άρθρου 5Β
του ν. 3986/2011
Άρθρο 108: Χρηµατοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 109: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
- Τροποποίηση του άρθρου 165 του
ν. 4763/2020
Άρθρο 110: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων - παιδοκόµων - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν.
4790/2021
Άρθρο 111: Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε
σχολικές µονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018
Άρθρο 112: Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν.
4823/2021
Άρθρο 113: Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2022-2023 - Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4777/2021
Άρθρο 114: Ρυθµίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» - Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν.
4763/2020
Άρθρο 115: Στεγαστικό επίδοµα καταρτιζόµενων των δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004
ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 116: Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
Άρθρο 117: Μεταβατική διάταξη για την εφαρµογή του άρθρου
157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Άρθρο 118: Μεταβατική διάταξη για την κατά τόπον αρµοδιότητα εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119: Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 120: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Άρθρο 1
Αρµοδιότητα Μονοµελών Πρωτοδικείων Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ΚΠολΔ
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) αντικαθίσταται και το άρθρο 17Α
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 17Α
Στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων υπάγονται
και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Στην περίπτωση αυτή τα µονοµελή πρωτοδικεία
συγκροτούνται από πρόεδρο πρωτοδικών ή έναν από τους αρχαιότερους κατά διορισµό πρωτοδίκες που ορίζεται µε πράξη
του προϊσταµένου ή του εκτελούντος χρέη προϊσταµένου προέδρου πρωτοδικών.»
Άρθρο 2
Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης Προσθήκη άρθρου 20Α στον ΚΠολΔ
Προστίθεται άρθρο 20Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ως
εξής:
«Άρθρο 20Α
1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου µπορεί να εισαχθεί
στην πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε απλή πράξη τριµελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρµόδιου καθ’ ύλην
Τµήµατος, ύστερα από αίτηµα ενός εκ των διαδίκων που κατατίθεται ενώπιον της η ύστερα από προδικαστικό ερώτηµα που υποβάλλεται από το δικαστήριο της ουσίας, µε απόφαση που δεν
υπόκειται σε ένδικα µέσα, όταν µε αυτό τίθεται νέο δυσχερές ερµηνευτικό νοµικό ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Τα ως άνω ένδικα
βοηθήµατα ή µέσα µπορούν να εισαχθούν και απευθείας στην
πλήρη ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε απλή πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η πλήρης ολοµέλεια του Αρείου Πάγου
εκδίδει την απόφασή της σε προθεσµία έξι (6) µηνών. Η ως άνω
διαδικασία δεν εφαρµόζεται όταν εκκρεµεί αναίρεση για το νοµικό αυτό ζήτηµα.
2. Τα αιτήµατα των διαδίκων υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύονται από παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου σε
περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος. Το ύψος του ποσού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης. Πριν από την έκδοση της πράξης, η
Επιτροπή καλεί όλους τους διαδίκους, να εµφανισθούν ενώπιόν
της και να εκθέσουν τις απόψεις τους αυτοπροσώπως ή µε υπόµνηµα, που κατατίθεται σε οριζόµενη από αυτήν προθεσµία.
3. Η πράξη της Επιτροπής ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και
συνεπάγεται την αναστολή της εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα, µε απόφαση των κατά
περίπτωση επιλαµβανοµένων δικαστηρίων της ουσίας. Η αναστολή δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
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4. Στη δίκη ενώπιον της πλήρους ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου µπορεί να παρέµβει κάθε διάδικος σε εκκρεµή δίκη, στην
οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτηµα, και να προβάλει τους ισχυρισµούς του σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Για την εν λόγω παρέµβαση δεν καταλογίζεται δικαστική δαπάνη, η δε µη άσκησή της
δεν δηµιουργεί δικαίωµα άσκησης ανακοπής ή τριτανακοπής.
5. Μετά από την επίλυση του ζητήµατος, η πλήρης ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου παραπέµπει το ένδικο µέσο ή βοήθηµα στο
αρµόδιο δικαστήριο. Η απόφαση της πλήρους ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου δεσµεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης,
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι παρεµβάντες.
6. Μετά από την επίλυση του ζητήµατος κατά την παρ. 1, οι
υποθέσεις, των οποίων είχε ανασταλεί η εκδίκαση, επαναφέρονται για συζήτηση σε νέα δικάσιµο µε κλήση, η οποία κατατίθεται
µε επιµέλεια οποιουδήποτε διαδίκου στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου.»
Άρθρο 3
Αρχές έγγραφης και προφορικής διεξαγωγής
της δίκης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 115
του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 115 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
η επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 αντικαθίσταται από τις λέξεις «αν δεν ορίζεται διαφορετικά» και το άρθρο 115 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 115
1. Η διαδικασία πριν από τη δηµόσια συνεδρίαση και έξω από
το ακροατήριο είναι πάντοτε έγγραφη.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, στον πρώτο βαθµό, καθώς και
στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική.
3. Με την επιφύλαξη των υποθέσεων των µικροδιαφορών, η
κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική.»
Άρθρο 4
Στοιχεία δικογράφων - Ηλεκτρονική ταυτοποίηση Τροποποίηση του άρθρου 118 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 118 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 118 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 118
Τα δικόγραφα που επιδίδονται από έναν διάδικο σε άλλον ή
υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: 1) το δικαστήριο ή τον δικαστή, ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη ή η
διαδικαστική πράξη, 2) το είδος του δικογράφου, 3) το όνοµα, το
επώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία και τη διεύθυνση όλων των
διαδίκων και των νόµιµων αντιπροσώπων τους, καθώς και τον
αριθµό φορολογικού µητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, την
επωνυµία, τη διεύθυνση της έδρας τους, καθώς και τον αριθµό
του φορολογικού µητρώου τους, 4) το αντικείµενο του δικογράφου, κατά τρόπον σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο και 5) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου ή του νοµίµου
αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του και, όταν
είναι υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο, την υπογραφή του
δικηγόρου. Η υπογραφή µπορεί να τεθεί και µε µόνη την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας των παραπάνω προσώπων, όπως ο νόµος ορίζει.»
Άρθρο 5
Ακριβής καθορισµός διεύθυνσης - Ηλεκτρονική
υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή - Τροποποίηση της παρ. 4
του άρθρου 119 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 4 του άρθρου 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας:
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α) τροποποιούνται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο ως προς την
αναφορά σε ισοδύναµη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική υπογραφή ή
σφραγίδα, β) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 119
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 119
1. Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερηµοδικίας, της
έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης, της τριτανακοπής,
της ανακοπής εναντίον εξώδικων και δικαστικών πράξεων, της
κύριας και πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοίνωσης και της
προσεπίκλησης πρέπει να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 118, και ακριβή καθορισµό της διεύθυνσης, και ιδίως οδό και αριθµό της κατοικίας ή του γραφείου ή
του καταστήµατος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική
πράξη, του νόµιµου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του. Τα δικόγραφα περιέχουν επίσης τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των πληρεξούσιων δικηγόρων.
2. Η διάταξη της παρ. 1 εφαρµόζεται και στο δικόγραφο της
δήλωσης για την εκούσια επανάληψη της δίκης, καθώς και στις
προτάσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ο διάδικος δεν είχε κοινοποιήσει δικόγραφο από
εκείνα που αναφέρονται στην παρ. 1.
3. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται
µε τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλον ή
µε τις προτάσεις ή µε χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο.
4. Τα δικόγραφα κάθε φύσεως, είναι δυνατόν να υποβάλλονται
και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν ισοδύναµη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα. Κατά τον ίδιο τρόπο
είναι δυνατό να υποβάλλονται και τα επικαλούµενα µε τις προτάσεις αποδεικτικά µέσα. Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί
στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική
απόδειξη, που θα φέρει ισοδύναµη της ιδιόχειρης ηλεκτρονική
υπογραφή ή σφραγίδα και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης. Δεν απαιτείται η παραπάνω υπογραφή ή σφραγίδα, αν υφίσταται ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνιών στα δικαστήρια, στο
οποίο έχουν πρόσβαση προεγγεγραµµένοι χρήστες µε πιστοποίηση ταυτότητας, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση της ταυτότητας αυτών, την υποβολή του δικογράφου ηλεκτρονικά και την
αυτοµατοποιηµένη αποστολή σε αυτούς αντιγράφου του κατατεθειµένου δικογράφου.»
Άρθρο 6
Επίδοση δικογράφων µε ηλεκτρονικά µέσα Αντικατάσταση του άρθρου 122Α του ΚΠολΔ
Στo άρθρο 122Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) διαγράφεται ο τίτλος, β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής του εγγράφου, γ) στην παρ. 3
αντικαθίσταται η κεντρική βάση µοναδικής καταχώρισης των
στοιχείων επικοινωνίας της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.
4623/2019
(Α’ 134) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας
(Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) και διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, δ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4, οι λέξεις
«στην ανωτέρω κεντρική βάση» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«στο Ε.Μ.Επ.»,ε) η παρ. 5 διαγράφεται, στ) στην παρ. 6 αντικαθίσταται η αναφορά της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019
από το άρθρο 17 του
ν. 4704/2020, ζ) στην εξουσιοδοτική
της παρ. 9 προστίθεται η γενική αναφορά σε κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος, η) η
παρ. 10 καταργείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 122Α
1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και µε ηλεκτρονικά µέσα από πιστοποιηµένο για τον σκοπό αυτόν δικαστικό
επιµελητή, διορισµένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του
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οποίου έχει την κατοικία ή τη διαµονή του ή την έδρα του, κατά
τον χρόνο διενέργειας της επίδοσης, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
προς το οποίο αυτή απευθύνεται.
2. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να επιδίδονται, σύµφωνα µε την
παρ. 1, και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η επίδοση µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται
συντελεσµένη µόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την
επίδοση δικαστικό επιµελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής
του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, του
προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση. Επί ποινή ακυρότητας, η ηλεκτρονική απόδειξη περιέχεται στην έκθεση επίδοσης την
οποία συντάσσει ο δικαστικός επιµελητής σύµφωνα µε το άρθρο
139 ΚΠολΔ.. Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική
απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση µέσα σε
είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της µε φυσικό τρόπο επίδοσης, όπως ορίζουν τα άρθρα 122
επ..
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νοµικού προσώπου, ο νόµιµος εκπρόσωπός αυτού, που
επιθυµεί να αποστέλλει ή να λαµβάνει έγγραφα µε ηλεκτρονικά
µέσα υποχρεούται να δηλώσει µία µοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17
του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Αν πρόκειται για κάτοικο εξωτερικού ή
νοµικό πρόσωπο µε έδρα στην αλλοδαπή, η δήλωση υποβάλλεται
στο ανωτέρω Μητρώο.
4. Η επίδοση µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως ορίζεται στις παρ. 1
έως 3, µε παραλήπτη το Δηµόσιο, πιστωτικό ίδρυµα, ίδρυµα πληρωµών, κατάστηµα ηλεκτρονικού χρήµατος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε αρµόδια αποκεντρωµένη
υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστηµα της περιφέρειας, όπου κατά
τον χρόνο επίδοσης, έχει την έδρα του, ο διενεργών την επίδοση
δικαστικός επιµελητής. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρµόδιας αποκεντρωµένης υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήµατος της περιφέρειας, η επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων
του πρώτου εδάφιου. Για τον σκοπό αυτόν, οι νόµιµοι εκπρόσωποι
των νοµικών προσώπων υποχρεούνται να δηλώνουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο Ε.Μ.Επ., όπως επίσης και το όνοµα του
αντιπροσώπου, εκπροσώπου ή υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτηµένος να παραλαµβάνει ηλεκτρονικά το έγγραφο που επιδίδεται.
5. [Καταργείται].
6. Αντικατάσταση ή κατάργηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
που έχει καταχωριστεί γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.
4704/2020.
7. Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα
µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 143, µπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που περιέχεται σε δικόγραφο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 119 ΚΠολΔ.
8. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικονοµικές προθεσµίες παρατείνονται κατά µία (1) ηµέρα.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται οι όροι δηµιουργίας και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής για την επίδοση εγγράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα και καθορίζεται κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.10.
[Καταργείται].»
Άρθρο 7
Άσκηση και περιεχόµενο αίτηση επαναφοράς Άσκηση µε τις προτάσεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 155 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 155
1. Η αίτηση για την επαναφορά ασκείται µε τα δικόγραφα που

κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλον ή µε τις προτάσεις ή µε χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για
την άσκηση της αγωγής και κοινοποιείται στον αντίδικο. Όταν στις
περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238 υποβάλλεται µε τις προτάσεις και αίτηµα επαναφοράς στην προηγούµενη κατάσταση, αυτές
κατατίθενται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, εφόσον ο διάδικος
έχει ενηµερώσει προηγουµένως τον αντίδικό του περί της ενέργειάς του αυτής, µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη
δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, η αποτύπωση του οποίου προσκοµίζεται στον σχετικό φάκελο. Στην περίπτωση αυτή η αντίκρουση από τον αντίδικο γίνεται σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την κατάθεση των εκπρόθεσµων προτάσεων.
2. Η αίτηση της παρ. 1 πρέπει να αναφέρει τους λόγους για
τους οποίους δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί η προθεσµία, καθώς και
τα αποδεικτικά µέσα για την εξακρίβωση της αλήθειας τους και
να περιέχει την πράξη που παραλείφθηκε ή να αναφέρει ότι έχει
ήδη ενεργηθεί και εφόσον για την άσκηση της πράξης χρειάζεται
ιδιαίτερος τύπος, πρέπει να αναφέρεται και ότι τηρήθηκε ο
τύπος.»
Άρθρο 8
Συµψηφισµός µέρους των δικαστικών εξόδων
όταν υπάρχει εύλογη αµφιβολία για την έκβαση
της δίκης - Τροποποίηση του άρθρου 179 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 179 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 179 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 179
Το δικαστήριο µπορεί να συµψηφίσει όλα τα έξοδα ή ένα
µέρος τους, µόνο όταν πρόκειται για διαφορές ανάµεσα σε συζύγους ή σε συγγενείς εξ αίµατος έως και τον δεύτερο βαθµό ή
όταν η ερµηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Το δικαστήριο µπορεί επίσης να συµψηφίσει
ένα µέρος των εξόδων, εάν, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων,
υπήρχε εύλογη αµφιβολία για την έκβαση της δίκης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Άρθρο 9
Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 226 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 3 του άρθρου 226 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:
«3. Το πινάκιο είναι βιβλίο µε αριθµηµένες σελίδες, µονογραφηµένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη,
στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε
κάθε δικάσιµο. Στα δικαστήρια που έχουν ενταχθεί στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων το πινάκιο
τηρείται και ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο ειρηνοδίκης ορίζει τον αριθµό των υποθέσεων που θα εκδικασθούν
σε κάθε δικάσιµο.»
Άρθρο 10
Πρόσκληση για συµπλήρωση τυπικών παραλείψεων
από τον γραµµατέα µε µήνυµα στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαδίκου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 227 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 227 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Η πρόσκληση γίνεται και τηλεφωνικώς, ο δε γραµµατέας
βεβαιώνει µε σηµείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας τον χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούµενα στοιχεία και την
προθεσµία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχε-
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ρής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο
φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σηµειώνεται η
ηµεροµηνία αποστολής του εγγράφου. H πρόσκληση µπορεί επίσης να γίνει µε αποστολή από τον γραµµατέα ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
διαδίκου.»
Άρθρο 11
Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιµο Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 232 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 232 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας:
α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο µε τη διαγραφή των λέξεων «πριν από τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων και πάντως», β) διαγράφεται η περ. α’ και το άρθρο 232
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 232
1. Ο Πρόεδρος του πολυµελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του
µονοµελούς ή ο ειρηνοδίκης µπορούν ύστερα από αίτηση των
διαδίκων, που υποβάλλεται µε την αγωγή ή και αυτοτελώς πριν
από την ορισµένη δικάσιµο:
α) [Καταργείται],
β) να ζητήσουν εγγράφως από δηµόσια αρχή την προσαγωγή
ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της,
γ) να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται
στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτου εντός προθεσµίας που
ορίζει το δικαστήριο. Ο τρίτος δεν υποχρεούται στην προσαγωγή
αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση
µαρτυρίας ή υπάρχει δικαίωµα αρνήσεως µαρτυρίας ή η προσαγωγή θα συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον τρίτο.
2. Αν ο διάδικος ή ο τρίτος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκοµίσει τα έγγραφα της παρ. 1 εδάφιο γ’, καταδικάζεται, εκτός
από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηµατική ποινή εκατό (100) ευρώ
έως διακοσίων (200) ευρώ, που περιέρχεται στο δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο. Η άρνηση του διαδίκου ή του τρίτου να προσκοµίσει τα έγγραφα εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο.
Αντίγραφο της απόφασης µε την οποία καταδικάζεται ο διάδικος
ή ο τρίτος γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο Οικονοµικών
µε επιµέλεια της γραµµατείας.»
Άρθρο 12
Προθεσµία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων - Αντίκρουση και συµπλήρωση Ορισµός δικαστών - Διάταξη περί αποδείξεων Εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο - Ανάληψη
σχετικών - Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ΚΠολΔ
Το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 237
1. Μέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας
για την επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου 215, οι
διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκοµίσουν όλα τα αποδεικτικά µέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα
που επικαλούνται µε αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσµία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. Σε
περίπτωση έλλειψης των πληρεξουσίων εγγράφων εφαρµόζεται
το άρθρο 227. Αν δεν κατατεθούν τα πληρεξούσια έγγραφα µέσα
στην προθεσµία που θα ταχθεί, το δικαστήριο εκδίδει οριστική
απόφαση επί της αγωγής. Το δικαστικό ένσηµο κατατίθεται το
αργότερο µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης. Η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου παρατείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από
τη λήξη της προθεσµίας επίδοσης της αγωγής για όλους τους
διαδίκους, αν ο εναγόµενος ή κάποιος από τους οµοδίκους του
διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής.
2. Οι αµοιβαίες αντικρούσεις γίνονται µε προσθήκη στις προ-
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τάσεις, η οποία κατατίθεται µέσα στις επόµενες δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. Νέοι ισχυρισµοί
µε την προσθήκη µπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά µέσα
να προσκοµισθούν µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών που περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσµες προτάσεις και προσθήκες δεν λαµβάνονται υπόψη.
3. Στην περίπτωση έκδοσης παραπεµπτικής απόφασης λόγω
καθ’ ύλην ή κατά τόπον αναρµοδιότητας ή λόγω µη εισαγωγής
της υπόθεσης κατά την προσήκουσα διαδικασία, οι ως άνω προθεσµίες των ενενήντα (90) ή εκατόν είκοσι (120) ηµερών για την
κατάθεση των προτάσεων αρχίζουν από την κατάθεση της κλήσης για τον προσδιορισµό δικασίµου. Το ίδιο ισχύει, αν το δικαστήριο κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής. Στις
περιπτώσεις των άρθρων 249 και 250 οι διάδικοι µπορούν να καταθέτουν συµπληρωµατικές προτάσεις το αργότερο µέχρι τη νέα
συζήτηση της υπόθεσης, δίχως να προτείνονται νέοι ισχυρισµοί
και νέα αποδεικτικά µέσα µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος.
4. Η κατάθεση γίνεται στον αρµόδιο υπάλληλο της γραµµατείας, που βεβαιώνει µε επισηµείωση τη χρονολογία της κατάθεσης των προτάσεων και των αντικρούσεων. Η κατάθεση των
προτάσεων και των αντικρούσεων γίνεται µέχρι τη δωδεκάτη
(12.00) ώρα της τελευταίας ηµέρας της προθεσµίας για την κατάθεσή τους. Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς µε δική
του δαπάνη αντίγραφα των προτάσεων και των αντικρούσεων
των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν προσκοµίσει. Το
δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί και από τον δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, την παρέµβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον δικηγόρο αυτόν.
5. Ισχυρισµοί που γεννήθηκαν µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την κατάθεση των προτάσεων και της προθεσµίας
αντίκρουσης ή αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική οµολογία του αντιδίκου µπορούν να προταθούν µε προσθήκη στις προτάσεις το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ορισθείσα
συζήτηση. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
των άρθρων 249 και 250. Η αντίκρουση γίνεται το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες πριν από την ορισθείσα συζήτηση. Στην ίδια προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ο Πρόεδρος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, ο δικαστής του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης µπορούν, ύστερα
από αίτηση των διαδίκων που υποβάλλεται µε την αγωγή ή και
αυτοτελώς πριν από την ορισµένη δικάσιµο, να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νοµίµους αντιπροσώπους τους να
εµφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση.
6. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παρέλευση της
προθεσµίας της παρ. 2 µε πράξη του Προέδρου του τριµελούς
συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστή, ορίζεται, σύµφωνα µε τον
κανονισµό του δικαστηρίου, ο δικαστής και για τις υποθέσεις αρµοδιότητας του πολυµελούς πρωτοδικείου, η σύνθεση του δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην τελευταία
περίπτωση ο Πρόεδρος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ορίζει
τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται ηµέρα και ώρα συζήτησης στο
ακροατήριο σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες
από την παρέλευση της δεκαπενθήµερης προθεσµίας του πρώτου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση, αν ο προβλεπόµενος από τον κανονισµό του δικαστηρίου αριθµός υποθέσεων, που ανατίθεται σε
κάθε δικαστή, καλυφθεί, ο ορισµός δικαστή και χρόνου συζήτησης της υπόθεσης γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να
τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα
και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος που
ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων. Κατά την ορισµένη δικάσιµο δεν εξετάζονται µάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και
χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 δεν επιτρέπεται.
7. Με την επιφύλαξη της παρ. 8, µετά τη συζήτηση εκδίδεται
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η οριστική απόφαση µε βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας.
8. Αν από τη µελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται
απολύτως αναγκαία η εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο, ενός
από κάθε πλευρά από εκείνους, που έδωσαν ένορκη βεβαίωση
ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών, από τους προτεινόµενους
από κάθε πλευρά, ή η εξέταση των διαδίκων, µε απλή διάταξη
του δικαστηρίου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο
ακροατήριο σε χρόνο όχι συντοµότερο από δεκαπέντε (15) ηµέρες, για την εξέταση των µαρτύρων ή των διαδίκων ενώπιον του
ήδη ορισµένου δικαστή, στον τόπο και στην ηµέρα και ώρα που
ορίζεται µε τη διάταξη αυτή µέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός
αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των µαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται µόνο διακοπή για άλλη ηµέρα
και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, µε προφορική ανακοίνωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης
όλων των διαδίκων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν
παρίστανται. Αν ο χρόνος εξέτασης των µαρτύρων οριστεί για
οποιοδήποτε λόγο µέσα στο επόµενο δικαστικό έτος και η εξέταση των µαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή,
η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριµένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των µαρτύρων
και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης, στον εισηγητή ή στον δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Με τη
διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει
αυτοψία ή πραγµατογνωµοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο
τόπος, ο χρόνος, τα ονόµατα των πραγµατογνωµόνων, το θέµα
της πραγµατογνωµοσύνης, η προθεσµία για την κατάθεση της
γνωµοδότησης των πραγµατογνωµόνων, που δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από εξήντα (60) ηµέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο του
δικαστηρίου, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει
θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης
µπορεί επίσης να γνωστοποιείται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων. Ο δικαστής που έχει
οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτοδίκης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά µε την απόδειξη διαδικαστικά ζητήµατα.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των µαρτύρων ή
των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης θεωρείται συντελεσµένη και η επανάληψη της συζήτησης. Η άνω διάταξη ανακαλείται είτε
αυτεπαγγέλτως είτε µε αίτηση των διαδίκων.
9. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την εξέταση των
µαρτύρων ή των διαδίκων ή τη διενέργεια της αυτοψίας ή της
πραγµατογνωµοσύνης οι διάδικοι δικαιούνται µε προσθήκη να
προβούν µόνο σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών.
10. Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους. Ο γραµµατέας βεβαιώνει
στις προτάσεις κάθε διαδίκου ότι ανέλαβε τα έγγραφά του. Αν
υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου επιτρέπει στον διάδικο να αναλάβει ορισµένο έγγραφο και πριν από την
περάτωση της δίκης. Αν το έγγραφο αυτό είναι αναγκαίο, η ανάληψη επιτρέπεται µόνο αφού κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο.
Οι προτάσεις παραµένουν στο αρχείο του δικαστηρίου.
11. Η κατάθεση των προτάσεων, καθώς και της προσθήκης,
µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 119. Επίσης, µε ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να υποβάλλονται και τα σχετικά έγγραφα που επικαλούνται µε τις προτάσεις τους οι διάδικοι.
12. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει, οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να
παρίστανται σε άλλον τόπο και να ενεργούν εκεί διαδικαστικές
πράξεις. Η συζήτηση αυτή µεταδίδεται ταυτόχρονα µε ήχο και
εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον
τόπο, όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
τους.
13. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση µαρτύρων, πραγ-
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µατογνωµόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασής του, η δε σχετική απόφαση του δικαστηρίου
δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Η εξέταση µεταδίδεται ταυτοχρόνως µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων
και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται
ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε την
εξέταση στο ακροατήριο.»
Άρθρο 13
Παρεµπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, προσεπικλήσεις
και ανακοινώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 1
και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 238 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) στην παρ. 2 διορθώνονται νοµοτεχνικά οι λέξεις «επικαλούµενα µε αυτές» και το άρθρο 238 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 238
1. Παρεµπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, παρεµβάσεις, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις στην περίπτωση του άρθρου 237 κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση της αγωγής.
Παρεµβάσεις µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους µέσα σε προθεσµία
ενενήντα (90) ηµερών από την κατάθεση της αγωγής. Αν ο αρχικός εναγόµενος ή κάποιος από τους οµοδίκους του διαµένει στο
εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής, οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται σε ενενήντα (90) και εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής. Η κατάθεση των
προτάσεων γίνεται σε προθεσµία εκατόν είκοσι (120) ηµερών και
στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου σε προθεσµία εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την κατάθεση της αγωγής. Για
την προσθήκη ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 237 ΚΠολΔ.
2. Μέσα στην προθεσµία της κατάθεσης των προτάσεων προσκοµίζονται και όλα τα αποδεικτικά µέσα και διαδικαστικά έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται µε αυτές.»
Άρθρο 14
Εκφώνηση της υπόθεσης και συζήτηση Συµφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν
κατά την εκφώνηση - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 242 του ΚΠολΔ
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 242 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθενται οι λέξεις «[α]ν δεν ορίζεται διαφορετικά» και το άρθρο 242 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 242
1. Η συζήτηση αρχίζει µετά την εκφώνηση των ονοµάτων των
διαδίκων και τη δήλωση των παραστάσεών τους. Οι διάδικοι που
παρίστανται νόµιµα έχουν δικαίωµα να αναπτύξουν στο ακροατήριο προφορικά τους ισχυρισµούς τους.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, στις περιπτώσεις που η προφορική συζήτηση δεν είναι υποχρεωτική οι διάδικοι µπορούν να
συµφωνήσουν µε κοινή δήλωση, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ότι δε θα παραστούν κατά την εκφώνηση. Τέτοια δήλωση µπορεί να γίνει και από έναν ή ορισµένους
µόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίνεται στην περίπτωση κοινής δήλωσης από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο και στην περίπτωση µονοµερούς δήλωσης από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρµόδιο γραµµατέα το αργότερο
την παραµονή της δικασίµου και σηµειώνεται αµέσως στο πινάκιο. Στις παραπάνω περιπτώσεις η συζήτηση περατώνεται µε
µόνη την εκφώνηση της υπόθεσης. Μόνο δήλωση βίαιης διακοπής της δίκης είναι παραδεκτή. Μπορεί όµως το δικαστήριο, αν
προβάλλονται άλλοι διαδικαστικοί ισχυρισµοί, να αναβάλει την
υπόθεση σε σύντοµη δικάσιµο µε πρακτικό στο οποίο καταχωρί-
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ζονται και οι ισχυρισµοί αυτοί. Στη δικάσιµο αυτή καλούνται όσοι
διάδικοι δεν ήταν παρόντες κατά την αναβολή, ενώ οι παρόντες
οφείλουν να εµφανιστούν χωρίς κλήτευση και αν δεν παραστούν
κατά τη νέα δικάσιµο δικάζονται εξαρχής ερήµην.»
Άρθρο 15
Επανάληψη συζήτησης για τη συµπλήρωση κενών Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 254
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 254 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) διαγράφονται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης ή
εξέτασης των διαδίκων στο ακροατήριο», β) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1, γ) στην παρ. 3 προστίθενται δεύτερο
και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 254 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 254
1. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη, όταν κατά τη µελέτη
της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα
σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. Η απόφαση
µνηµονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της επαναλαµβανόµενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή
θεωρείται συνέχεια της προηγουµένης.
2. Στην επαναλαµβανόµενη συζήτηση, η οποία ορίζεται το συντοµότερο δυνατό, οι διάδικοι κλητεύονται τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτήν.
3. Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από την ίδια
σύνθεση επί πολυµελούς δικαστηρίου, εκτός αν αυτό είναι για
φυσικούς ή νοµικούς λόγους αδύνατο. Σε προθεσµία τριών (3)
εργασίµων ηµερών από τη συζήτηση της υπόθεσης µπορεί να
κατατεθεί προσθήκη επί των ζητηµάτων της παρ. 1. Νέοι ισχυρισµοί και νέα αποδεικτικά µέσα δεν επιτρέπονται.»
Άρθρο 16
Ματαίωση συζήτησης - Προθεσµίες - Κατάργηση δίκης Αυτεπάγγελτος προσδιορισµός δικασίµου Αντικατάσταση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4
στο άρθρο 260 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 260 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) αντικαθίσταται η παρ. 2, β) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 260 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 260
1. Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εµφανίζονται όλοι
οι διάδικοι ή εµφανίζονται, αλλά δεν µετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση µαταιώνεται.
2. Στην τακτική διαδικασία και στις δίκες των ειδικών διαδικασιών, αν οι διάδικοι δεν λάβουν κανονικά µέρος στη δίκη ή δεν
εµφανιστούν στο ακροατήριο, η συζήτηση της υπόθεσης µαταιώνεται. Αν παρέλθουν ενενήντα (90) ηµέρες από τη µαταίωση
χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισµός νέας συζήτησης, η υπόθεση
διαγράφεται από το πινάκιο από τον γραµµατέα µε εντολή του
διευθύνοντος το δικαστήριο και η δίκη καταργείται. Για τη νέα
συζήτηση της τακτικής διαδικασίας εφαρµόζονται αναλόγως οι
προθεσµίες της παρ. 2 του άρθρου 215 και των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 237.
3. Η µε οποιονδήποτε τρόπον µαταίωση της συζήτησης της
υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου.
4. Όταν οι υποθέσεις που είναι γραµµένες στο πινάκιο δεν εισάγονται προς συζήτηση συνεπεία λόγων ανώτερης βίας ορίζεται αυτεπαγγέλτως, µε πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο,
ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντοµη κατά το
δυνατόν δικάσιµο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο,
το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται
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η νέα δικάσιµος µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων ή µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr
για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω
σύστηµα.»
Άρθρο 17
Αδυναµία έκδοσης απόφασης - Επανάληψη
συζήτησης - Τροποποίηση του άρθρου 307 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 307 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) διαγράφονται το έκτο και το δέκατο εδάφιο, β) προστίθενται στο τέλος
δύο νέα εδάφια και το άρθρο 307 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 307
Αν για οποιονδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε µετά το τέλος
της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση
επαναλαµβάνεται αφού οριστεί νέα δικάσιµος και κοινοποιηθεί
κλήση. Ο ορισµός της δικασίµου µπορεί να γίνει και η κλήση για
τη συζήτηση µπορεί να κοινοποιηθεί µε την επιµέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε της γραµµατείας του δικαστηρίου. Το ίδιο
εφαρµόζεται και όταν το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η
συζήτηση. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι κλήσεις για συζήτηση και τα αποδεικτικά της επίδοσης συντάσσονται ατελώς.
Μόλις συµπληρωθεί το οκτάµηνο, ο Πρόεδρος του Τριµελούς
Συµβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων επιλαµβάνεται και
ερευνά αν είναι δικαιολογηµένη ή µη η καθυστέρηση. Όταν αυτή
κριθεί δικαιολογηµένη, παρέχεται στον δικαστή προθεσµία δύο
(2) µηνών για τη δηµοσίευση των αποφάσεων που καθυστερούν
πέραν του οκταµήνου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, όπως και όταν παρέλθει η προθεσµία των δύο (2) µηνών
που χορηγήθηκε, κατά το προηγούµενο εδάφιο, χωρίς να έχουν
δηµοσιευθεί οι αποφάσεις που καθυστερούν, ο δικαστής υποχρεούται να επιστρέψει τη δικογραφία, άλλως αυτή αφαιρείται
αµέσως µε πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή του
Προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης αυτού. Για τις
υποθέσεις αυτές ορίζεται δικάσιµος για νέα συζήτηση, υποχρεωτικώς, εντός τριών (3) µηνών για τις υποθέσεις ειδικών διαδικασιών και έξι (6) µηνών για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας,
από τη συµπλήρωση των παραπάνω προθεσµιών των οκτώ ή των
δέκα (10) µηνών.
Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων, εάν διαπιστωθεί µετά το τέλος της συζήτησης ότι η διάσκεψη δεν µπορεί να ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρόνου για
λόγους ανωτέρας βίας, όπως µεταξύ άλλων αναρρωτικής άδειας
δικαστικού λειτουργού, µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου,
ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης µπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων σχετικά µε τον ορισµό δικασίµου, την κλήση προς συζήτηση και τα αποδεικτικά επίδοσης.
Οι διάδικοι µπορούν να καταθέτουν συµπληρωµατικές προτάσεις
στο ακροατήριο, εφόσον είχαν παραστεί στην αρχική συζήτηση.
Νέοι ισχυρισµοί και νέα αποδεικτικά µέσα δεν επιτρέπονται.»
Άρθρο 18
Οριστική απόφαση - Πότε εκδίδεται Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 308 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 308 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 308
1. Το δικαστήριο εκδίδει οριστική απόφαση, αν κρίνει πως η
υπόθεση είναι ώριµη γι’ αυτό. Συµφωνία των διαδίκων για µη έκδοση απόφασης µετά τη συζήτηση δεν παράγει έννοµες συνέπειες.
2. Σε περίπτωση που σωρεύονται αγωγές ή που συνεκδικάζον-
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ται υποθέσεις, το δικαστήριο µπορεί, είτε να εκδώσει οριστική
απόφαση για τις ώριµες υποθέσεις, είτε να αναβάλει να αποφασίσει οριστικά, εωσότου γίνουν όλες ώριµες, αν το κρίνει σκόπιµο
για την καλύτερη διάγνωση της διαφοράς.»
Άρθρο 19
Εξαίρεση µαρτύρων - Τροποποίηση της περ. 1
του άρθρου 400 του ΚΠολΔ
Η περ. 1 του άρθρου 400 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
τροποποιείται µε την προσθήκη των ψυχολόγων στους µάρτυρες
που εξαιρούνται της εξέτασης και το άρθρο 400 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 400
Δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες: 1) οι κληρικοί,
δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, γιατροί, φαρµακοποιοί, νοσοκόµοι,
µαίες, ψυχολόγοι, οι βοηθοί τους, καθώς και οι σύµβουλοι των
διαδίκων, για τα πραγµατικά γεγονότα που τους εµπιστεύτηκαν
ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους για
τα οποία έχουν καθήκον εχεµύθειας, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος που τους τα εµπιστεύθηκε και εκείνος τον οποίο αφορά το
απόρρητο, 2) δηµόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί εν ενεργεία
ή όχι, για πραγµατικά γεγονότα για τα οποία υπάρχει καθήκον
εχεµύθειας, εκτός αν ο αρµόδιος υπουργός επιτρέψει να εξεταστούν.»

χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω
ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που
λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύµφωνα µε αποφάσεις των διοικητικών
τους συµβουλίων.»
Άρθρο 22
Επίδοση κλήσης - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 422 του ΚΠολΔ
Η παρ. 3 του άρθρου 422 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
τροποποιείται ως προς τον αριθµό των ένορκων βεβαιώσεων και
το άρθρο 422 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 422
Επίδοση κλήσης

Άρθρο 20
Δικαιούµενοι σε άρνηση µαρτυρίας Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 401 του ΚΠολΔ

1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, επιδίδει δύο
(2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την βεβαίωση στον
αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την αγωγή, το ένδικο βοήθηµα
ή µέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπον, ηµέρα και ώρα που θα
δοθεί, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση της
κατοικίας του µάρτυρα.
2. Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυµούν, οι
διάδικοι.
3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από
τριών (3) για κάθε διάδικο και δυο (2) για την αντίκρουση, για
κάθε βαθµό δικαιοδοσίας.»

Η περ. 1 του άρθρου 401 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
τροποποιείται µε την προσθήκη των ψυχολόγων σε όσους έχουν
δικαίωµα άρνησης µαρτυρίας και το άρθρο 401 διαµορφώνεται
ως εξής:

Άρθρο 23
Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση
των προηγούµενων διατάξεων - Αντικατάσταση
του άρθρου 424 του ΚΠολΔ

«Άρθρο 401
Έχουν δικαίωµα να αρνηθούν να εξεταστούν ως µάρτυρες: 1)
οι κληρικοί, δικηγόροι συµβολαιογράφοι, γιατροί, φαρµακοποιοί,
νοσοκόµοι, µαίες, ψυχολόγοι, οι βοηθοί τους, καθώς και σύµβουλοι των διαδίκων, για τα γεγονότα που έµαθαν κατά την άσκηση
του επαγγέλµατός τους, 2) οι συγγενείς κάποιου από τους διαδίκους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή υιοθεσίας έως και τον τρίτο
βαθµό σε ευθεία ή σε πλάγια γραµµή, εκτός αν έχουν τον ίδιο
βαθµό συγγένειας µε όλους τους διαδίκους, οι σύζυγοι και µετά
τη λύση του γάµου, καθώς και οι µνηστευµένοι.»
Άρθρο 21
Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου Αντικατάσταση του άρθρου 421 του ΚΠολΔ
Το άρθρο 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 421
Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαµβάνονται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του
δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα
κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424. Η ένορκη βεβαίωση, που λαµβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν µπορεί να ληφθεί
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως
µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του
οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση
αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικό αριθµό. Ο δικηγόρος

Το άρθρο 424 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 424
Ένορκη βεβαίωση σε δίκη για την οποία δίδεται δεν λαµβάνεται υπόψη, ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, όταν: α)
δεν έχει γίνει εµπρόθεσµη κλήση του αντιδίκου, β) δίδεται ενώπιον άλλου από τα αναφερόµενα στο άρθρο 421 όργανα ή σε
διαφορετικό τόπο, ηµέρα και ώρα από αυτήν που αναφέρεται
στην κλήση, γ) η κλήση δεν αναφέρει το ονοµατεπώνυµο του
µάρτυρα, την αγωγή, το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, που αφορά η
βεβαίωση, τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα που θα δοθεί, και δ)
όταν παραβιάζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 421. Ένορκη
βεβαίωση κατά παράβαση των λοιπών διατάξεων λαµβάνεται
υπόψη, εκτός αν συντρέχει δικονοµική βλάβη του αντιδίκου.»
Άρθρο 24
Μικροδιαφορές - Άσκηση αγωγής - Επιδόσεις Προθεσµίες - Αποδεικτικά µέσα -Αντικατάσταση
του άρθρου 468 του ΚΠολΔ
Το άρθρο 468 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 468
1. Η αγωγή κατατίθεται στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου και
επιδίδεται στον εναγόµενο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την κατάθεσή της. Αν ο εναγόµενος διαµένει στο εξωτερικό
ή είναι άγνωστης διαµονής η αγωγή επιδίδεται σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της. Το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 215 εφαρµόζεται αναλόγως.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας
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για την επίδοση της αγωγής, οι διάδικοι προσκοµίζουν στο ειρηνοδικείο τα αποδεικτικά τους µέσα και ο εναγόµενος υποβάλλει
µε έγγραφο υπόµνηµα τους ισχυρισµούς του. Μέχρι δύο (2)
ένορκες βεβαιώσεις, επιτρέπονται και χωρίς κλήση του αντιδίκου. Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ως
άνω προθεσµίας οι διάδικοι µπορούν να καταθέσουν έγγραφη
προσθήκη-αντίκρουση. Νέοι ισχυρισµοί µε την προσθήκη µπορεί
να προταθούν και νέα αποδεικτικά µέσα να προσκοµισθούν µόνο
για την αντίκρουση ισχυρισµών που περιέχονται στο ως άνω υπόµνηµα. Εκπρόθεσµα αποδεικτικά µέσα και ισχυρισµοί των διαδίκων δεν λαµβάνονται υπόψη.
3. Παρεµβάσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται
στους διαδίκους µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
κατάθεση της αγωγής. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες αν ο εναγόµενος διαµένει στο εξωτερικό ή είναι
άγνωστης διαµονής. Η προσκοµιδή των αποδεικτικών µέσων και
το έγγραφο υπόµνηµα των ισχυρισµών στις περιπτώσεις του
δεύτερου εδαφίου γίνονται σε προθεσµία τριάντα (30) ή πενήντα
(50) ηµερών, αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής και η έγγραφη προσθήκη- αντίκρουση στην προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 .
4. Η προηγούµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και µε χρήση τυποποιηµένων εγγράφων ή Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της παρούσας µε χρήση Τεχνολογίας Πληροφορίας
και Επικοινωνίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται το περιεχόµενο των τυποποιηµένων εγγράφων.
5. Αµέσως µετά την παρέλευση των ως άνω προθεσµιών προσδιορίζεται αρµοδίως η ηµέρα συζήτησης µε εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο. Τα εδάφια πέµπτο και έκτο της παρ. 6 του
άρθρου 237 ισχύουν αναλόγως.»
Άρθρο 25
Συζήτηση - Ανακοπή ερηµοδικίας - Ελαστικότητα
διαδικασίας - Αντικατάσταση του άρθρου 469
του ΚΠολΔ
Το άρθρο 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 469
1. Κατά την ορισµένη δικάσιµο η υπόθεση συζητείται µε την
παρουσία των διαδίκων. Αν αυτοί συµφωνούν, µπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 242. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 237, το άρθρο 260, η παρ.
3 του άρθρου 271, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 272 και το άρθρο
501 εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Ο ειρηνοδίκης λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν
πληρούν τους όρους του νόµου. Οι παριστάµενοι κατά τη συζήτηση διάδικοι µπορούν, κατά την κρίση του ειρηνοδίκη, να εξετάζονται κατ’ άρθρο 415 ή να παρέχουν διασαφήσεις για την
υπόθεση, οι δε ενόρκως βεβαιώσαντες να καταθέτουν συµπληρωµατικώς, εφόσον είναι παρόντες και ο ειρηνοδίκης κρίνει τούτο
απολύτως αναγκαίο. Νέοι ισχυρισµοί µπορούν να προταθούν
µόνον εάν αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική οµολογία του
αντιδίκου ή προέκυψαν µεταγενέστερα, αποδεικνυόµενοι µε την
προσκοµιδή µέχρι δύο (2) ενόρκων βεβαιώσεων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
Άρθρο 26
Χρόνος κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του
δικαστηρίου της ανακοπής - Προσθήκη παρ. 2
στο άρθρο 509 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 509 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παρ. 2 και το άρθρο 509 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 509
1. Αν η ανακοπή ασκήθηκε εµπρόθεσµα και κατά τις νόµιµες
διατυπώσεις και το δικαστήριο πιθανολογεί ότι είναι βάσιµοι οι
λόγοι που προτάθηκαν, εξαφανίζει την απόφαση που ανακόπηκε
και τις πράξεις που ενεργήθηκαν µετά την απόφαση αυτή, διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο και αµέσως προχωρεί στην εξέταση της διαφοράς, αφού οι διάδικοι επανέλθουν στην κατάσταση
που υπήρχε πριν από την απόφαση που εξαφανίστηκε. Αλλιώς
απορρίπτει την ανακοπή και διατάσσει να εισαχθεί το παράβολο
στο δηµόσιο ταµείο.
2. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση. Το ίδιο
ισχύει για τις διαδικαστικές πράξεις της ανταγωγής, της προσεπίκλησης, της ανακοίνωσης και της παρέµβασης.»
Άρθρο 27
Ποιοι έχουν δικαίωµα έφεσης - Προσθήκη
προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 516 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 516 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται οι λέξεις «οι προσεπικληθέντες» και το άρθρο 516
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 516
1. Δικαίωµα έφεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει
στην πρωτόδικη δίκη, ο ενάγων, ο εναγόµενος, εκείνοι που άσκησαν κύρια ή πρόσθετη παρέµβαση, οι προσεπικληθέντες, οι καθολικοί διάδοχοί τους, οι ειδικοί διάδοχοί τους εφόσον απέκτησαν
την ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής και οι εισαγγελείς
πρωτοδικών, αν ήταν διάδικοι.
2. Έφεση έχει δικαίωµα να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε,
εφόσον έχει έννοµο συµφέρον.»
Άρθρο 28
Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 524 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµία: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς την αναφορά στο
άρθρο 237 και γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, β) στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 3 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον είναι παραδεκτή» και το άρθρο 524 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 524
1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236,των παρ. 8 και 10 έως 13
του άρθρου 237, 240 έως 312, περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 591 και παρ. 4 του άρθρου 591. Η κατάθεση των προτάσεων
γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση.
2. Η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική µόνο στην περίπτωση του άρθρου 528. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές γίνεται στις προθεσµίες του εδαφίου β’ της παρ.
1.
3. Σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται, εφόσον είναι παραδεκτή. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση
ερηµοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την αντέφεση.
4. Σε περίπτωση ερηµοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την
έφεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών. Το
ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος ως
προς την αντέφεση. Ο παριστάµενος διάδικος υποχρεούται µέσα
σε πέντε(5) ηµέρες από τη συζήτηση να προσκοµίσει αντίγραφα
του εισαγωγικού δικογράφου και των προτάσεων του αντιδίκου
του, που κατατέθηκαν στην πρωτοβάθµια δίκη, καθώς και τα πρα-
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κτικά και τις εκθέσεις που λήφθηκαν κατ’ αυτήν. Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
5. Τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, αν έχουν την ιδιότητα του
εκκαλούντος ή του εφεσιβλήτου, εκπροσωπεί ο Εισαγγελέας
Εφετών.»
Άρθρο 29
Προβολή νέων πραγµατικών ισχυρισµών Εναρµόνιση µε το άρθρο 237 - Τροποποίηση
των περ. 2 και 4 του άρθρου 527 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 527 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην περ.
2 διαγράφονται οι λέξεις «και στην περίπτωση των άρθρων 237
και 238 µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την κατάθεση
των προτάσεων», β) στην περ. 4 προστίθενται οι λέξεις «ή, στην
περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 237 και της παρ. 1 του άρθρου
238, µε τις συµπληρωµατικές προτάσεις»» και το άρθρο 527 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 527
Είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση δίκη πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη,
εκτός αν: 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόµενο ή εκείνον που είχε παρέµβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν µεταβάλλεται µε τους ισχυρισµούς αυτούς η βάση
της αγωγής ή της παρέµβασης, ή προτείνονται από εκείνον που
παρεµβαίνει για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη µε πρόσθετη
παρέµβαση, θεωρείται όµως αναγκαίος οµόδικος του αρχικού
διαδίκου, 2) γεννήθηκαν µετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 3) λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή µπορούν να
προταθούν σε κάθε στάση της δίκης, 4) το δικαστήριο κρίνει ότι
δεν προβλήθηκαν εγκαίρως µε τις προτάσεις ή, στην περίπτωση
της παρ. 5 του άρθρου 237 και της παρ. 1 του άρθρου 238, µε
τις συµπληρωµατικές προτάσεις από δικαιολογηµένη αιτία αυτό
ισχύει και για την ένσταση κατάχρησης δικαιώµατος, 5) προέκυψαν για πρώτη φορά µεταγενέστερα και 6) αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική οµολογία του αντιδίκου. Το απαράδεκτο
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.»
Άρθρο 30
Ποιοι έχουν δικαίωµα αναψηλάφησης - Προσθήκη
προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 542 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 542 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται οι λέξεις «οι προσεπικληθέντες» και το άρθρο 542
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 542
1. Δικαίωµα αναψηλάφησης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή
εν µέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, ο
ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, ο αναιρεσείων, ο αναιρεσίβλητος, εκείνοι που παρενέβησαν κυρίως και
προσθέτως, οι προσεπικληθέντες, οι καθολικοί διάδοχοί τους, οι
ειδικοί διάδοχοί τους που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή µετά την
άσκηση της αγωγής, καθώς και οι εισαγγελείς, αν ήταν διάδικοι.
2. Αναψηλάφηση έχει δικαίωµα να ασκήσει και ο διάδικος που
νίκησε, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον.»
Άρθρο 31
Λόγοι αναψηλάφησης - Τροποποίηση της περ. 7
του άρθρου 544 του ΚΠολΔ
Στην περ. 7 του άρθρου 544 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται οι λέξεις «από τα οποία προκύπτει ισχυρισµός που
προβλήθηκε ή δεν µπορούσε να προβληθεί και» και το άρθρο 544
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 544
Αναψηλάφηση επιτρέπεται µόνο:

1) Αν στην ίδια υπόθεση εκδόθηκαν, µεταξύ των ίδιων διαδίκων
που είχαν παραστεί µε την ίδια ιδιότητα, από το ίδιο ή διαφορετικά δικαστήρια αποφάσεις που αντιφάσκουν µεταξύ τους,
2) αν διάδικος δεν εκπροσωπήθηκε νόµιµα στη δίκη, εφόσον
ύστερα δεν εγκρίθηκε ρητά ή σιωπηρά η διεξαγωγή της δίκης,
3) αν το ίδιο πρόσωπο είχε παραστεί ως διάδικος στο όνοµά
του ή εκπροσώπησε διαδίκους µε περισσότερες ιδιότητες, οι
οποίοι είχαν αντίθετα συµφέροντα στη δίκη,
4) αν κάποιος είχε παραστεί ως πληρεξούσιος διαδίκου χωρίς
πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν εγκρίθηκε ύστερα η διεξαγωγή
της δίκης,
5) αν η προσβαλλόµενη απόφαση είναι πλαστή, είτε διότι γράφει ψευδώς ότι το δικαστήριο συγκροτήθηκε από τον αναγκαίο
σύµφωνα µε τον νόµο αριθµό δικαστών, είτε διότι, όπως προκύπτει από το πρακτικό της διάσκεψης, δεν εκδόθηκε µε την πλειοψηφία που απαιτεί ο νόµος ή δεν έχει τις υπογραφές που ορίζει
ο νόµος και δεν είναι δυνατή η υπογραφή της από τα πρόσωπα
αυτά,
6) αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση µάρτυρα ή διαδίκου, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγµατογνώµονα, σε ψευδή όρκο διαδίκου ή ενόρκως βεβαιώσαντος
ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου και,
αν πρόκειται για κατάθεση διαδίκου, και µε δικαστική ή δηµόσια,
προφορική ή έγγραφη, οµολογία του δια του τύπου και λοιπών
ΜΜΕ ή µέσω του διαδικτύου. Αν η άσκηση της ποινικής αγωγής
ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη, η αναγνώριση γίνεται µε απόφαση που εκδίδεται σε κύρια αγωγή, η οποία
ασκείται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης και, αν η αδυναµία επήλθε κατόπιν, µέσα σε έξι
(6) µήνες από αυτήν,
7) αν ο διάδικος που ζητεί την αναψηλάφηση βρήκε ή πήρε
στην κατοχή του µετά την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης νέα κρίσιµα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ισχυρισµός
που προβλήθηκε ή που δεν µπορούσε να προβληθεί και τα οποία
δεν µπορούσε να τα προσκοµίσει εγκαίρως από ανώτερη βία ή
τα οποία κατακράτησε ο αντίδικός του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί µε τον αντίδικό του και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε,
όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο
κατά τη διάρκεια της δίκης,
8) αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίζεται σε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία ανατράπηκε
αµετάκλητα ύστερα από την τελευταία συζήτηση, µετά την οποία
εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται,
9) αν ο διάδικος κλήτευσε στη δίκη τον αντίδικό του ως άγνωστης διαµονής, αν και γνώριζε τη διαµονή του,
10) αν το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης επηρεάστηκε ουσιωδώς από δωροληψία ή από άλλη εκ προθέσεως
παράβαση καθήκοντος συµπράττοντος στην έκδοση της δικαστή, εφόσον η δωροληψία ή η παράβαση καθήκοντος αποδεικνύονται µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Αν η
άσκηση της ποινικής αγωγής ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη, η αναγνώριση της δωροληψίας ή της παράβασης καθήκοντος γίνεται µε απόφαση που εκδίδεται σε κύρια
αγωγή, η οποία ασκείται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έκδοση
της προσβαλλόµενης απόφασης, και αν η αδυναµία επήλθε κατόπιν, µέσα σε έξι (6) µήνες από αυτήν.»
Άρθρο 32
Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 546 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 546 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 546 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 546
1. Η προθεσµία της αναψηλάφησης, καθώς και η άσκησή της,
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης,
εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται στις γαµικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 1 ή στις
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διαφορές που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 2 ή διατάζουν την εξάλειψη
υποθήκης ή προσηµείωσης ή κατάσχεσης ή κηρύσσουν έγγραφο
πλαστό και εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις αυτές η προθεσµία
αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης. Μπορεί όµως το δικαστήριο που δικάζει την αναψηλάφηση µε αίτηση
κάποιου από τους διαδίκους που υποβάλλεται µε τις προτάσεις
να διατάξει σε περίπτωση εξάλειψης υποθήκης, προσηµείωσης
ή κατάσχεσης την άρση του ανασταλτικού αποτελέσµατος µε
παροχή ανάλογης εγγύησης.
2. Το δικαστήριο που δικάζει την Αναψηλάφηση µπορεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους που υποβάλλεται µε τις προτάσεις, να διατάξει να ανασταλεί η εκτέλεση της
προσβαλλόµενης απόφασης, ολικά ή εν µέρει, µε παροχή ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση. Η απόφαση αυτή µπορεί
να ανακληθεί από το δικαστήριο εωσότου εκδοθεί η οριστική
απόφαση για την Αναψηλάφηση, ύστερα από αίτηση κάποιου
από τους διαδίκους που υποβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπον.
3. Με τους όρους των παρ. 1 και 2 µπορεί να διαταχθεί η αναστολή της ισχύος της προσβαλλόµενης απόφασης.»
Άρθρο 33
Διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης Τροποποίηση του άρθρου 548 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την αναφορά των άρθρων στα
οποία γίνεται παραποµπή, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το
άρθρο 548 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 548
Στη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, των παρ. 10 έως 13 του
άρθρου 237, 240 έως 312, εδάφια πρώτο έως τρίτο της παρ. 1
του άρθρου 591 και της παρ. 4 του άρθρου 591. Η κατάθεση των
προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης
εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση.»
Άρθρο 34
Ποιοι έχουν δικαίωµα αναίρεσης - Προσθήκη
προσεπικληθέντων - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 556 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 556 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται οι λέξεις «οι προσεπικληθέντες» και το άρθρο 556
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 556
1. Δικαίωµα αναίρεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν
µέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, ο ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνος που ζητεί
την αναψηλάφηση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αναψηλάφηση, εκείνοι που είχαν ασκήσει κύρια ή πρόσθετη παρέµβαση, οι προσεπικληθέντες, οι καθολικοί διάδοχοι και οι ειδικοί
διάδοχοι, εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση
της αγωγής, καθώς και οι εισαγγελείς, µόνο αν ήταν διάδικοι.
2. Αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε,
εφόσον έχει έννοµο συµφέρον.»
Άρθρο 35
Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων Τροποποίηση των περ. 2 και 3 του άρθρου 560
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην περ.
2 αντικαθίσταται η λέξη «ειρηνοδίκης» από τη λέξη «δικαστής»,
β) στην περ. 3 οι λέξεις «έχει υπερβεί» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «δέχτηκε ή δεν δέχτηκε» και το άρθρο 560 διαµορφώνεται
ως εξής:
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«Άρθρο 560
Κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο:
1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την
υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σε αυτούς. Ο λόγος
αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές,
2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή
δίκασε δικαστής του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση,
3) αν το δικαστήριο δέχτηκε ή δεν δέχτηκε τη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ’ ύλην αρµοδιότητα,
4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας,
5) αν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα
που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης,
6) αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς
σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.»
Άρθρο 36
Απαράδεκτα - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4
του άρθρου 562 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 562 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην περ.
γ’ της παρ. 2 προστίθενται οι λέξεις «ή το δεδικασµένο», β) στην
παρ. 4 προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το
άρθρο 562 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 562
1. Είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης κατά απόφασης του
δικαστηρίου της παραποµπής, εφόσον µε τον λόγο αυτόν προσβάλλεται η απόφαση κατά το τµήµα της εκείνο κατά το οποίο
συµµορφώθηκε προς την αναιρετική.
2. Είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε
ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της
ουσίας, εκτός αν πρόκειται:
α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο
της ουσίας,
β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση,
γ) για ισχυρισµό που αφορά στη δηµόσια τάξη, ή το δεδικασµένο.
3. Κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει λόγο αναίρεσης από τις
δικές του πράξεις ή από πράξεις προσώπων που ενεργούν στο
όνοµά του, εκτός αν πρόκειται για λόγους που αφορούν τη δηµόσια τάξη.
4. Κατ’ εξαίρεση ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως,
λόγο αναίρεσης από εκείνους που αναφέρονται στους αριθµούς
1, 4, 14, 16, 17 και 19 του άρθρου 559. Ο Άρειος Πάγος µε απλή
διάταξή του, αν υπάρχουν λόγοι, οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη
αυτεπαγγέλτως κατά το πρώτο εδάφιο, καλεί τους διαδίκους να
διατυπώσουν µε υπόµνηµα τις απόψεις τους στην οριζόµενη από
αυτόν προθεσµία. Η γνωστοποίηση της διάταξης αυτής γίνεται
µε επιµέλεια του γραµµατέα µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων. Η
απόφαση δεν εκδίδεται πριν από τη συµπλήρωση της προθεσµίας αυτής.»
Άρθρο 37
Πρόσθετοι λόγοι - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 569 του ΚΠολΔ
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 569 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 281» και το άρθρο 569 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 569
1. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης είναι παραδεκτοί, και αν η αίτηση της αναίρεσης δεν περιέχει λόγο τυπικά παραδεκτό και ορισµένο.
2. Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης ως προς τα ίδια κεφάλαια
της προσβαλλόµενης απόφασης και τα κεφάλαια εκείνα που
αναγκαστικά συνέχονται µε αυτά, ασκούνται µόνο µε δικόγραφο
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου, τριάντα (30)
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 281, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων
λόγων επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και τους άλλους διαδίκους. Η επίδοση µπορεί να γίνει και
στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσιβλήτου, αν αυτός επισπεύδει τη συζήτηση. Αντίγραφα των προσθέτων λόγων, τα
οποία εκδίδονται ατελώς, αφού κατατεθούν από τον αναιρεσείοντα, παραδίδονται από τον γραµµατέα του Αρείου Πάγου ένα
στον εισηγητή της υπόθεσης για τους σκοπούς του άρθρου 571
και ένα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέσα στην παραπάνω προθεσµία των τριάντα ηµερών. Τα ίδια εφαρµόζονται και
όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο αναιρεσίβλητος ή ο άλλος διάδικος εκτός από τον αναιρεσείοντα.»
Άρθρο 38
Προτάσεις - Πότε είναι υποχρεωτικές Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην παρ.
1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το ποιος διάδικος καταθέτει τις προτάσεις, β) στην παρ. 1 προστίθεται τρίτο εδάφιο,
γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 διαγράφονται οι λέξεις «καθώς
και τα έγγραφα εκείνα που η υποβολή τους είναι παραδεκτή κατά
την παρ. 2» και το άρθρο 570 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 570
1. Οι διάδικοι δεν είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν προτάσεις, εκτός αν προβάλλονται ενστάσεις ως προς το παραδεκτό
και το εµπρόθεσµο της αίτησης της αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων. Σε αυτή την περίπτωση, ο προβάλλων τις ενστάσεις
διάδικος καταθέτει τις προτάσεις του είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να καταθέτουν υπόµνηµα έως τη δωδέκατη
ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση, εφόσον
παρέστησαν σε αυτή.
2. Νέοι ισχυρισµοί των διαδίκων και νέα αποδεικτικά µέσα για
την ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο µετά
την αναίρεση υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τα δικαστήρια της ουσίας.
3. Μέσα στην προθεσµία της παρ. 1 οφείλουν όλοι οι διάδικοι
να καταθέσουν στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου τα έγγραφα
που χρησιµεύουν για να υποστηριχθεί ή να αποκρουστεί η αναίρεση. Η κατάθεση και η ηµεροµηνία της βεβαιώνεται µε σηµείωση επάνω στο φάκελο της δικογραφίας.
4. Τα αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων των διαδίκων,
των αντιδίκων τους ή των άλλων διαδίκων, τα οποία προσάγονται, υποβάλλονται ατελώς, νόµιµα επικυρωµένα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Άρθρο 39
Ειδικές διαδικασίες - Εφαρµογή γενικών διατάξεων Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 7 και προσθήκη παρ. 8
στο άρθρο 591 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 591 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) η περ. στ’
της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την προθεσµία, β) στην παρ.
2 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, γ) η παρ. 4 αντικαθί-

σταται, δ) στην παρ. 7 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ε) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 591 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 591
1. Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρµόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών. Αν στις ειδικές αυτές διατάξεις δεν ορίζεται
διαφορετικά:
α) Η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα
(30) ηµέρες και αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους
οµοδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής,
εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
β) Η παρέµβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση ασκούνται,
µε ποινή απαραδέκτου, µε δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η δίκη και επιδίδεται
στους διαδίκους τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης. Παρέµβαση µετά από προσεπίκληση
ή ανακοίνωση κατατίθεται και επιδίδεται στους διαδίκους, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
γ) Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση.
δ) Τα περιεχόµενα στις προτάσεις µέσα επίθεσης και άµυνας
προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα
πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτα.
ε) Οι διάδικοι το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο
προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους µέσα.
στ) Οι διάδικοι µπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της πέµπτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση να καταθέσουν προσθήκη στις
προτάσεις τους, µε την οποία αξιολογούνται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισµοί και προσκοµίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωµοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 µόνο για την
αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν.
ζ) Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης και αναψηλάφησης ασκούνται µε ποινή απαραδέκτου µε δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο
απευθύνονται και επιδίδεται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8)
ηµέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά
την ηµεροµηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης.
2. Ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων η συζήτηση είναι
προφορική. Με εξαίρεση τις διαφορές από την οικογένεια, τον
γάµο και την ελεύθερη συµβίωση, οι διάδικοι µπορούν, κατ’ εφαρµογήν της παρ. 2 του άρθρου 242, να συµφωνήσουν µόνο µε κοινή
δήλωση ότι δεν θα παραστούν στη συζήτηση. Η δήλωση υπογράφεται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των µερών, κατατίθεται µε τις προτάσεις το αργότερο ως την παραµονή της
δικασίµου και ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη δικάσιµο.
3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύµφωνα µε τα άρθρα 415 επ..
4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγµατογνωµοσύνη κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου
237.
5. Η οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα
που οι διάδικοι έχουν προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν
διεξαχθεί στο ακροατήριο.
6. Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποία
έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως
και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δικάζεται.
7. Κατά την εκδίκαση της ανακοπής ερηµοδικίας, της έφεσης
και της αναψηλάφησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για την εκδίκαση της υπόθεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται µε το ένδικο µέσο. Σε περίπτωση ερηµοδικίας του ανακόπτοντος, του εκκαλούντος, του αντεκκαλούντος
ή του αιτούντος την αναψηλάφηση, το αντίστοιχο ένδικο µέσο
απορρίπτεται. Η αναίρεση εκδικάζεται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις των άρθρων 591 έως 645.
8. Τα άρθρα 466 έως 471 δεν εφαρµόζονται στις ειδικές διαδικασίες.»
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Άρθρο 40
Απόφαση επί ανακοπής - Νέα επίδοση διαταγής
πληρωµής - Αναστολή - Επαναφορά των πραγµάτων Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 633 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την παραποµπή
στην παρ. 4 του άρθρου 632, β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο
633 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 633
1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νόµιµα και οι
λόγοι της είναι νόµιµοι και βάσιµοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη
διαταγή πληρωµής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωµής.
2. Αν δεν έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, εκείνος υπέρ του
οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει
πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει το δικαίωµα να
ασκήσει την ανακοπή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη νέα επίδοση. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η αναστολή εκτέλεσης, που προβλέπεται στις παρ. 3 και
4 του προηγούµενου άρθρου. Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία, η διαταγή πληρωµής αποκτά δύναµη δεδικασµένου και είναι δυνατό να προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση.
3. Εάν η διαταγή πληρωµής που έχει εκτελεστεί, ακυρωθεί εν
όλω ή εν µέρει µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της ανακοπής, το δικαστήριο διατάζει, εάν το ζητήσει εκείνος κατά του
οποίου έγινε η εκτέλεση, την επαναφορά των πραγµάτων στην
κατάσταση που βρισκόταν πριν εκτελεστεί η ακυρωθείσα διαταγή πληρωµής. Η αίτηση υποβάλλεται είτε µε τα δικόγραφα της
έφεσης και των προσθέτων λόγων είτε µε τις ενώπιον του εφετείου προτάσεις του ανακόπτοντος. Η εκτέλεση της απόφασης
πρέπει να προαποδεικνύεται.»
Άρθρο 41
Διαταγή πληρωµής οφειλόµενου µισθού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 636Α του ΚΠολΔ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται µε την προσθήκη επιφύλαξης
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 621 και το άρθρο
636Α διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 636Α
1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 621 µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενου µισθού κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636,
εφόσον η σύναψη της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το
ύψος του µισθού αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο
ή µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων, η οποία εκδόθηκε µετά από
οµολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη, και εφόσον
έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση µε δικαστικό επιµελητή δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η
εργασία που αντιστοιχεί στον µισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωµής, τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.
2. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής υποβάλλεται
και στον κατά τόπο αρµόδιο δικαστή της παρ. 1 του άρθρου 621.
3. Η συζήτηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, που
εκδόθηκε για απαιτήσεις της παρ. 1, προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο και πάντως όχι
πέραν των τριών (3) µηνών από την κατάθεσή της. Αν αναβληθεί
η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες.
4. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές
του άρθρου 614 αριθµ. 3, σχετικά µε την καταβολή δικαστικού
ενσήµου, τέλους απογράφου, παραβόλου και κάθε άλλου τέλους
ή φόρου, ισχύουν ανάλογα και για τη διαταγή πληρωµής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ’ αυτής, καθώς και
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για τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα που ασκούνται κατά της απόφασης επί της ανακοπής.»
Άρθρο 42
Αποτελέσµατα ανακοπής - Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 644 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 644 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 644 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 644
1. Αν η ανακοπή ασκήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και οι λόγοι
της είναι νόµιµοι και βάσιµοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή
απόδοσης της χρήσης του µισθίου, διαφορετικά απορρίπτει την
ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή.
2. Η διάταξη του άρθρου 634 εφαρµόζεται αναλόγως.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 633 εφαρµόζεται και σε περίπτωση
ακύρωσης µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της ανακοπής
της διαταγής απόδοσης του µισθίου που έχει εκτελεσθεί.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ
Άρθρο 43
Αρµόδιο δικαστήριο - Τροποποίηση της παρ. 3
και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 683 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς την κατάργηση της αποκλειστικής αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων, β) προστίθεται παρ. 5 και το
άρθρο 683 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 683
1. Τα ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται από τα µονοµελή πρωτοδικεία.
2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα
των ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται από
αυτά.
3. Τα ειρηνοδικεία είναι αρµόδια και για την εγγραφή ή άρση
προσηµείωσης υποθήκης.
4. Τα ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται και από το καθ’ ύλην
αρµόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο
όπου πρόκειται να εκτελεστούν.
5. Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρµόδιο,
αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση.»
Άρθρο 44
Αρµοδιότητα πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου
δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα,
όταν η κύρια υπόθεση εκκρεµεί σε αυτό Τροποποίηση του άρθρου 684 του ΚΠολΔ
Το άρθρο 684 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται
ως προς το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η κύρια υπόθεση και
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 684
Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεµής σε πολυµελές πρωτοδικείο
ή σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο, τα ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό.»
Άρθρο 45
Αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων - Τροποποίηση των
παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 686 του
ΚΠολΔ
Στο άρθρο 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) τροπο-
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ποιείται η αναφορά του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 ως προς
την περίπτωση που το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης δικάζει
την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, β) η παρ. 6 τροποποιείται µε την κατάργηση της
δυνατότητας προφορικής άσκησης ανταίτησης, γ) προστίθενται
παρ. 7 και 8 και το άρθρο 686 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 686
1. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία του δικαστηρίου.
2. Η γραµµατεία του δικαστηρίου υποβάλλει αµέσως την αίτηση στον δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου ή τον ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζει τόπο, ηµέρα και ώρα για τη συζήτησή της,
διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς η κλήση, καθώς και το χρονικό διάστηµα που πρέπει να
µεσολαβήσει κατά την κρίση του µεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης.
3. Ως τόπος συζήτησης µπορεί να οριστεί και η κατοικία του
δικαστή που δικάζει την υπόθεση ή άλλος κατά την κρίση του κατάλληλος για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η συζήτηση
µπορεί να οριστεί και Κυριακή ή εορτή.
4. Η γνωστοποίηση γίνεται µε επίδοση εγγράφου που εκδίδεται από τη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται
ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της συζήτησης ή µε τηλεγραφική ή
µε τηλεφωνική πρόσκληση της γραµµατείας του δικαστηρίου ή
µε ηλεκτρονικά µέσα µε δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής του
µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης µπορεί συγχρόνως
µε την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.
5. Κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης η αίτηση µπορεί να
υποβληθεί και µε τις προτάσεις. Στην περίπτωση του άρθρου 684
η αίτηση δικάζεται µόνον κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.
6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο µονοµελές
πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί
να ασκηθεί και προφορικά.
7. Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης ή της ανταίτησης στο
ακροατήριο δεν εµφανιστεί κάποιος διάδικος ή εµφανιστεί και
δεν λάβει νόµιµα µέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί
σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.
8. Η αίτηση για εγγραφή συναινετικής προσηµείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσηµείωσης κατατίθεται στη γραµµατεία
του δικαστηρίου. Η αίτηση µπορεί να κατατεθεί και τα δικαιολογητικά έγγραφα να υποβληθούν ηλεκτρονικά κατά την παρ. 2 του
άρθρου 117 και την παρ. 4 του άρθρου 119.»
Άρθρο 46
Πιθανολόγηση - Συζήτηση της αίτησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 690 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 690 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 690
1. Σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά µέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισµών.
2. Ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης
δικάζει την αίτηση χωρίς τη σύµπραξη γραµµατέα, εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση πρακτικών. Αν δεν συµπράττει γραµµατέας, ο δικάζων µπορεί να επιτρέψει τη µαγνητοφώνηση της
διαδικασίας, µετά το πέρας της οποίας η µαγνητοταινία παραλαµβάνεται από αυτόν και, αφού εκδοθεί η απόφαση, φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.
3. Η συζήτηση για την εγγραφή συναινετικής προσηµείωσης
ή ανάκλησης συναινετικής προσηµείωσης διεξάγεται εγγράφως,
κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 και οι διάδικοι µπορούν να παραστούν µε δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 242.»

Άρθρο 47
Ανακριτικό σύστηµα - Απόφαση - Αντικατάσταση της
παρ. 3 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ
Η παρ. 3 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται και το άρθρο 691 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 691
1. Το δικαστήριο µπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηµατισµό της κρίσης
του.
2. Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά µέτρα πρέπει να ορίζει το ασφαλιστικό µέτρο, καθώς και το δικαίωµα, στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή την κατάσταση την
οποία ρυθµίζει.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου περιέχει συνοπτική αιτιολογία
ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του δικαιώµατος του οποίου
γίνεται επίκληση και τη συνδροµή ή µη επικείµενου κινδύνου ή
επείγουσας περίπτωσης και δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση µετά την περάτωση της ακροαµατικής διαδικασίας.»
Άρθρο 48
Ισχύς προσωρινής διαταγής, όταν η συζήτηση της
αίτησης αναβληθεί - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 691Α του ΚΠολΔ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 691Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται ως προς το επιτρεπόµενο της
αναβολής της συζήτησης και το άρθρο 691Α διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 691Α
1. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωµα, µόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή,
που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά
µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώµατος ή
τη ρύθµιση της κατάστασης.
2. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται µε οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία
την εµφάνισή του. Αν γίνει δεκτό το αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών µέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες. Αν η
συζήτηση της αίτησης αναβληθεί, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της
προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’ ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την ανάκληση της
προσωρινής διαταγής.
3. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων επί της οποίας εκδόθηκε
προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείµενο την απαγόρευση µεταβολής της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης ακινήτου ή
πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται στην αρµόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.»
Άρθρο 49
Προθεσµία άσκησης αγωγής από τη δηµοσίευση
της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 693 του ΚΠολΔ
Η παρ. 1 του άρθρου 693 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
τροποποιείται ως προς την προθεσµία και το άρθρο 693 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 693
1. Αν το ασφαλιστικό µέτρο έχει διαταχθεί πριν από την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το
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διατάσσει, µπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσµία για
την άσκησή της, όχι όµως µικρότερη από εξήντα (60) ηµέρες από
τη δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων.
2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 1, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο, εκτός αν ο αιτών µέσα
στην προθεσµία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωµής.»
Άρθρο 50
Ανάκληση - Μεταρρύθµιση απόφασης ασφαλιστικών µέτρων
από το δικαστήριο της κύριας δίκης Τροποποίηση του άρθρου 697 του ΚΠολΔ
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 697 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας οι λέξεις «και στο πολυµελές πρωτοδικείο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και στα πολυµελή δικαστήρια» και το
άρθρο 697 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 697
Το αρµόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η
εκκρεµοδικία µπορεί, µε αίτηση του διαδίκου που έχει έννοµο
συµφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να µεταρρυθµίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν µέρει την απόφαση που δέχεται
ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Ο δικαστής, και στα
πολυµελή δικαστήρια ο πρόεδρος, ορίζουν τη δικάσιµο και την
προθεσµία κλήτευσης.»
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Άρθρο 53
Παράσταση µε δήλωση Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 764 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 764 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 764
1. Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση ασκούνται
και µε τις προτάσεις.
2. Αν όταν εκφωνείται η υπόθεση, δεν εµφανιστεί κανείς διάδικος, η συζήτηση µαταιώνεται. Αν κάποιος από τους διαδίκους
εµφανιστεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν. Η
παρ. 2 του άρθρου 242 εφαρµόζεται και εδώ.
3. Ανακοπή ερηµοδικίας επιτρέπεται, αν όποιος δικάστηκε ερήµην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή εµπρόθεσµα ή δεν κλητεύθηκε
κανονικά ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ

Άρθρο 51
Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη Επίδοση στον γραµµατέα του ειρηνοδικείου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 711 του ΚΠολΔ

Άρθρο 54
Αναστολή δίκης σε περίπτωση αµφισβήτησης κύρους
διαιτητικής ρήτρας - Προσθήκη άρθρου 870Α
του ΚΠολΔ

Στην παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
οι λέξεις «στον ειρηνοδίκη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον
γραµµατέα του ειρηνοδικείου» και το άρθρο 711 διαµορφώνεται
ως εξής:

Προστίθεται νέο άρθρο 870Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ως εξής:

«Άρθρο 711
1. Η συντηρητική κατάσχεση κινητών ή εµπράγµατων δικαιωµάτων επάνω σ’ αυτά στα χέρια του οφειλέτη γίνεται κατά τις
διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης, χωρίς να επιδοθεί προηγουµένως η απόφαση που διατάζει την κατάσχεση. Αντίγραφο
ή περίληψη της έκθεσης της κατάσχεσης επιδίδεται σε εκείνον
σε βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, αν δεν ήταν
παρών κατά την επιβολή της, το αργότερο την επόµενη ηµέρα
εφόσον έχει την κατοικία του στον τόπο της κατάσχεσης, διαφορετικά µέσα σε οκτώ ηµέρες από αυτήν.
2. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται από τον δικαστικό επιµελητή στον γραµµατέα του ειρηνοδικείου του τόπου
της κατάσχεσης, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταχωρίσει
περίληψή της σε ειδικό βιβλίο µε αλφαβητικό ευρετήριο εκείνων
κατά των οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση.»
Άρθρο 52
Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης - Προθεσµία άσκησης
αγωγής - Προσθήκη άρθρου 732Α του ΚΠολΔ
Προστίθεται άρθρο 732Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ως εξής:
«Άρθρο 732Α
Μέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης που ρυθµίζει προσωρινά την κατάσταση κατά τα άρθρα 731
και 732, εκείνος, υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή ρύθµιση,
οφείλει να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση. Η απόφαση
που διατάσσει ασφαλιστικά µέτρα κατά το πρώτο εδάφιο παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή.
Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν από τη
δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης.»

«Άρθρο 870Α
Αν ενώπιον του πολιτικού ή του διαιτητικού δικαστηρίου ανακύπτει ζήτηµα κύρους της συµφωνίας διαιτησίας µεταξύ των διαδίκων, το µεταγενεστέρως επιληφθέν δικαστήριο αναστέλλει την
εκδίκαση της ενώπιόν του δίκης µέχρι να εκδοθεί απόφαση από
το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο.»
Άρθρο 55
Διαιτητική απόφαση - Υπογραφή µε ηλεκτρονικά µέσα Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 892 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 892 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας:
α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και β) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο µε την προσθήκη της δυνατότητας υπογραφής
µε ηλεκτρονικά µέσα και το άρθρο 892 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 892
1. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να συντάσσεται εγγράφως και
να υπογράφεται ιδιοχείρως από τους διαιτητές. Μπορεί ακόµα
να συντάσσεται και να υπογράφεται από τους διαιτητές και σε
ηλεκτρονική µορφή µε τη χρήση εγκεκριµένης ηλεκτρονικής
υπογραφής κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Αν κάποιος από τους διαιτητές αρνείται ή κωλύεται να υπογράψει, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται στο έγγραφο
της απόφασης, καθώς και ότι εκείνος που αρνείται ή κωλύεται
έλαβε µέρος στη διαιτητική διαδικασία και στη διάσκεψη, και να
υπογράφεται από την πλειοψηφία των διαιτητών. Στη δεύτερη
περίπτωση του άρθρου 891 αρκεί η υπογραφή από τον επιδιαιτητή. Με τη συµφωνία για διαιτησία µπορεί να οριστεί ότι η διαιτητική απόφαση υπογράφεται ιδιοχείρως ή µε ηλεκτρονικά µέσα
µόνο από τον επιδιαιτητή ή από αυτόν και κάποιον από τους διαιτητές.
2. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να αναφέρει:
α) το όνοµα και το επώνυµο του επιδιαιτητή και των διαιτητών,
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β) τον τόπο και το χρόνο της έκδοσής τους,
γ) τα ονόµατα και τα επώνυµα εκείνων που έλαβαν µέρος στη
διαιτητική διαδικασία,
δ) τη συµφωνία για διαιτησία στην οποία βασίστηκε,
ε) το αιτιολογικό και
στ) το διατακτικό.
Με τη συµφωνία διαιτησίας µπορεί να οριστεί ότι η διαιτητική
απόφαση αρκεί να αναφέρει τη συµφωνία διαιτησίας και το διατακτικό.»
Άρθρο 56
Κατάθεση διαιτητικής απόφασης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 893 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 893 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθενται οι λέξεις «σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή» και το
άρθρο 893 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 893
1. Η διαιτητική απόφαση ολοκληρώνεται από τη στιγµή που θα
υπογραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 892.
2. Ο διαιτητής ή, αν είναι περισσότεροι διαιτητές, ο επιδιαιτητής ή µε εντολή του ένας από τους διαιτητές, είναι υποχρεωµένος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τη συµφωνία διαιτησίας,
να καταθέσει το πρωτότυπο της διαιτητικής απόφασης σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή στη γραµµατεία του µονοµελούς
πρωτοδικείου της περιφέρειας στην οποία εκδόθηκε και να παραδώσει αντίγραφά της σ’ αυτούς που συνοµολόγησαν τη συµφωνία διαιτησίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ
Άρθρο 57
Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης - Κατά ποίων
απευθύνεται η ανακοπή κατά του πλειστηριασµού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 933 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας:
α) προστίθενται στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «σε κάθε περίπτωση»,
β) προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και το άρθρο 933 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 933
1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
και κάθε δανειστή του που έχει έννοµο συµφέρον και αφορούν
την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ή την απαίτηση ασκούνται µόνο µε ανακοπή,
που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος, έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο µονοµελές πρωτοδικείο
σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές
µε χωριστά δικόγραφα, µε επιµέλεια της γραµµατείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιµο.
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο
συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο, σε κάθε περίπτωση οκτώ (8) τουλάχιστον µέρες πριν τη συζήτηση. Η ανακοπή κατά του πλειστηριασµού απευθύνεται, µε ποινή το
απαράδεκτο, κατά του επισπεύδοντα δανειστή και του υπερθεµατιστή. Επί κοινής δε πλειοδοσίας η ανακοπή ασκείται από
όλους και κατά όλων των πλειοδοτών.
2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή γίνεται είκοσι (20) ηµέρες πριν από
τη συζήτηση.
3. Αρµόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον µετά την επίδοση της

επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρµόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584.
Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόµη και
εάν έχει οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασµού συµβολαιογράφος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια.
4. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή
πληρωµής, οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην έκταση που
ισχύει το δεδικασµένο σύµφωνα µε τα άρθρα 330 και 633 παράγραφος 2 εδάφιο γ’, αντίστοιχα.
5. Οι ισχυρισµοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης,
πρέπει να αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφα ή µε δικαστική οµολογία.
6. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα
σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη συζήτησή της.»
Άρθρο 58
Ανακοπή τρίτου - Σώρευση αιτήµατος απόδοσης
του πράγµατος - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 936 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 936 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 936
1. Τρίτος έχει δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προσβάλλεται δικαίωµά του επάνω στο αντικείµενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε
εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως: α)
δικαίωµα εµπράγµατο που αποκλείει ή περιορίζει το δικαίωµα
εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, β) απαγόρευση
διάθεσης που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύµφωνα
µε το νόµον την ακυρότητα της διάθεσης. Έχει, επίσης, δικαίωµα
να ασκήσει ανακοπή και ο νοµέας, εκτός αν εκείνος υπέρ του
οποίου γίνεται η εκτέλεση αποδείξει πως εκείνος κατά του
οποίου στρέφεται έχει επάνω στο αντικείµενο που έχει κατασχεθεί εµπράγµατο δικαίωµα επικρατέστερο από τη νοµή. Η ανακοπή εισάγεται στο καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο του τόπου
όπου γίνεται η εκτέλεση.
2. Η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δανειστή και
του οφειλέτη και αν πρόκειται για ακίνητο εγγράφεται στο βιβλίο
διεκδικήσεων κατά το άρθρο 220. Η συζήτηση της ανακοπής
προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από
την κατάθεσή της, µπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο
δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε
την εντολή για τη διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην ανακοπή µπορεί να σωρευτεί και αίτηµα απόδοσης του πράγµατος.
3. Τρίτος που απέκτησε το δικαίωµα από τον καθ’ ου η εκτέλεση µε απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική
κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα, δεν µπορεί να αντιτάξει το δικαίωµα αυτό κατά του επισπεύδοντος που πέτυχε τη
διάρρηξη ούτε κατά του υπερθεµατιστή και των διαδόχων του.»
Άρθρο 59
Δίκες περί την εκτέλεση - Παρέµβαση - Ένδικα Μέσα Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 937
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) οι περ. β)
και γ) της παρ. 1 αντικαθίστανται, β) στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται οι λέξεις «εκτός αν ορίζεται διαφορετικά» και το άρθρο
937 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 937
1. Στις δίκες τις σχετικές µε την εκτέλεση:
α) έχει δικαίωµα να παρέµβει κάθε δανειστής εκείνου κατά του
οποίου στρέφεται η εκτέλεση,
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β) δεν επιτρέπεται η ανακοπή ερηµοδικίας ούτε στο πρωτοβάθµιο ούτε και στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο,
γ) η προθεσµία και η άσκηση του ενδίκου µέσου δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
2. Στις δίκες αυτές η προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 είναι εξήντα (60) ηµέρες. Η δικάσιµος για τη συζήτηση
της αναίρεσης δεν µπορεί να ορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες. Οι προθεσµίες της παραγράφου 4 του άρθρου 568 είναι
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή
της συζήτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 575, δεν µπορεί να είναι
κάθε φορά µεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ηµέρες.
3. Στις δίκες σχετικά µε την εκτέλεση για την εκδίκαση των
ανακοπών εφαρµόζονται οι διατάξεις της διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.»
Άρθρο 60
Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης - Προσθήκη άρθρου 938 του ΚΠολΔ
Προστίθεται άρθρο 938 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 938
1. Με εξαίρεση την κατάσχεση ακινήτων, ως προς τα οποία
εφαρµόζεται η παρ. 2, όπως επίσης µε εξαίρεση την κατάσχεση
κινητών που υπόκεινται σε φθορά, µε αίτηση του ανακόπτοντος
µπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µε
εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη
βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίµηση της ανακοπής. Επίσης µπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση. Η αίτηση ασκείται στο
αρµόδιο κατά τα άρθρα 933 και 936 δικαστήριο και δικάζεται
κατά τα άρθρα 686 επ..
2. Ειδικώς επί κατάσχεσης ακινήτου δεν εφαρµόζεται η παρ.
1, η δε άσκηση του ενδίκου µέσου δεν αναστέλλει την πρόοδο
της εκτέλεσης, εκτός εάν το δικαστήριο του ενδίκου µέσου, µετά
από αίτηση του ασκούντος αυτό, που υποβάλλεται µε το ένδικο
µέσο ή µε τις προτάσεις, δικάζοντας µε τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάξει την αναστολή µε ή χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης
θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίµηση του ενδίκου µέσου. Επίσης µπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί
εγγύηση.
3. Στις προηγούµενες περιπτώσεις είναι δυνατή η έκδοση σηµειώµατος µε το οποίο εµποδίζεται η εκτέλεση µέχρι να εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης αναστολής ή επί του ενδίκου µέσου.
4. Η αίτηση µε την οποία ζητείται η αναστολή πλειστηριασµού
είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Η απόφαση πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις 12.00 το µεσηµέρι της
Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασµού.
5. Η αναστολή των παρ. 1 και 2 ή η εγγυοδοσία µπορεί να διαταχθεί µόνο µέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της ανακοπής, ή η απόφαση επί του ενδίκου µέσου.»
Άρθρο 61
Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Τροποποίηση της παρ. 2
και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) η παρ. 2
αντικαθίσταται, β) η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 950 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 950
1. Με την απόφαση µε την οποία διατάζεται η απόδοση ή πα-
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ράδοση τέκνου, καταδικάζεται ο γονέας που έχει το τέκνο να
εκτελέσει αυτήν την πράξη και µε την ίδια απόφαση, για την περίπτωση που δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως
χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση
έως ένα (1) έτος. Αν το τέκνο δεν βρεθεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 866.
2. Αν παρεµποδίζεται το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο, το δικαστήριο, που ρυθµίζει το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο,
καθορίζει τα χρονικά διαστήµατα αυτής και απειλεί, και αυτεπάγγελτα, σε βάρος εκείνου που εµποδίζει κάθε φορά την επικοινωνία, για κάθε παράβαση, χρηµατική ποινή έως δέκα χιλιάδες
(10,000.00) ευρώ και προσωπική κράτηση έως ένα (1) έτος. Η
παρεµπόδιση του δικαιώµατος της προσωπικής επικοινωνίας του
γονέα µε το τέκνο διαπιστώνεται µε έκθεση δικαστικού επιµελητή, ο οποίος παρευρίσκεται κατά τον ορισθέντα χρόνο έναρξης της επικοινωνίας.
3. (Καταργείται).»
Άρθρο 62
Κατάσχεση βιβλίων - Αντικατάσταση της παρ. 3
του άρθρου 953
Η παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται και το άρθρο 953 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 953
1. Κατάσχεση µπορεί να γίνει στα κινητά πράγµατα που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη, καθώς και στα χέρια µεσεγγυούχου κατά την έννοια του άρθρου 956 παράγραφος 1 ως συνέπεια
προηγούµενης κατάσχεσης.
2. Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη
εφαρµόζονται και
α) όταν κινητά πράγµατα του οφειλέτη βρίσκονται στα χέρια
του δανειστή ή τρίτου πρόθυµου να τα αποδώσει,
β) όταν κατάσχεται εµπράγµατο δικαίωµα του οφειλέτη επάνω
σε ξένο κινητό πράγµα,
γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγµατα που είχαν µεταβιβαστεί
από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της µεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα.
3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση:
α) τα πράγµατα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς
του,
β) προκειµένου για πρόσωπα που µε την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγµατα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους,
γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που δεν είναι εµπόρευµα, τα οποία,
ως πολιτιστικά αγαθά, ο δικαστικός επιµελητής που διενεργεί την
αναγκαστική εκτέλεση τα αφαιρεί και τα παραδίδει µετά από δηµόσια πρόσκληση, σε πολιτιστικούς οργανισµούς αντί τιµήµατος
που συµφωνείται από τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο και
αυτούς. Ο δικαστικός επιµελητής µπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δηµοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το ειρηνοδικείο του τόπου της
εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ..
4. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα είναι ασφαλισµένα η κατάσχεση ισχύει και για την αποζηµίωση που οφείλεται από την
ασφάλιση.»
Άρθρο 63
Κατάσχεση - Έκθεση κατάσχεσης - Ανακοπή Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 954
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) η περ. ε’
του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τον ορι-
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σµό ηµέρας διενέργειας πλειστηριασµού και προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4, µετά τη λέξη
«έκθεσης», προστίθενται οι λέξεις «και του αποσπάσµατος
αυτής» και στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), και το άρθρο 954 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 954
1. Η κατάσχεση, µε την επιφύλαξη του άρθρου 956 παράγραφος 1 εδάφιο γ’, γίνεται µε την αφαίρεση του πράγµατος από το
δικαστικό επιµελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση µπροστά
σε ενήλικο µάρτυρα. Το κατασχεµένο το εκτιµά ο δικαστικός επιµελητής ή ο πραγµατογνώµονας που ο επιµελητής προσλαµβάνει κατά την κρίση του για αυτόν τον σκοπό.
2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα
ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και α) ακριβή περιγραφή του κατασχεµένου πράγµατος, ώστε να µη γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητά του, β) αναφορά της εκτίµησης του
κατασχεµένου που έκανε ο δικαστικός επιµελητής ή ο πραγµατογνώµονας, γ) τιµή πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι
τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιµήθηκε το
κατασχεµένο κινητό πράγµα, δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου,
στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε
στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση,
ε) αναφορά της ηµέρας του πλειστηριασµού, η οποία ορίζεται
υποχρεωτικά σε πέντε (5) µήνες από την ηµέρα περάτωσης της
κατάσχεσης και όχι πάντως µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών
από την ηµεροµηνία αυτή, του τόπου του πλειστηριασµού,
καθώς και του ονόµατος του υπαλλήλου του πλειστηριασµού.
Εάν η παραπάνω προθεσµία συµπληρώνεται τον Αύγουστο, τότε
για τον υπολογισµό της λαµβάνεται υπόψη ο επόµενος µήνας.
Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά µε τον πλειστηριασµό, ο υπέρ ου η εκτέλεση µε την κατά το
άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης και η τυχόν διενέργειά του ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του
συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
Ο δικαστικός επιµελητής βεβαιώνει στην κατασχετήρια έκθεση
τον λόγο της αδυναµίας ορισµού συµβολαιογράφου του τόπου
εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού συλλόγου
του τόπου εκτέλεσης.
3. Την κατασχετήρια έκθεση υπογράφουν ο δικαστικός επιµελητής και ο µάρτυρας και αν είναι παρόντες εκείνος υπέρ του
οποίου γίνεται και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
την υπογράφουν και αυτοί. Αν κάποιος από αυτούς αρνηθεί να
υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στην έκθεση.
4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η
εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον, το αρµόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να διατάξει τη διόρθωση της
έκθεσης και του αποσπάσµατος αυτής, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίµηση και την τιµή πρώτης
προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το
αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα
του πλειστηριασµού. Η απόφαση πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις
12:00’ το µεσηµέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασµό ηµέρας και αναρτάται την ίδια ηµέρα µε επιµέλεια της γραµµατείας
στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).»
Άρθρο 64
Δυνατότητα πλειοδοσίας από κοινού Τροποποίηση των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 959
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην παρ.
4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και προστίθεται νέο τρίτο

εδάφιο, β) στην παρ. 5 προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο και τροποποιούνται το πρώτο και το έκτο εδάφιο µε προσθήκη αντίστοιχων ρυθµίσεων για την από κοινού πλειοδοσία, γ) στην παρ. 6 η
λέξη «πλειστηριασµού» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «πλειστηριασµών ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.», δ) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.
8» τροποποιούνται ως προς τη διάρκεια του πλειστηριασµού και
το τρίτο εδάφιο ως προς τη διάρκεια της παράτασης του πλειστηριασµού, και το άρθρο 959 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 959
1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται µε ηλεκτρονικά
µέσα ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου
όπου έγινε η κατάσχεση. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι
δυνατό να ορισθεί συµβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται ενώπιον
συµβολαιογράφου της περιφέρειας του συµβολαιογραφικού
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό,
του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Ο πλειστηριασµός των κατασχεµένων διενεργείται µέσω
των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµού από τον πιστοποιηµένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον του ίδιου
συµβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµού ανήκει στους κατά τόπον αρµοδίους
συµβολαιογραφικούς συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµού περιέχουν όλα
τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό λαµβάνουν µέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουµένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµών. Πλειοδοσία περισσότερων
από κοινού είναι εφικτή, µόνο εάν χορηγηθεί σε οποιονδήποτε
εξ αυτών ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους λοιπούς ενδιαφερόµενους πλειοδότες και αυτός προβεί στη σχετική
δήλωση συµµετοχής και υποβολής του πληρεξουσίου, πριν τον
πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την παρ. 5. Στην περίπτωση αυτή,
και εφόσον κατακυρωθεί στους περισσότερους πλειοδότες το
πράγµα, αυτοί ενέχονται εις ολόκληρον για την καταβολή του
πλειστηριάσµατος.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συµµετοχή του σε
συγκεκριµένο πλειστηριασµό, σύµφωνα µε τους όρους αυτού,
αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παραγράφου 1 του άρθρου
965 και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1003, επί κοινής δε πλειοδοσίας το κατά την
παράγραφο 4 του παρόντος πληρεξούσιο µέχρι ώρα 15:00, δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµέρα του πλειστηριασµού. Οι προσφορές, µε ποινή ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν αίρεση ή όρο, και είναι ανέκκλητες. Το τέλος χρήσης
των συστηµάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων
πλειστηριασµών και του πλειστηριάσµατος γίνεται αποκλειστικά
σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελµατικό λογαριασµό που θα διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυµα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Σε περίπτωση πλειοδοσίας περισσοτέρων, σύµφωνα
µε την παρ. 4, η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης
µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί
ατοµικά είτε ως εκπρόσωπος των λοιπών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης, επί κοινής δε πλειοδοσίας ο εκπρόσωπος των λοιπών, διορίζει µε ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην
περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης µέχρι ώρα
15:00 δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµέρα του
πλειστηριασµού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραµµατέας
του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης. Το τελευταίο εδάφιο
εφαρµόζεται, ακόµη και όταν ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον συµβολαιογράφου διορισµένου στην περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή του
συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του Κράτους.
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6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µετά το
πέρας της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου ελέγχει
τα υποβαλλόµενα αρχεία, διαπιστώνει µε πράξη του, µέχρι ώρα
17:00 της προηγούµενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ηµέρας, την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήµατα
πλειστηριασµών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν µέρος.
7. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα βρίσκονται στην περιφέρεια
περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασµός διενεργείται,
κατ’ επιλογήν του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Εάν ο πλειστηριασµός µπορεί να
γίνει ηλεκτρονικά σε µία µόνο από αυτές, επιλέγεται υποχρεωτικά η περιφέρεια του συγκεκριµένου ειρηνοδικείου και αν, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν µπορεί να διενεργηθεί σε καµία από
αυτές, επιλέγεται η περιφέρεια του συµβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Αρµόδιο για την επίλυση
των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του πλειστηριασµού είναι το δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης.
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί διενεργούνται µόνο εργάσιµη ηµέρα Τετάρτη ή Πέµπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00’ έως
τις 12:00’ και από τις 14:00’ έως τις 16:00’. Σε υποβολή προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού,
ήτοι από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 ή από ώρα 15:59:00 έως
15:59:59 δίδεται αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε
προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί µεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις µπορούν
να συνεχισθούν για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο της µίας
(1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει από
την 1η Αυγούστου έως την 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούµενη και την εποµένη εβδοµάδα της ηµέρας των εκλογών
για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση
αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και µόνο για τις
Περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για
πλοία, αεροσκάφη και για πράγµατα που µπορούν να υποστούν
φθορά.
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές.
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά µεγαλύτερη
από την εκάστοτε µέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής
προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες
οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες
ενηµερώνονται αµέσως από τα συστήµατα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι
αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενηµερώνεται
για την εκάστοτε µέγιστη υποβληθείσα προσφορά.
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαµβάνουν µέρος στον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ενηµερώνονται αµέσως από τα συστήµατα για τυχόν αναστολή, µαταίωση ή διακοπή του πλειστηριασµού, καθώς και για τον λόγο αυτής.
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών
προσφορών, ανακοινώνεται το αποτέλεσµα του πλειστηριασµού
µέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων. Όσοι έχουν λάβει µέρος
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ενηµερώνονται αµελλητί για το
αποτέλεσµά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγµατα στον πλειοδότη.
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό κινητών, ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού το
πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό. Με την καταβολή του
πλειστηριάσµατος και του τέλους χρήσης, το κατακυρωµένο
πράγµα παραδίδεται στον υπερθεµατιστή. Η παράδοση του
πράγµατος στον υπερθεµατιστή δεν µπορεί να γίνει πριν την καταβολή του πλειστηριάσµατος και του τέλους χρήσης. Ο υπάλ-
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ληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφείλει, το αργότερο
την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η κατάθεση του πλειστηριάσµατος είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει το Δηµόσιο για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του. Εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι µέλος. Εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών, µέρος του ανωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 14 του παρόντος,
αποδίδεται από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελµατικών
τραπεζικών λογαριασµών των υπαλλήλων των πλειστηριασµών
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
14. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων
πλειστηριασµού, οι λεπτοµέρειες υποβολής των πλειοδοτικών
προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών
στα συστήµατα, το ύψος και ο τρόπος καθορισµού, επιµερισµού,
είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστηµάτων,
αναπροσαρµογής του τέλους χρήσης και του µέρους αυτού που
αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 65
Χρόνος πλειστηριασµού πραγµάτων υποκειµένων
σε φθορά - Καταβολή εγγύησης σε µετρητά Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 962 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 962 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
παρ. 2 και το άρθρο 962 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 962
1. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα µπορεί, κατά την κρίση του
υπαλλήλου του πλειστηριασµού, να υποστούν φθορά, πλειστηριάζονται αµέσως. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί να
προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δηµοσιότητας. Αν διαφωνήσει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το
ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ..
2. Τα υποκείµενα σε φθορά ευπαθή προϊόντα, πλειστηριάζονται οποιαδήποτε µέρα, και η κατά την παρ. 6 του άρθρου 959
ανάρτηση στα ηλεκτρονικά συστήµατα µπορεί να διενεργείται
και αυθηµερόν, πριν την έναρξη του πλειστηριασµού, η δε κατά
την παρ. 1 του άρθρου 965 εγγυοδοσία δύναται να κατατεθεί και
σε µετρητά.»
Άρθρο 66
Από κοινού πλειοδοσία - Τροποποίηση των
παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 965 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφονται οι λέξεις «και περισσότεροι
πλειοδότες από κοινού», προστίθενται νέα τρίτο και έκτο εδάφιο,
στο πέµπτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «σε µετρητά ή», β)
στην παρ. 4 η λέξη «πέµπτη» αντικαθίσταται από την λέξη «δέκατη», γ) στην παρ. 5, στο δεύτερο εδάφιο ρυθµίζεται η επίδοση
σε κοινή πλειοδοσία και στο ένατο εδάφιο οι λέξεις «Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και το άρθρο 965
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 965
1. Η πλειοδοσία αρχίζει µε βάση την τιµή πρώτης προσφοράς.
Δεν µπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του
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πλειστηριασµού και οι υπάλληλοί του. Για την από κοινού πλειοδοσία περισσότερων εφαρµόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου
959. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, αν προβληθεί εγγράφως πριν την έναρξη της διαδικασίας αντίρρηση από τον επισπεύδοντα ή τον καθ’ ού η εκτέλεση ή από οποιονδήποτε
πλειοδότη να αποκλείσει από την πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις
βάρος του οποίου επισπεύδεται αναπλειστηριασµός, εφόσον το
γεγονός αυτό προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο ή οµολογείται.
Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει µε µεταφορά πίστωσης
στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή µε εγγυητική επιστολή τράπεζας,
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) µήνα, ή µε επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εγγυοδοσία ίση
προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιµής της πρώτης προσφοράς. Επί περισσότερων υποψήφιων πλειοδοτών κατά την παρ. 4
του άρθρου 959, η κατάθεση ή η έκδοση της επιταγής µπορεί να
γίνει από οποιονδήποτε πλειοδότη είτε αυτός ενεργεί ατοµικά
είτε ως εκπρόσωπος των λοιπών. Αν υπερθεµατιστής αναδείχθηκε άλλος, ή αν η κατακύρωση µαταιώθηκε από οποιονδήποτε
λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέσει αµέσως µετά το πέρας του πλειστηριασµού.
2. Τα πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στον
πλειοδότη που προσφέρει τη µεγαλύτερη τιµή. Ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού πρέπει να καταχωρίζει στην έκθεσή του όλες τις
προσφορές που έγιναν.
3. Ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα σε µετρητά ή µε µεταφορά πίστωσης στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό
λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή µε επιταγή
έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, την τρίτη
εργάσιµη µέρα από τον πλειστηριασµό και αµέσως µετά του παραδίδεται το κατακυρωµένο πράγµα. Η παράδοση του πράγµατος στον υπερθεµατιστή δεν µπορεί να γίνει πριν αυτός
καταβάλει το πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης.
4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, το αργότερο τη
δέκατη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό, να καταθέσει
εντόκως το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αναλογούντες επί του πλειστηριάσµατος τόκοι υπολογίζονται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
αποδίδονται από κοινού µε το πλειστηρίασµα µε εντολή του επί
του πλειστηριασµού υπαλλήλου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία και οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν στην απόδοση του πλειστηριάσµατος στους δικαιούχους, καθώς και άλλο σχετικό ζήτηµα. Η κατάθεση είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην
πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει το Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του.
5. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει εµπροθέσµως το πλειστηρίασµα και το τέλος χρήσης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει µέσα στις επόµενες δύο (2) εργάσιµες ηµέρες να
τον οχλήσει µε εξώδικη πρόσκληση που επιδίδεται µε δικαστικό
επιµελητή. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλλει το πλειστηρίασµα µέσα στις επόµενες από την όχληση πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που
έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόµενοι πλειοδότες,
η προσφορά των οποίων, αθροιζοµένη µε το ποσό της εγγυοδοσίας που κατέπεσε, είναι ίση µε το πλειστηρίασµα, να καταβάλουν σε τακτή ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση το ποσό που
είχαν προσφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή, επί δε κοινής πλειοδοσίας επιδίδεται στον εκπρόσωπο
αυτών. Αν εµφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι συντάσσεται σχετική έκθεση από τον συµβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που είχε προσφέρει κατά τον
πλειστηριασµό το µεγαλύτερο ποσόν. Το πλειστηρίασµα συνίσταται στο άθροισµα του ποσού που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεµατιστή που κατέπεσε. Αν, κατά
την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, η κατά
τα προηγούµενα εδάφια πρόσκληση των επόµενων πλειοδοτών
είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που εκτίθενται
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σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηριασµός κατά τις
διατάξεις των επόµενων εδαφίων. Η επίσπευση του αναπλειστηριασµού γίνεται είτε µε επιµέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού είτε από τον υπέρ ου ή από τον καθ’ ου η εκτέλεση ή
από κάθε δανειστή που έχει αναγγελθεί µε τίτλο εκτελεστό. Ο
αναπλειστηριασµός επισπεύδεται µε πράξη του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού ή µε δήλωση προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του δανειστή, για την οποία
συντάσσεται πράξη. Περίληψη της πράξης, η οποία περιέχει και
όσα πρέπει να περιλαµβάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του υπαλλήλου του
πλειστηριασµού στην Ιστοσελίδα Δηµοσιεύσεων Πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η διάταξη του
άρθρου 959 της παρ. 8 εφαρµόζεται αναλόγως και η σχετική
προθεσµία υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός
υπερθεµατιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασµα, δεν µπορεί να πλειοδοτήσει, δικαιούται όµως, έως ότου αρχίσει η πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόµενο πλειστηρίασµα, µε τον τόκο
υπερηµερίας, καθώς και τα έξοδα του αναπλειστηριασµού και
να ζητήσει να του κατακυρωθεί το πράγµα.
6. Αν κατά τον αναπλειστηριασµό δεν επιτευχθεί το ίδιο πλειστηρίασµα, ο πρώτος υπερθεµατιστής, που δεν κατέβαλε, ευθύνεται για τη διαφορά εντόκως, µε το επιτόκιο υπερηµερίας. Η
εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, µε τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται. Αν αποµένει
επιπλέον διαφορά, η έκθεση του αναπλειστηριασµού αποτελεί
εναντίον του τίτλο εκτελεστό για τη συµπλήρωση. Αν έγιναν περισσότεροι αναπλειστηριασµοί, όλοι οι προηγούµενοι διαδοχικοί
υπερθεµατιστές, που δεν κατέβαλαν, εξακολουθούν να ευθύνονται εις ολόκληρον για την τυχόν διαφορά µεταξύ του αρχικού
πλειστηριάσµατος και του πλειστηριάσµατος που τελικά επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε, χωρίς όµως η ευθύνη του καθενός να
υπερβαίνει το ποσόν της διαφοράς από τη δίκη του οφειλή. Οι
εγγυοδοσίες που είχαν κατατεθεί από τους προηγούµενους διαδοχικούς υπερθεµατιστές δεν επιστρέφονται έως ότου καταβληθεί το πλειστηρίασµα από τον τελικό υπερθεµατιστή,
προκειµένου να γίνει ο ως άνω καταλογισµός στην τυχόν διαφορά. Ο υπερθεµατιστής που δεν κατέβαλε δεν δικαιούται, αν
κατά τον αναπλειστηριασµό επιτεύχθηκε µεγαλύτερο πλειστηρίασµα, να απαιτήσει το επιπλέον.
7. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί, αν κρίνει ότι
υπάρχει ανάγκη, να ζητεί κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασµού
την επιβαλλόµενη από τις περιστάσεις συνδροµή και προστασία
αστυνοµικού οργάνου, στο οποίο παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες
και υποβάλλει αιτήµατα για την τήρηση της τάξης και την αποκατάσταση της οµαλής διενέργειας και συνέχισης του πλειστηριασµού.»
Άρθρο 67
Μη εµφάνιση πλειοδοτών - Χρόνος υποβολής της
αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν Τροποποίηση του άρθρου 966 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στην παρ.
1 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, β) αντικαθίσταται η παρ. 2,
γ) προστίθενται παρ. 2Α και 2Β, δ) τροποποιείται η παρ. 3, προκειµένου να απαλειφθεί η αναφορά σε ελεύθερη εκποίηση και να
προστεθεί παραποµπή στην παρ. 2Β, και το άρθρο 966 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 966
1. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγµα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην
τιµή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε
η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο επισπεύδων δανειστής υποβάλλει
ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού παρέλθει η προθεσµία της
παρ. 6 του άρθρου 959 και πριν από την έναρξη του πλειστηριασµού, στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, ο οποίος στη συνέ-
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χεια την αναρτά στα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµών.
2. Αν δεν υποβληθεί η αίτηση της παρ. 1, ο πλειστηριασµός
επαναλαµβάνεται µε την ίδια τιµή πρώτης προσφοράς και σε
ηµεροµηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού,
µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες, αναρτωµένης της σχετικής δηµοσιεύσεως στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεως πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
2Α. Αν και ο πλειστηριασµός της παρ. 2 αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση προς το ογδόντα τοις
εκατό (80%) της αρχικώς ορισθείσας τιµής και σε ηµεροµηνία
που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού, µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες, αναρτωµένης της σχετικής δηµοσιεύσεως
στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεως πλειστηριασµών του
Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
2Β. Σε περίπτωση που και ο πλειστηριασµός της παρ. 2Α αποβεί άγονος, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού τον επαναλαµβάνει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, µε τιµή πρώτης προσφοράς ίση
προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της αρχικώς ορισθείσας,
µε ανάρτηση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεως πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και
ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction).
3. Αν και ο νέος πλειστηριασµός έµεινε χωρίς αποτέλεσµα, το
αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασµός µε την ίδια κατά
την παρ. 2Β τιµή ή και κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς.
4. Αν καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργεια του πλειστηριασµού, για λόγους τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµάτων διενέργειας αυτού, η διαδικασία
θεωρείται ότι παραµένει σε εκκρεµότητα και συνεχίζεται µε εντολή του επισπεύδοντος, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας από
τον υπάλληλο του πλειστηριασµού στο ηλεκτρονικό σύστηµα
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συνέχισης.
Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή της διαδικασίας παραµένουν ισχυρές.»
Άρθρο 68
Αναγγελία - Υπογραφή υποχρεωτικά από δικηγόρο Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 972 του ΚΠολΔ
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 972 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται ως προς την υποχρεωτική υπογραφή της
αναγγελίας από δικηγόρο και το άρθρο 972 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 972
1. Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση
έχουν δικαίωµα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία
επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σε εκείνον υπέρ
του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση και πρέπει να περιέχει:
α) διορισµό αντικλήτου στην περιφέρεια του πρωτοδικείου,
του τόπου της εκτέλεσης, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες
οι επιδόσεις και προσφορές που αφορούν την εκτέλεση. Αν δεν
οριστεί αντίκλητος, αντίκλητος είναι ο δικηγόρος που υποχρεωτικά υπογράφει την αναγγελία, µε την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης
ειδικής ρύθµισης,
β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται.
Η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο δέκα πέντε (15)
ηµέρες µετά τον πλειστηριασµό και µέσα στην ίδια προθεσµία
πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα έξοδα της αναγγελίας βαρύνουν όποιον αναγγέλλεται.
2. Το κύρος της αναγγελίας δεν επηρεάζεται από την ανα-
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στολή ή τη µαταίωση του πλειστηριασµού. Αν η απαίτηση του
δανειστή που αναγγέλλεται στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, η
αναγγελία έχει τα ίδια αποτελέσµατα µε την κατάσχεση.»
Άρθρο 69
Δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 973
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 973 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) το τρίτο
εδάφιο της παρ. 1 και το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιούνται ως προς τις προθεσµίες ανάρτησης της γνωστοποίησης
της δήλωσης και της νέας ηµέρας του πλειστηριασµού και ως
προς την αναφορά στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 προστίθενται οι λέξεις «ούτε και
αίτηση ανάκλησης» και το άρθρο 973 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 973
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασµός δεν έγινε κατά
την ηµέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι µε δήλωση που
κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού και συντάσσεται
σχετική πράξη. Η νέα ηµέρα του πλειστηριασµού ορίζεται από
τον υπάλληλο του πλειστηριασµού δυο (2) µήνες από την ηµέρα
της δήλωσης και όχι πάντως µετά την παρέλευση τριών (3)
µηνών από την ηµέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού
εντός πέντε (5) ηµερών µεριµνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ηµέρα του πλειστηριασµού στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών
Δηµοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
2. Κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε
εκτελεστό τίτλο και κοινοποίησε σε εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό.
3. Αν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα, θέλει να
επισπεύσει τον πλειστηριασµό κατά την παρ. 2, πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Αν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει
κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασµού επέχει
θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη δήλωση στον αρχικώς επισπεύδοντα. Ο πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον του ίδιου
υπαλλήλου. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού εντός πέντε (5)
ηµερών µεριµνά ώστε να αναρτηθεί η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ηµέρα του πλειστηριασµού στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ).
4. Κάθε δανειστής της παρ. 2 µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να του επιτρέψει να επισπεύσει αυτός
την εκτέλεση, αν ο πλειστηριασµός µαταιώθηκε για δεύτερη
φορά χωρίς σοβαρό λόγο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση
που από τη στάση του επισπεύδοντος προκύπτει συµπαιγνία ή
ολιγωρία. Η ανάθεση της επίσπευσης στον αιτούντα µπορεί να
εξαρτηθεί από τη µαταίωση του τυχόν επισπευδόµενου πλειστηριασµού. Ο δανειστής, στον οποίο ανατέθηκε η επίσπευση, οφείλει να προβεί στην κατά την παρ. 3 δήλωση. Ο πλειστηριασµός
επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
5. Αν στην περίπτωση της παρ. 3 εµφανίστηκαν ταυτόχρονα
περισσότεροι δανειστές που θέλουν να επισπεύσουν την εκτέλεση ή, στην περίπτωση της παρ. 4, οι αιτούντες είναι περισσότεροι, το κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, ύστερα από αυτοτελή
ή παρεµπίπτουσα αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον,
δικάζοντας µε τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., επιλέγει τον
καταλληλότερο στον οποίο και αναθέτει την επίσπευση. Ο πλειστηριασµός επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3.
6. Αντιρρήσεις για οποιονδήποτε λόγο που αφορά το κύρος
της δήλωσης συνέχισης, ασκούνται µε ανακοπή µέσα σε προθε-
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σµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της κατά την παρ. 1
ανάρτησης. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της και γίνεται µε τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης
που εκδίδεται µέσα σε έναν (1) µήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων µέσων ούτε και αίτηση
ανάκλησης. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν
µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία
του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω
από την οποία συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»

χρόνο πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης.
5) Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης
και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.
6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού
έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης.»

Άρθρο 70
Γενικά προνόµια - Σειρά κατάταξης - Τροποποίηση
των περ. 1, 3 και 4 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ

Άρθρο 71
Σειρά κατάταξης προνοµιούχων και µη Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠολΔ

Στο άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 και στο τελευταίο εδάφιο της περ. 3 πριν
από τις λέξεις «του πλειστηριασµού» προστίθεται η λέξη «διενέργειας», β) στο πρώτο εδάφιο της περ. 3 και στην περ. 4 οι λέξεις
«πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την ηµέρα διενέργειας
του πλειστηριασµού», γ) στην περ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 975 διαµορφώνεται ως εξής:

Στην παρ. 3 του άρθρου 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
στο δεύτερο εδάφιο επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση και στο
τέλος προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 977 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 975
Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται µε την εξής
σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, που ορίζονται
αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού, κατατάσσονται:
1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου κατά του
οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων
του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες
πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης
της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις
εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική
βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίµων αναγκαίων για τη
συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση,
του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης.
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αµοιβές, έξοδα
και αποζηµιώσεις των δικηγόρων, που αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία
πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης
της πτώχευσης. Οι αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης
εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζηµίωση λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από τον χρόνο που
προέκυψαν. Στην ίδια τάξη κατατάσσονται απαιτήσεις δικηγόρων
από δικηγορικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά υπόθεση
στον οφειλέτη, εφόσον προέκυψαν ένα έτος πριν από την ηµέρα
διενέργειας του πλειστηριασµού. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου
από φόρο προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους
τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη
υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
αρµοδιότητας της γενικής γραµµατείας κοινωνικών ασφαλίσεων,
οι απαιτήσεις αποζηµίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης
λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισµών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο

«Άρθρο 977
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, αν εκτός
από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις
του άρθρου 976 αριθµ. 3, προτιµώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν
και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθµ. 1 και 2, τότε οι απαιτήσεις
του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές και τα δύο
τρίτα διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου
976 αριθµ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από το ένα
τρίτο ή τα δύο τρίτα, µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
άρθρων 975 και 976 αριθµ. 1 και 2, κατά το προηγούµενο εδάφιο,
κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι απαιτήσεις της άλλης
από τις προαναφερόµενες δύο κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα
άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προηγούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση της επόµενης τάξης και αν είναι της ίδιας
τάξης ικανοποιούνται συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες
απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθµ.
2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.
3. Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και
απαιτήσεις του άρθρου 976, καθώς και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 976 ικανοποιούνται έως
το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), οι απαιτήσεις του άρθρου 975
έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι µη προνοµιούχες
απαιτήσεις έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από το εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) ή από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκάστοτε άλλης από
τις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από την ικανοποίηση των
εγχειρόγραφων δανειστών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 976 και του άρθρου 975 κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 976 και
µη προνοµιούχες απαιτήσεις, οι πρώτες ικανοποιούνται έως το
ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι δεύτερες έως το δέκα τοις
εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσµατος, που πρέπει να
διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Αν υπάρχουν απαιτήσεις
του άρθρου 975 και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, οι απαιτήσεις
του άρθρου 975 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) του ποσού του πλειστηριάσµατος, που πρέπει
να διανεµηθεί στους πιστωτές, ενώ οι µη προνοµιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συµµέτρως. Εάν υπάρχουν και εγχειρόγραφοι δανειστές οι προνοµιούχες απαιτήσεις των άρθρων
975 και 976 δεν συµµετέχουν στο δέκα τοις εκατό (10%) ακόµη
και εάν δεν ικανοποιήθηκε η απαίτησή τους.»
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Άρθρο 72
Σειρά κατάταξης υπερπρονοµιούχων, προνοµιούχων
και µη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 977Α
του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας οι λέξεις «πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου
πλειστηριασµού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πριν από την
ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού», το ποσοστό 275% αναγράφεται και ολογράφως και το άρθρο 977Α διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 977Α
1. Αν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου γεννηθούν εξ ολοκλήρου απαιτήσεις και συσταθεί για την εξασφάλισή
τους ενέχυρο επί µη βεβαρηµένου κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία πράγµατος, αυτές κατατάσσονται, µε την επιφύλαξη της παρ.
2 και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης, µε την εξής
σειρά:
α) απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθµ. 1 και 2
β) απαιτήσεις του άρθρου 975 και απαιτήσεις του άρθρου 976
αριθµ. 3
γ) µη προνοµιούχες απαιτήσεις.
2. Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού και αφορούν σε µη καταβληθέντες
µισθούς έως έξι (6) µηνών από παροχή εξαρτηµένης εργασίας
και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά µήνα οφειλόµενου µισθού και ανά εργαζόµενο µε το νόµιµο κατώτατο µισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί διακόσια εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (275%) ικανοποιούνται προνοµιακά πριν από
κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόµιο) και µετά την αφαίρεση των
εξόδων της εκτέλεσης.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρηµένων πραγµάτων, οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος, εφόσον έχουν
αναγγελθεί, ικανοποιούνται από το ποσό των πλειστηριασµάτων
που πρέπει να διανεµηθούν στους πιστωτές ως εξής: α) συµµέτρως, εφόσον οι πλειστηριασµοί διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή
β) κατά τη σειρά διενέργειας των πλειστηριασµών και έως την
ολοσχερή εξόφλησή τους, εφόσον οι πλειστηριασµοί διενεργήθηκαν διαδοχικώς. Στην περ. β’ του προηγούµενου εδαφίου, οι
ειδικοί προνοµιούχοι πιστωτές σε βάρος των οποίων ικανοποιήθηκαν εν όλω ή εν µέρει οι απαιτήσεις αυτές, υποκαθίστανται
για το επιπλέον της αναλογίας τους στο πλειστηρίασµα από τον
πλειστηριασµό των υπόλοιπων πραγµάτων.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, αν υπάρχουν
περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα
άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση της προηγούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση της επόµενης τάξης και αν είναι της ίδιας
τάξης ικανοποιούνται συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες
απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθµ.
2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.
5. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν προνόµιο,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, οι µη προνοµιούχοι πιστωτές ικανοποιούνται συµµέτρως από το υπόλοιπο του
ποσού του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους
πιστωτές.»
Άρθρο 73
Ανακοπή κατά του πίνακα - Υποχρεώσεις υπαλλήλου
πλειστηριασµού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 979
του ΚΠολΔ
Στην παρ. 1 του άρθρου 979 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 979 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 979
1. Μέσα σε τρείς (3) ηµέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο
υπάλληλος του πλειστηριασµού καλεί µε έγγραφο εκείνον υπέρ
του οποίου έγινε και εκείνον κατά του οποίου είχε στραφεί η
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εκτέλεση και τους δανειστές που αναγγέλθηκαν, για να λάβουν
γνώση του πίνακα της κατάταξης. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει την επόµενη ηµέρα της πρόσκλησης να επιδείξει ή
και να χορηγήσει στα ως άνω πρόσωπα τον πίνακα και τα σχετικά
έγγραφα.
2. Μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες αφότου επιδοθεί η
πρόσκληση της παρ. 1 οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
µπορεί να ανακόψει τον πίνακα της κατάταξης, οπότε εφαρµόζονται τα άρθρα 933 επ. Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται,
µέσα στην ίδια προθεσµία, και στον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση
όλων των ένδικων µέσων πλην της ανακοπής ερηµοδικίας. Η ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων προσβάλλεται
η κατάταξη. Η συζήτηση προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι
κάτοικος ηµεδαπής ή µέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από
την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος αλλοδαπής.»
Άρθρο 74
Δήλωση τρίτου στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου Τροποποίηση του άρθρου 985 του ΚΠολΔ
Στην παρ. 2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας:
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την έγγραφη κατάθεση της δήλωσης, β) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο
εδάφιο και το άρθρο 985 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 985
1. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που
κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεµένο πράγµα και
αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάµα να
αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος, αυτό θα
πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 982 παρ. 2 στοιχ. γ’ και δ’.
2. Η δήλωση της παρ. 1 κατατίθεται εγγράφως στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται σχετική έκθεση. Είναι δυνατή η υποβολή
της δήλωσης και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση αυτή η
σχετική έκθεση συντάσσεται επίσης ηλεκτρονικά. Ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και της σύνταξης της σχετικής έκθεσης µε
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η παράλειψη της δήλωσης εξοµοιώνεται µε αρνητική δήλωση. Αν η δήλωση παραλειφθεί ή είναι ανακριβής, ο τρίτος ευθύνεται να αποζηµιώσει αυτόν που επέβαλε την κατάσχεση.»
Άρθρο 75
Ανακοπή κατά δήλωσης - Εφαρµογή της ειδικής
διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών Τροποποίηση του άρθρου 986 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 986 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 986 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 986
Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δήλωση του άρθρου 985
όποιος επέβαλε την κατάσχεση έχει δικαίωµα να την ανακόψει
ενώπιον του κατά τα άρθρα 12 επ. και 23 επ. δικαστηρίου. Με
την ανακοπή µπορεί να ζητηθεί και αποζηµίωση κατά το άρθρο
985 παρ. 3. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την κατάθεση της,
µπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την προσβαλλόµενη δήλωση. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά
την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων
614 επ.»
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Άρθρο 76
Κατάσχεση ακινήτων - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 993 του ΚΠολΔ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται, ως προς τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασµού ακινήτων, προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 993 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 993
1. Η κατάσχεση γίνεται µε τη σύνταξη έκθεσης από το δικαστικό επιµελητή µπροστά σ’ έναν ενήλικο µάρτυρα. Η κατάσχεση
του ενυπόθηκου κτήµατος µπορεί να γίνει είτε κατά του οφειλέτη
είτε κατά του τρίτου κυρίου είτε κατά εκείνου που νέµεται µε νόµιµο τίτλο το ενυπόθηκο κτήµα, αφού κοινοποιηθεί η επιταγή
στον οφειλέτη και στον τρίτο. Η προθεσµία του άρθρου 926 αρχίζει από την τελευταία κοινοποίηση.
2. Οι διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο β’ και 2 έως 4 του άρθρου
954 εφαρµόζονται και εδώ, µε εξαίρεση τον χρόνο διενέργειας
του πλειστηριασµού, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7)
µήνες από την ηµεροµηνία περάτωσης της κατάσχεσης και πάντως όχι µετά την παρέλευση οκτώ (8) µηνών από την ηµεροµηνία
αυτή. Εάν η παραπάνω προθεσµία συµπληρώνεται τον µήνα Αύγουστο, τότε για τον υπολογισµό της λαµβάνεται υπόψη ο επόµενος µήνας. Το κατασχεµένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από
επιτόπια µετάβαση του δικαστικού επιµελητή, να περιγράφεται
µε ακρίβεια ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή
του, µε τα συστατικά και τα παραρτήµατα που κατασχέθηκαν,
ώστε να µη χωρεί αµφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαµβάνεται υπόψη
η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο
της κατάσχεσης.
3. Για την επιβολή της κατάσχεσης και την περιγραφή του ακινήτου ο δικαστικός επιµελητής έχει το δικαίωµα να εισέρχεται
σε αυτό έστω και αν κατέχεται από τρίτο.»
Άρθρο 77
Κατάσχεση ακινήτων - Επιδόσεις - Τροποποίηση
των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και το πρώτο
εδάφιο της παρ. 4 τροποποιούνται ως προς τις τιθέµενες προθεσµίες, β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως
προς τις εφαρµοστέες διατάξεις και το άρθρο 995 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 995
1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται µόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν ήταν παρών,
και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιµελητής συντάσσει έκθεση για την άρνησή του. Αν
είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άµεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την εποµένη της ηµέρας που
έγινε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήµου
όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες
από την κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιµή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασµό ακινήτου ορίζεται η εµπορική του αξία, όπως αυτή
προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης κατά το π.δ.
59/2016 (Α’ 95).
2. Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηµατολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεµένο µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την κατάσχεση. Αν πρόκειται για πλοία νηολογηµένα
στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, όπου είναι γραµµένο το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη γραµµένα σε µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η

επίδοση γίνεται σε εκείνον που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή
όποιος τηρεί το νηολόγιο ή το µητρώο οφείλει να εγγράφει την
ίδια ηµέρα την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο κατασχέσεων που τηρείται για το σκοπό αυτό και να παραδώσει µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών, αφότου κατά τα προαναφερόµενα του έγινε η
επίδοση, το σχετικό πιστοποιητικό βαρών στον αρµόδιο για την
εκτέλεση δικαστικό επιµελητή, ενώ ο γραµµατέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθηµερόν να καταχωρίσει την κατασχετήρια έκθεση σε ειδικό βιβλίο µε αλφαβητικό ευρετήριο, µε βάση τα
ονοµατεπώνυµα των καθ’ ων η κατάσχεση.
3. Αν πρόκειται για κατάσχεση ενυπόθηκου κτήµατος και η κατάσχεση έγινε κατά του τρίτου, κυρίου ή νοµέα, πρέπει να επιδοθεί σ’ αυτόν και στον οφειλέτη αντίγραφο της κατασχετήριας
έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. Αν η κατάσχεση έγινε
κατά του οφειλέτη, πρέπει να επιδοθεί στον τρίτο, κύριο ή νοµέα,
αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα.
4. Ο δικαστικός επιµελητής οφείλει, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της
επιταγής της εκτέλεσης, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νοµέα και
τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το µητρώο, το
πιστοποιητικό βαρών, καθώς και, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή,
την έκθεση εκτίµησης του πιστοποιηµένου εκτιµητή του π.δ.
59/2016. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού συντάσσει έκθεση
για όλα αυτά. Απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα του υπέρ ου και του καθ’ ου η
εκτέλεση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτών
και, αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, την επωνυµία και τον
αριθµό φορολογικού τους µητρώου, συνοπτική περιγραφή του
ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και
την έκτασή του, µε τα συστατικά και όσα παραρτήµατα συγκατάσχονται, καθώς και µνεία των υποθηκών ή προσηµειώσεων που
υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιµή της πρώτης προσφοράς,
του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του
πλειστηριασµού, που θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιµελητή µε την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και το όνοµα και τη διεύθυνση του
υπαλλήλου του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα
και την ώρα του πλειστηριασµού, εκδίδεται από τον δικαστικό
επιµελητή και δηµοσιεύεται µε επιµέλεια αυτού µέχρι την δέκατη
πέµπτη ηµέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ). Στο απόσπασµα περιλαµβάνεται και η βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή, σχετικά µε την αδυναµία ορισµού
συµβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της Περιφέρειας του
συµβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπασµα επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία στον τρίτο κύριο ή
νοµέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασµός δεν
µπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούµενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος. Ο δικαστικός επιµελητής παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σε
ηλεκτρονική µορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου,
τις οποίες λαµβάνει κατά την επιτόπια µετάβασή του σε αυτό. Η
λήψη τους από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού αναφέρεται
στην παραπάνω έκθεση. Τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαµβάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης,
καθώς και η έκθεση του πιστοποιηµένου εκτιµητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού στο
ηλεκτρονικό σύστηµα πλειστηριασµού.
5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις των άρθρων
972 και 973 εφαρµόζονται και εδώ.»
Άρθρο 78
Προθεσµία - Καταγγελία µίσθωσης από τον
υπερθεµατιστή - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη
παρ. 6 στο άρθρο 997 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 997 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) το δεύ-
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τερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται µε την επιµήκυνση της
προθεσµίας καταγγελίας µίσθωσης από τον υπερθεµατιστή, β)
στις περ. α) και β) της παρ. 2 οι λέξεις «πέντε (5)» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «οκτώ (8)» και γ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο
997 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 997
1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε
την κατάσχεση και υπέρ των δανειστών που αναγγέλθηκαν η διάθεση του κατασχεµένου από τον οφειλέτη αν πρόκειται για ενυπόθηκο ακίνητο είναι άκυρη η διάθεσή του και από τον τρίτο,
κύριο ή νοµέα. Μετά την κατάσχεση του ακινήτου η εκµίσθωσή
του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νοµέα ή η παραχώρηση
της χρήσης ή κατοχής του µε βάση άλλη έννοµη σχέση µπορεί
να καταγγελθεί από τον υπερθεµατιστή µέσα σε προθεσµία δύο
(2) µηνών από τη µεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής
έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η µίσθωση ή άλλη έννοµη
σχέση λύεται µετά από δύο (2) µήνες και χωρεί η κατά το άρθρο
1005 παρ.2 εκτέλεση. Δικαίωµα καταγγελίας της µίσθωσης κατά
το άρθρο 615 ΑΚ δεν θίγεται και η περίληψη εκτελείται κατά του
µισθωτή αφού περάσουν οι προθεσµίες του άρθρου αυτού που
αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στο µισθωτή.
2. Τα αποτελέσµατα της παρ. 1 αρχίζουν αναδροµικά: α) για
τον οφειλέτη, αφότου του επιδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 995
αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση,
που πιστοποιεί την άρνησή του να παραλάβει το αντίγραφο κατά
το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 995, µε την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών, β) για
τον τρίτο, κύριο ή νοµέα, αφότου του επιδοθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 995 αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης ή συνταχθεί
η έκθεση, που πιστοποιεί την άρνησή του να παραλάβει το αντίγραφο κατά το άρθρο 995 παρ. 1 και 4, µε την προϋπόθεση ότι
θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της κατασχετήριας
έκθεσης εντός προθεσµίας οκτώ (8) ηµερών, γ) για τους τρίτους,
µόνο αφότου η κατάσχεση εγγραφεί κατά το άρθρο 995 στο βιβλίο κατασχέσεων και εφόσον έγιναν οι, κατά τις περ. α’ και β’
της παραγράφου αυτής, επιδόσεις στον οφειλέτη και τον τρίτο,
κύριο ή νοµέα.
3. Σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που
αναγγέλθηκαν δεν αντιτάσσεται η µεταγραφή ή η εγγραφή υποθήκης που έγινε µετά την εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο
κατασχέσεων σε οποιονδήποτε τίτλο και αν στηρίζεται η υποθήκη. Η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη, που έγινε µετά
την εγγραφή της κατάσχεσης, είναι έγκυρη και για το δανειστή
που επέβαλε την κατάσχεση και για τους δανειστές που έχουν
αναγγελθεί.
4. Αν συµπέσει την ίδια ηµέρα εγγραφή κατάσχεσης και µεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης στο ίδιο ακίνητο, προτιµάται αυτή
που καταχωρίστηκε έστω και ελάχιστο χρόνο νωρίτερα.
5. Μετά την εγγραφή της αναγκαστικής κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων επιτρέπεται να επιβληθεί και άλλη αναγκαστική κατάσχεση επάνω στο ίδιο ακίνητο από άλλο δανειστή του
οφειλέτη. Οι διαφορετικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
διενεργούνται ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζει η µια την άλλη.
Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που
προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν
περατώθηκε.
6. Ο κατασχών ή ο δικαστικός επιµελητής που επέβαλε την κατάσχεση µπορεί µε την επίδειξη αντιγράφου της κατασχετήριας
έκθεσης να ζητήσει και να λάβει από τις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των προ της κατασχέσεως µισθωτηρίων και από τις αρµόδιες πολεοδοµίες τον φάκελο του ακινήτου.»
Άρθρο 79
Προϋποθέσεις µαταίωσης πλειστηριασµού και άρση κατάσχεσης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1002 του
ΚΠολΔ
Η παρ. 2 του άρθρου 1002 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
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τροποποιείται µε την προσθήκη της προϋπόθεσης κατοχής εκτελεστού τίτλου ως προς τους δανειστές που αναγγέλθηκαν και το
άρθρο 1002 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1002
1. Ο πλειστηριασµός ολοκληρώνεται µε την κατακύρωση. Ο
υπερθεµατιστής δεσµεύεται ώσπου να γίνει καλύτερη προσφορά
ή ώσπου να µαταιωθεί η κατακύρωση.
2. Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση έχει δικαίωµα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις εκείνου
υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση και των δανειστών που έχουν
τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα και το
τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος πλειστηριασµού.
Στην περίπτωση αυτή ο πλειστηριασµός µαταιώνεται και αίρεται
η κατάσχεση.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 969 εφαρµόζεται και εδώ.»
Άρθρο 80
Προθεσµίες καταβολής πλειστηριάσµατος Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1004 του ΚΠολΔ
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1004 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας τροποποιείται ως προς την τιθέµενη προθεσµία και το άρθρο 1004 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1004
1. Στον πλειστηριασµό ακινήτων ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα
και το τέλος χρήσης το αργότερο τη δέκατη εργάσιµη ηµέρα από
τον πλειστηριασµό. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφείλει, το αργότερο τη δέκατη πέµπτη εργάσιµη ηµέρα
από τον πλειστηριασµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσµατος είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευτική
περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει το
Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του. Εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού αποδίδει το τέλος
χρήσης στον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο του οποίου
αυτός είναι µέλος. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών, µέρος
του ανωτέρω ποσού, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση της
παρ. 14 του άρθρου 959, αποδίδεται από τον Συµβολαιογραφικό
Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
2. Αν ο υπερθεµατιστής είναι ενυπόθηκος δανειστής, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί να επιτρέψει να µην καταβάλει
το ποσό του πλειστηριάσµατος που αναλογεί στην ενυπόθηκη
απαίτησή του ή µέρος του ποσού αυτού, ώσπου να γίνει η οριστική κατάταξη, µε εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση. Κατά τα λοιπά
και σε ό,τι αφορά την κατάθεση του πλειστηριάσµατος στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον υπολογισµό της τοκοδοσίας εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 965 παρ. 4, µε
εξαίρεση όσα ρυθµίζονται ειδικά στην παρούσα διάταξη.»
Άρθρο 81
Δικαίωµα του υπερθεµατιστή έναντι του µισθωτή Τροποποίηση του άρθρου 1009 του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 1009 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την προθεσµία, β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 1009 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 1009
Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν µισθωµένο για την
άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεµατιστής έχει δικαίωµα
να καταγγείλει τη µίσθωση, οπότε αυτή λύεται µετά την πάροδο
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έξι (6) µηνών από την καταγγελία. Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν µισθωµένο ως κατοικία, ο υπερθεµατιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση οπότε η µίσθωση λύεται µετά
την πάροδο έξι (6) µηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου, η καταγγελία δεν είναι δυνατή πριν
τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου στο άρθρο 2 του ν.
1703/1987 (Α’ 78) χρονικού διαστήµατος. Στην περίπτωση αυτή
η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του µισθωτή και του υποµισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί
τα δικαιώµατά του από αυτούς ή κατέχει το µίσθιο γι’ αυτούς.»
Άρθρο 82
Αξίωση του υπερθεµατιστή για την καταβολή τόκων
σε περίπτωση ακύρωσης - Τροποποίηση του άρθρου 1018
του ΚΠολΔ
Στο άρθρο 1018 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται
νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 1018 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1018
Σε περίπτωση που ο πλειστηριασµός ακυρώθηκε και διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του υπερθεµατιστή του πλειστηριασµού
που ακυρώθηκε να αναλάβει το πλειστηρίασµα που διανεµήθηκε
κατατάσσεται µετά τα έξοδα της εκτέλεσης του νέου πλειστηριασµού και πριν από τις απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 977Α,
1007, 1012 παρ. 3 και 1015 παρ. 3. Στην ίδια τάξη κατατάσσεται
και η αξίωση του υπερθεµατιστή για την καταβολή τόκων, που
οφείλονται από την ηµέρα καταβολής του πλειστηριάσµατος,
µόνον εάν προαποδεικνύεται ότι δεν έχει εκτελεστεί από αυτόν
η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. Για να ικανοποιηθεί αυτή η
απαίτηση, ο υπερθεµατιστής µπορεί να επισπεύσει πλειστηριασµό µε βάση την απόφαση που ακύρωσε την εκτέλεση και πιστοποίηση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ότι το
πλειστηρίασµα έχει καταβληθεί και διανεµηθεί.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 83
Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών
Συµβουλίων - Τροποποίηση των άρθρων 67 και 78
του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών
1. Στο άρθρο 67 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) προστίθεται παρ. 10
ως εξής:
«10. Για τη συµµετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συµβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary), που
εδρεύει στις Βρυξέλλες, καταβάλλεται κατ’ έτος εισφορά που
ορίζεται σύµφωνα µε το καταστατικό του και καλύπτονται οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις εργασίες του.»
2. Στο άρθρο 78 του ν. 1756/1988 προστίθεται παρ. 12 ως
εξής:
«12. Για τη συµµετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συµβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, καταβάλλεται κατ’ έτος
εισφορά που ορίζεται σύµφωνα µε το καταστατικό του και καλύπτονται οι δαπάνες που σχετίζονται µε τις εργασίες του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Άρθρο 84
Εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση
των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων - Τροποποίηση
του άρθρου 74 του ν. 4798/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) τροποποιείται
α) ως προς την προσθήκη των λέξεων «ανά κλάδο δικαιοδοσίας»,
β) ως προς την προσθήκη της πρότασης του Προέδρου ενός εκ
των ανωτάτων δικαστηρίων επί της σχετικής απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης και το άρθρο 74 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 74
Εισαγωγική εκπαίδευση - Πρακτική άσκηση
1. Η εισαγωγική εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας
και Διεθνών Σχέσεων διαρκεί δώδεκα (12) µήνες.
2. Αντικείµενο της εκπαίδευσης είναι η µετάδοση στους εκπαιδευοµένους των αναγκαίων γνώσεων και η καλλιέργεια των συναφών δεξιοτήτων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα του άρθρου 67.
3. Η πρακτική άσκηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Δικαστικών Υπαλλήλων Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων υλοποιείται
στο ή στα δικαστήρια που αφορά η προκήρυξη του άρθρου 69.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθµίζονται ανά
κλάδο δικαιοδοσίας τα θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των υπαλλήλων που
στελεχώνουν τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών
Σχέσεων, οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια, µετά από πρόταση του Προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.»
Άρθρο 85
Μονιµοποίηση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Τροποποίηση του άρθρου 223 του ν. 4798/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 223 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 223 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του Κώδικα οι
προϊστάµενοι των διευθύνσεων προσωπικού των δικαστηρίων, εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, και, όπου δεν υπάρχουν, οι
προϊστάµενοι των διευθύνσεων, καλούν, µε απόδειξη, κατά τον
λόγο της αρµοδιότητάς τους, τους υπαλλήλους που υπηρετούν
επί δύο (2) τουλάχιστον έτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου να λάβουν γνώση των υπηρεσιακών τους φακέλων και να
υποβάλουν οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο θεωρούν πρόσφορο, καθώς και υπόµνηµα, προκειµένου να κριθούν για µονιµοποίηση. Για τους υπαλλήλους µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου που δεν υπηρετούν επί δύο (2) έτη κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του Κώδικα, η ως άνω διαδικασία εκκινεί από τη συµπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας. Κάθε υπάλληλος µπορεί να
ασκήσει τα δικαιώµατα αυτά εντός τριάντα (30) ηµερών από την
κλήση του. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσµίας ο προϊστάµενος αποστέλλει αµέσως στο αρµόδιο για τη µονιµοποίηση των
δικαστικών υπαλλήλων πρωτοβάθµιο δικαστικό συµβούλιο τον
πλήρη υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και τα υποβληθέντα
από αυτόν στοιχεία.»
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Άρθρο 86
Ασφαλιστικό καθεστώς µονιµοποιούµενων
υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στα δικαστήρια
Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που µονιµοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 223 του ν.
4798/2021 (Α’ 68) δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους
στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής
ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης που
διέπει το προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου της
θέσης, στην οποία διορίζονται ως µόνιµοι δικαστικοί υπάλληλοι,
να διατηρήσουν, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισµού της παρ. 6 του
άρθρου 223 του ν. 4798/2021, το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής
υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούµενου του διορισµού
τους ως µονίµων δικαστικών υπαλλήλων ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται µε ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία
υποβάλλεται στην δικαστική αρχή που υπηρετούν, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Άρθρο 87
Καταχώριση ενδίκων βοηθηµάτων στο Κτηµατολογικό
Γραφείο Ρόδου - Τροποποίηση του άρθρου 51
του ν. 4821/2021
Στο άρθρο 51 του ν. 4821/2021 (A’ 134) η λέξη «άσκηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «κατάθεση» και το άρθρο 51 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 51
Καταχώριση ενδίκων βοηθηµάτων στο Κτηµατολογικό
Γραφείο Ρόδου
Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της αναστολής λειτουργίας
του Κτηµατολογικού Γραφείου Ρόδου και των στεγαζοµένων σε
αυτό Υποθηκοφυλακείων Χάλκης και Τήλου, η παραλαβή από το
Κτηµατολογικό Γραφείο των αιτήσεων και αγωγών, που αφορούν
εγγραπτέα δικαιώµατα και πράξεις επί ακινήτων στις περιοχές αρµοδιότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός τριάντα (30) ηµερών
από την κατάθεσή τους, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52 του Κανονισµού Δωδεκανήσου 132/1929 και το άρθρο
220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (π.δ. 503/1985, A’ 182), λογίζεται ως νοµότυπη και εµπρόθεσµη αίτηση προς καταχώριση
(εγγραφή) των σχετικών ενδίκων βοηθηµάτων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 88
Περιεχόµενο της άσκησης του ασκούµενου δικηγόρου Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 13
του ν. 4194/2013
Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), τροποποιείται ως προς την προσθήκη δυνατότητας άσκησης σε υποθηκοφυλακεία, κτηµατολογικά γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6. α) Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως δώδεκα (12) µηνών,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί στη γραµµατεία του πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης εισαγγελίας
ή του ειρηνοδικείου, ή σε άµισθο ή έµµισθο υποθηκοφυλακείο ή
στα Κτηµατολογικά Γραφεία Κω, Λέρου και Ρόδου ή σε Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (του ν. 4512/2018) της έδρας του Δικηγορικού
Συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί ο ασκούµενος.
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β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο συνολικός αριθµός, η κατανοµή των ασκούµενων δικηγόρων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα υποθηκοφυλακεία, τα Κτηµατολογικά Γραφεία Κω, Λέρου και Ρόδου και τα
Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (του ν. 4512/2018), η διαδικασία, ο τρόπος επιλογής, ο καθορισµός της έναρξης, ο ακριβής χρόνος άσκησης, η
εξειδίκευση των καθηκόντων που επιτελούν οι ασκούµενοι, η
αµοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε ειδικότερο
ζήτηµα σχετικά µε την πραγµατοποίηση της άσκησης.
γ) Με απόφαση των οργάνων διοίκησης του πρωτοδικείου, του
εφετείου, της εισαγγελίας του ειρηνοδικείου, του υποθηκοφυλακείου, των Κτηµατολογικών Γραφείων Κω, Λέρου και Ρόδου και
του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (του ν. 4512/2018), έπειτα
από γνώµη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, καθορίζεται η ειδικότερη τοποθέτηση των ασκούµενων δικηγόρων ανά πολιτικό ή
διοικητικό εφετείο, πρωτοδικείο, εισαγγελία, ειρηνοδικείο, υποθηκοφυλακείο, Κτηµατολογικά Γραφεία Κω, Λέρου και Ρόδου ή Κτηµατολογικά Γραφεία και Υποκαταστήµατα του Φορέα «Ελληνικό
Κτηµατολόγιο» (του ν. 4512/2018).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Άρθρο 89
Εκκαθάριση και καταβολή αποζηµιώσεως Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 3226/2004
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 208) αντικαθίσταται και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Μη έκδοση γραµµατίου προείσπραξης
επί καταβολής αποζηµιώσεως
1. Για την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας εκδίδεται ειδικό γραµµάτιο προκαταβολής, σύµφωνα µε την
περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013, Α’ 208).
Η εκκαθάριση και καταβολή της αποζηµίωσης πραγµατοποιούνται ως εξής:
Τµήµα της αποζηµίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο, προ της οριστικής εκκαθάρισης, µε την έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος, το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ: α) η πράξη διορισµού του δικηγόρου, β) το ειδικό γραµµάτιο προκαταβολής του προηγούµενου
εδαφίου και γ) η βεβαίωση της αρµόδιας δικαστικής ή άλλης
αρχής σχετικά µε την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου.
Τα ανωτέρω µπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και µε ηλεκτρονικά µέσα.
Το υπόλοιπο της αποζηµίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο
µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, που πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
Κατά την εκκαθάριση της αποζηµίωσης υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα
61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή
φόρου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος [ν. 4172/2013, (Α’ 167)] και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στους οικείους φορείς τον επόµενο µήνα εκείνου της καταβολής του υπόλοιπου της
αποζηµίωσης. Οι παρακρατούµενες ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται µέσω των Δικηγορικών Συλλόγων στον e-ΕΦΚΑ. Οµοίως,
οι κρατήσεις των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων αποδίδονται στους οικείους φορείς µέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.
Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη
του ως άνω υπολοίπου της αποζηµίωσης, µετά την εκκαθάριση
και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
σχετικής διάταξης. Η εξόφληση αποτελεί τον χρόνο πληρωµής
του υπόλοιπου (ηµίσεος) της αµοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. Ο δικηγόρος υπηρεσίας υποχρεούται να κατα-
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χωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει για την
ως άνω αποζηµίωση στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται το ποσοστό της αποζηµίωσης που
καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης, ο φορέας που το καταβάλλει, ο τρόπος χρηµατοδότησής
του για τον σκοπό αυτόν, καθώς και κάθε τεχνική, διαδικαστική ή
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
2. Δεν εκδίδεται γραµµάτιο προκαταβολής σε περίπτωση παροχής νοµικής βοήθειας από δικηγόρους που ενεργούν στο πλαίσιο
προγραµµάτων νοµικής αρωγής µη κρατικών φορέων και δεν λαµβάνουν αµοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 90
Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης
υπόθεσης - Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 4239/2014
Στο άρθρο 7 του ν. 4239/2014 (Α’ 43): α) στην παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «και των δικαστικών συµβουλίων», β) στην παρ. 2
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο
7 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διαδικασίες ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
1. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα άρθρα εφαρµόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και
των δικαστικών συµβουλίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
των εποµένων παραγράφων.
2. Η αρµοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης ενώπιον
του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανηλίκων,
ανατίθεται σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ενώπιον δε του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και του Εφετείου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο Εφετών, αντίστοιχα, που υπηρετούν στο δικαστήριο που
εξέδωσε την απόφαση. Η αρµοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης
υπόθεσης κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστικού συµβουλίου,
ανατίθεται σε Πρόεδρο του αντίστοιχου δικαστικού σχηµατισµού
που εξέδωσε το βούλευµα.
3. Κατά την επιµέτρηση της ποινής το αρµόδιο δικαστήριο λαµβάνει υπ’ όψιν την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούµενου. Στη
δικαστική απόφαση γίνεται ρητή µνεία µε συνοπτική αιτιολογία,
ότι κατά την επιµέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη
του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο µπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν µέρει,
δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας.
4. Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστικού συµβουλίου ασκείται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοση του
σχετικού βουλεύµατος, για το οποίο ο αιτών παραπονείται ότι
υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας.»
Άρθρο 91
Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω µη εµφάνισης συνηγόρου
οµικής βοήθειας - Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7
του ν. 3226/2004
Στο άρθρο 7 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) προστίθεται παρ. 4Α ως
εξής:
«4Α. Ο συνήγορος νοµικής βοήθειας οφείλει να ενεργεί κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων. Σε περίπτωση µη εµφάνισής του στο δικαστήριο, η υπόθεση αναβάλλεται αυτεπάγγελτα, ο δε λόγος της αναβολής,

καθώς και η νέα δικάσιµος γνωστοποιούνται χωρίς χρονοτριβή
στον δικαιούχο.»
Άρθρο 92
Διορισµός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
[ν. 1756/1988 (Α’
35)] προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τότε που δηµιουργείται κενή
θέση εισαγωγικού βαθµού Αντεπιτρόπου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε ανακοίνωσή του, που αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση διορισµού,
συνοδευόµενη µε τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους. Για την ανάρτηση αυτή ενηµερώνονται αµελλητί όλα
τα διοικητικά εφετεία της Χώρας. Ειδικά για την πλήρωση των
κενών θέσεων Αντεπιτρόπων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκύψουν την 30ή Ιουνίου, λόγω συνταξιοδοτήσεως Αντεπιτρόπων
ένεκα συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας, η ανακοίνωση αναρτάται
εντός του µηνός Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.»
Άρθρο 93
Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων µε πρόσληψη,
µετάταξη ή µεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων
του κλάδου πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά
Δικαστήρια - Τροποποίηση της παρ. 5
του άρθρου 37 του ν. 4745/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) τροποποιείται, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων µε πρόσληψη, µετάταξη ή µεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής,
πλην του Συµβουλίου της Επικρατείας και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3
και 4 του ίδιου άρθρου και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Οι παρ. 2, 3 και 4 εφαρµόζονται και για την κάλυψη, µε
πρόσληψη, µετάταξη ή µεταφορά, υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για
την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, όπου στις παρ. 3 και 4 αναφέρεται το υπηρεσιακό συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου. Ως προς τη µεταφορά θέσεων και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου επιτρέπεται η κάλυψη µέχρι το ήµισυ κάθε κατηγορίας των
υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων.»
Άρθρο 94
Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης
από τον Υπουργό Οικονοµικών - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4786/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) τροποποιείται
ως προς την προσθήκη στην εξουσιοδοτική διάταξη του Υπουργού Οικονοµικών και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο
τρόπος και ο χρόνος καταβολής των εισφορών της παρ. 3,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 95
Καταβολή µισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101
του ν. 4483/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017
(Α’ 107) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρµογής της, το
δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Εφόσον η χρηµατοδότηση της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη
των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούµενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή µε συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή
έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή µπορούν να επιχορηγούνται
για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης του
άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).»
Άρθρο 96
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων
των υπηρεσιών δόµησης των δήµων - Τροποποίηση
του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «Εφόσον δεν έχει εκδοθεί
το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),»
η ηµεροµηνία «1η.10.2021» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1η.1.2022» και στο δεύτερο εδάφιο η φράση «κατά τη δηµοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «την
1η.11.2020», γ) στην παρ. 6 οι ηµεροµηνίες «1η.10.2021» και
«1.11.2020» αντικαθίστανται από τις ηµεροµηνίες «1η.1.2022» και
«30.9.2021», αντίστοιχα, δ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 97Α
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ)
1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31
του ν. 4495/2017 (Α’ 167), από την 1η.1.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήµο
συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ). Στους δήµους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ την 1η.11.2020, συστήνεται σε
επίπεδο Τµήµατος. Η δοµή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2,
κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α’ 134).
2. α) Οι Υπηρεσίες Δόµησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, έναν αρχιτέκτονα µηχανικό, έναν χωροτάκτη
πολεοδόµο µηχανικό, έναν πολιτικό µηχανικό και έναν µηχανολόγο
ή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Ο χωροτάκτης-πολεοδόµος µηχανικός,
αν δεν υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο µηχανικό µε µεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδοµία και ο
αγρονόµος τοπογράφος από πολιτικό µηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόµησης σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας
προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, συµπεριλαµβανόµενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούµενου εδαφίου.
β) Στην κατά την περ. α’ στελέχωση, προσµετράται το πάσης
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φύσεως απασχολούµενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).
3. α) Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους η Αποκεντρωµένη Διοίκηση
διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο
κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, µε ευθύνη του οικείου δηµάρχου, οι αρµοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται µε συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής συνεργασίας µε δήµους
και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Η εφαρµογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα εφαρµογής της πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρµόδια για τη πολεοδοµία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήµατα νοµιµότητας επί των πράξεων αυτών, ενηµερώνει το οικείο Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη
διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν
τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήµους της Χώρας από
1ης.1.2022. Εφόσον έως την 30ή.9.2021, δεν έχουν τροποποιηθεί
οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν µε την ελάχιστη στελέχωση της
παρ. 2 ή, εόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β’ της παρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
4495/2017 (Α’ 167), το παρόν άρθρο καταργείται.»
2. Το παρόν ισχύει από τις 30.9.2021.
Άρθρο 97
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρµοδιοτήτων
από τους δήµους στο πλαίσιο υφιστάµενης διοικητικής
υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376
του ν. 4700/2020
1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127): α) στις παρ. 2, 3, 4
και 5 η ηµεροµηνία «1η.10.2021» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η.1.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η ηµεροµηνία «30.9.2021»
αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.12.2021», γ) στην παρ. 4
η ηµεροµηνία «1.11.2021» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1η.2.2022», δ) στην παρ. 5 διαγράφεται η περ. α) και οι παρ. 2, 3,
4 και 5 του άρθρου 376 διαµορφώνονται ως εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’
87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.1.2022. Μέχρι τις 31.12.2021
συνεχίζουν να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από
31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.1.2022, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήµο, στη
χωρική αρµοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη.
Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων,
που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από
1.1.2011 έως 31.12.2021, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη.
4. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.1.2022 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων
αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από
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τους ενδιαφεροµένους δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου
εκκρεµότητας της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση έως
1η.2.2022. Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραµένουν στα αρχεία τους.
5. Από την 1η.1.2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του
ν. 3852/2010.»
2. Το παρόν ισχύει από 30.9.2021.
Άρθρο 98
Ορισµός αµίσθων αντιδηµάρχων σε δήµους
ή δηµοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης - Τροποποίηση του άρθρου 59
του ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Με την απόφαση της παρ. 5 και τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, µπορεί να ορίζονται άµισθοι αντιδήµαρχοι σε αριθµό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθµού
των αντιδηµάρχων της παρ. 2. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται
στην αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει
το ήµισυ αυτής. Οι άµισθοι αντιδήµαρχοι δεν δικαιούνται αντιµισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής απολαβής και ο αριθµός τους δεν προσµετράται για τον υπολογισµό των θέσεων
ειδικών συµβούλων - συνεργατών, κατά την παρ. 1 του άρθρου
163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Σε δήµους ή δηµοτικές ενότητες
δήµων, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, µπορούν να ορίζονται έως δύο (2) επιπλέον άµισθοι αντιδήµαρχοι, πλέον των
οριζοµένων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας,
ειδικά για τον συντονισµό και την παρακολούθηση της εξέλιξης
του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται
για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από
την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών. Η ισχύς της απόφασης ορισµού των ανωτέρω αντιδηµάρχων παύει αυτοδικαίως
κατά την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της
περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 1
έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109
του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
Στο άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον µήνα καταβολής των δόσεων και ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής τους,
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς την παράταση της προθεσµίας καταβολής των δόσεων και ως προς την
καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής τους και το άρθρο 291 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδηµία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως
και17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και109 του ν.
4611/2019 και του ν. 4469/2017
1. Οφειλέτες µε οφειλές βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις
ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύµφωνα µε
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την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από
30.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’104) και τον ν. 4690/2020, οι
οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος 1η
Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής σύµφωνα µε: α) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015
(Α’ 32), β) τα άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και
γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο
καθεστώς ρύθµισης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για
την υπολειπόµενη οφειλή και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων της ρύθµισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του
οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται µε την καταβολή των δόσεων
των µηνών Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2021, η οποία πρέπει να
πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα
Οκτωβρίου 2021 µαζί µε τη δόση του µηνός Οκτωβρίου 2021. Η
καταληκτική ηµεροµηνία της αναβιώσασας ρύθµισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την
ηµέρα της αναβίωσης.
2. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που επλήγησαν
λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύµφωνα
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
(β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες:
(βα) είτε η σύµβαση εργασίας τους να ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.07.2021, λόγω
των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν.
4756/2020 (Α’ 235),
(ββ) είτε έλαβαν αποζηµίωση ειδικού σκοπού µε µονοµερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως
31.07.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το
άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
(βγ) είτε εντάχθηκαν στον µηχανισµό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 1ης.3.2020 έως
31.07.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, το άρθρο
123 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26),
(βδ) είτε έλαβαν µειωµένο µίσθωµα για οποιοδήποτε χρονικό
διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.07.2021 και έχουν αποζηµιωθεί
κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID», σύµφωνα µε το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2
του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 27 του ν.
4772/2021 Α’ 17),
(βε) είτε ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
οποιοδήποτε διάστηµα από 1ης.3.2020 έως 31.07.2021 και οι
οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος
1ης.3.2020 έως και 31η.7. 2021 ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
σύµφωνα µε: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, ii) τα
άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και iii) τον ν. 4469/2017
δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθµισης µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόµενη οφειλή και
για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων της ρύθµισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθµιση συντελείται
µε την καταβολή των δόσεων των µηνών Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα Οκτωβρίου 2021 µαζί µε τη δόση
του µηνός Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική ηµεροµηνία της αναβιώσασας ρύθµισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων
που ήταν ανεξόφλητες την ηµέρα της αναβίωσης.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤ’ - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Άρθρο 100
Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δηµοσίου
για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες
που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς συνέπειες
του κορωνοϊού COVID-19
1. Σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι της συνεισφοράς του Δηµοσίου, σύµφωνα µε το κεφάλαιο Γ’
του ν. 4714/2020 (Α’ 148), επεκτείνεται η καταβολή αυτής για τρεις
(3) επιπλέον µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:
α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της µηνιαίας
δόσης.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί της µηνιαίας
δόσης.
γ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71 του ν. 4714/2020, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της µηνιαίας δόσης.
2. Η διάρκεια παρακολούθησης για την τήρηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.
4714/2020 (Α’ 148) εκκινεί µετά την ολοκλήρωση της περιόδου συνεισφοράς, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 101
Εµπρόθεσµο καταβολής του ποσού που βαρύνει
τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79
του ν. 4714/2020
Στο τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.
4714/2020 (Α’ 148) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εµπρόθεσµη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο.
Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορίσει ο χρηµατοδοτικός φορέας. Ο οφειλέτης δεν µπορεί να θεωρηθεί
εκπρόθεσµος ως προς την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον
ίδιο, εάν το ποσό που εκκρεµεί προς πληρωµή δεν υπερβαίνει τις
δύο µηνιαίες δόσεις.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται
η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δηµόσιο κατά τον εκ των υστέρων
έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.»
Άρθρο 102
Παράταση της προθεσµίας ρύθµισης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69
του ν. 4790/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
(Α’ 48) τροποποιείται ως προς την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την
31η Δεκεµβρίου 2021 το αργότερο, ενώ η συµφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των µερών και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσεως αµφότερων. Για όλα τα δάνεια της
περ. γ) της παρ. 3, οι µηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οφειλέτης
τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου καταβολής της συνεισφοράς,
όσο και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 2 του
άρθρου 72, δεν επιτρέπεται να µεταβάλλονται σε σχέση µε τις δόσεις που προβλέπονται στην υφιστάµενη σύµβαση ή τη συµφωνία
αναδιάρθρωσης και έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγη-
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σης της βιωσιµότητας του οφειλέτη. Από τον ανωτέρω περιορισµό
εξαιρούνται: α) οι οφειλές που έχουν όρια και µη σταθερές δόσεις,
για τις οποίες η εν λόγω υποχρέωση θεωρείται ότι καταλαµβάνει
το εγκεκριµένο όριο κατά την περίοδο καταβολής της συνεισφοράς και β) οι περιπτώσεις, όπου είναι καθορισµένο συµβατικά το
δοσολόγιο, σύµφωνα µε τις χρηµατοροές της επιχείρησης χωρίς
να έχει ληφθεί υπόψη η επιδότηση. Επίσης, για τα δάνεια των περ.
α) και β) της παρ. 3 και υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης συµβατικής πρόβλεψης της ήδη υφιστάµενης σύµβασης δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση, καθώς επίσης και για
την περίοδο παρακολούθησης, η κατά τρόπο δυσµενέστερο για
τον οφειλέτη µεταβολή των ουσιωδών όρων της σύµβασης που
αφορούν στο κεφάλαιο, στην τιµολόγηση και στη διάρκεια αυτού.»
Άρθρο 103
Εµπρόθεσµο καταβολής του ποσού που βαρύνει
τον οφειλέτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72
του ν. 4790/2021
Στο τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται
ως εµπρόθεσµη καταβολή, στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς
και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή, που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει ορίσει
ο χρηµατοδοτικός φορέας. Ο οφειλέτης δεν µπορεί να θεωρηθεί
εκπρόθεσµος ως προς την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον
ίδιο, εάν το ποσό που εκκρεµεί προς πληρωµή δεν υπερβαίνει τις
δύο µηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, µετά την ολοκλήρωση
της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ελέγχεται η
ύπαρξη τυχόν µη καταβεβληµένων ποσών που βαρύνουν τον οφειλέτη, και εάν υφίστανται, αυτός καλείται από τους χρηµατοδοτικούς φορείς να τα καταβάλλει εντός τριάντα (30) ηµερών. Σε
περίπτωση µη καταβολής αυτών εντός του χρονικού διαστήµατος
του προηγούµενου εδαφίου, επέρχεται αναδροµική έκπτωση
αυτού και επιστρέφεται η συνεισφορά, σύµφωνα µε τα άρθρα 73
περί διακοπής της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, και
74 περί αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της
συνεισφοράς».
Άρθρο 104
Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας
πρότασης - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ
του ν. 3864/2010
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010 (Α’ 119)
προστίθεται η φράση «ή απόκτησης µετοχών, σύµφωνα µε το
άρθρο 27Α του ν. 4172/2013» και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Η υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 δεν ισχύει σε περίπτωση
άµεσης ή έµµεσης απόκτησης από το Ταµείο δικαιωµάτων ψήφου,
συνεπεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο, µέσω της συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος ή της µετατροπής των
υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή της άρσης των περιορισµών του Ταµείου στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου του άρθρου 7α ή απόκτησης µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 27Α του ν.
4172/2013.»
Άρθρο 105
Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα
ωρίµανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης
συµβάσεων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 130 του ν. 4799/2021
Στο άρθρο 130 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) τροποποιούνται η παρ.
1 µε την προσθήκη διαγωνιστικών και µετασυµβατικών διαδικασιών ως συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., η παρ.
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2 µε την προσθήκη αναφοράς στις αρµοδιότητες της παρ. 1 και
το άρθρο 130 διαµορφώνεται ως εξής:
1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. µπορεί εναλλακτικά να ορίζεται ως φορέας
ωρίµανσης και διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συµβάσεων του παρόντος:
α) µε απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας, για έργα που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, ύστερα από σχετικό αίτηµα του δικαιούχου του Προγράµµατος,
β) µε την επιφύλαξη της περ. α), από τους δικαιούχους του
Προγράµµατος, για συµβάσεις αρµοδιότητάς τους. Στην περίπτωση αυτήν, για την ανάθεση απαιτείται και έγκριση του αιτήµατος ανάθεσης του δικαιούχου του Προγράµµατος από το
Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..
2. Σε περίπτωση που για την άσκηση µιας από τις αρµοδιότητες της παρ. 1, επιλέγεται το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., µε την ως άνω απόφαση
της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
εξειδικεύονται, ύστερα από πρόταση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του δικαιούχου του Προγράµµατος, τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόµενο της αρµοδιότητας αυτής. Η πρόταση υποβάλλεται στην
Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας από
τον δικαιούχο του Προγράµµατος.
Άρθρο 106
Σύσταση - Σκοπός - Επωνυµία - Έδρα - Διάρκεια Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),
περί του σκοπού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Α.Ε.», τροποποιείται µε την προσθήκη διαγωνιστικών και µετασυµβατικών διαδικασιών ως συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων
του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και η παρ. 1 . διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(Ταµείο). Το Ταµείο έχει σκοπό:
α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δηµοσίων
επιχειρήσεων των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άµεσα ή
έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία
µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις.
β) Την ωρίµανση Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας που έχουν
ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας» (Πρόγραµµα) του
ν. 4799/2021 (Α’ 78), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β, τη διενέργεια
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση
της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών.
Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταµείου λαµβάνεται µέριµνα για τη συµβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και των 17 Παγκόσµιων Στόχων για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (SDGs).»
Άρθρο 107
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας,
διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την
ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους Τροποποίηση του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011
Στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152): α) στην παρ. 1 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη διαγωνιστικών και
µετασυµβατικών διαδικασιών ως συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο εδάφια
και στο τέταρτο εδάφιο από την ονοµασία της υπηρεσιακής µονάδας διαγράφεται η λέξη «Ωρίµανσης», β) τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 µε την προσθήκη διαγωνιστικών και µετασυµβατικών διαδικασιών ως συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων
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του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., γ) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της περ. α’
της παρ. 3 µε την προσθήκη των συµβαλλοµένων µερών στην
υπογραφή σύµβασης, καθώς και η περ. β) µε την αντικατάσταση
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη, δ) στην παρ. 4 προστίθεται στοιχείο iii) στην υποπερ. αβ’.
της περ. α’, στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περ. α’ αντικαθίστανται οι λέξεις «του έργου» από τις λέξεις «της Σύµβασης»,
στο τέλος της υποπερ. γγ’. της περ. β’ η φράση «του έργου» αντικαθίσταται από τη φράση «της Σύµβασης, της διαγωνιστικής
διαδικασίας ή την εκτέλεση της σύµβασης», το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ τροποποιούνται µε την προσθήκη διαγωνιστικών
και
µετασυµβατικών
διαδικασιών
ως
συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., στην αρχή του
πρώτου εδαφίου της περ. δ’ διαγράφεται η λέξη «έργα/» και το
ίδιο εδάφιο τροποποιείται µε την προσθήκη διαγωνιστικών και
µετασυµβατικών διαδικασιών ως συµπληρωµατικών αρµοδιοτήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., στο πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 4,
µετά τη φράση «Εκτός των ανωτέρω,», προστίθεται η φράση «µε
την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων,», µετά από τη
φράση «για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από το» διαγράφεται η λέξη «Ειδικό», αντικαθίσταται η φράση «της Τεχνικής
Βοήθειας (capacity building) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς» από τη φράση «"Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων" του Εταιρικού Συµφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης»
ε) τροποποιείται η παρ. 6 µε την προσθήκη της φράσης «µιας
σύµβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την
παρακολούθηση της εκτέλεσης µιας σύµβασης» και το άρθρο
5Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5Β
Ωρίµανση συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας
1. Το Ταµείο είναι αρµόδιο για την ωρίµανση Συµβάσεων του
Αναπτυξιακού Προγράµµατος Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’78), τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο
των διαδικασιών αυτών, σύµφωνα µε τo άρθρο 130 του ίδιου
νόµου. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω διαγωνιστικών διαδικασιών, το Ταµείο λειτουργεί ως Διενεργούσα τον διαγωνισµό Αρχή
για λογαριασµό του δικαιούχου του Προγράµµατος, εκτελεί όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την οµαλή εξέλιξη της διαγωνιστικής
διαδικασίας και προβαίνει στην κατακύρωση της σύµβασης,
καθώς και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες µέχρι την πλήρωση
των τυχόν προβλεποµένων αιρέσεων. Η σύµβαση υπογράφεται
από τον δικαιούχο του Προγράµµατος, ο οποίος αποτελεί και την
Αναθέτουσα Αρχή.
Για την επιτέλεση του σκοπού της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος άρθρου,
δηµιουργείται στο Ταµείο, ως διακριτός λειτουργικός κλάδος δραστηριότητας αυτού, Μονάδα Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας,
η οποία λειτουργεί ως διακριτή λογιστική µονάδα.
2. Το Ταµείο διενεργεί την ωρίµανση των Συµβάσεων του Προγράµµατος της παρ. 1, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών
διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 125 έως 131 του ν.
4799/2021 και των όρων της σύµβασης της περ. α) της παρ. 3. Για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών το Ταµείο ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασµό και στο όνοµα του δικαιούχου του Προγράµµατος ή/και ύστερα από έγκριση του ανωτέρω δικαιούχου και
υπέχει έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µόνο για δόλο ή βαρεία
αµέλεια.
3. α) Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της παρ. 1 υπογράφεται
µεταξύ του Ταµείου και του δικαιούχου του Προγράµµατος σύµβαση, µε την οποία τίθενται οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι που
προβλέπονται στην παρ. 4. Με τη σύµβαση αυτήν εξειδικεύεται
περαιτέρω το περιεχόµενο της αρµοδιότητας που ανατίθεται στο
Ταµείο, καθορίζεται η αµοιβή του Ταµείου για τις υπηρεσίες που
παρέχει, προβλέπονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώ-
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µατα των συµβαλλοµένων µερών, καθώς και οι σχετικές προθεσµίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με την ίδια
σύµβαση µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση της αρµοδιότητας του Ταµείου.
β) Σε περίπτωση που η Σύµβαση του Προγράµµατος είναι αρµοδιότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
σύµφωνα µε το άρθρο 126 του
ν. 4799/2021, η σύµβαση της περ. α) υπογράφεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή
τον οικείο Δήµαρχο.
4. Για την εκτέλεση της σύµβασης που προβλέπεται στην περ.
α) της παρ. 3:
α) Το αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο υποχρεούται να:
αα) παρέχει στο Ταµείο όλες τις αναγκαίες για την άσκηση της
αρµοδιότητάς του πληροφορίες, µελέτες και έγγραφα, που του
ζητούνται και να ανταποκρίνεται εντός του χρονοδιαγράµµατος
και των εν γένει προθεσµιών που συµφωνούνται µε το Ταµείο, ως
προς τα ζητήµατα που είναι κρίσιµα για την πρόοδο της Σύµβασης
και
αβ) εγκρίνει, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την παραλαβή πλήρους και εµπεριστατωµένης εισήγησης του Ταµείου,
άλλως να απορρίπτει ρητά και αιτιολογηµένα εντός της ίδιας προθεσµίας τη σχετική εισήγηση για:
i) τον προϋπολογισµό του αντικειµένου που ανατίθεται στο Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του,
ii) τη µελέτη σκοπιµότητας του έργου, και
iii) τη διακήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση της σύµβασης.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω µηνιαίας
προθεσµίας, οι σχετικές µε τα ανωτέρω ζητήµατα εισηγήσεις του
Ταµείου θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί.
Σε περίπτωση ρητής απόρριψης των εισηγήσεων του Ταµείου
από το αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο εφαρµόζονται τα άρθρα 128 και 129 του
ν. 4799/2021 (Α’ 78), για
την αξιολόγηση και αναθεώρηση της Σύµβασης.
β) Το Ταµείο υποχρεούται σε:
αα) άρτια, πλήρη και σύµφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τέχνης άσκηση της αρµοδιότητάς του στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του χρονοδιαγράµµατος και
των εν γένει προθεσµιών που προβλέπεται σε αυτήν,
ββ) πλήρη και εµπεριστατωµένη υποβολή εισηγήσεων στο αρµόδιο για την υπογραφή της σύµβασης όργανο, για τα ζητήµατα
της υποπερ. αβ) της περ. α), και
γγ) έγκαιρη και τακτική έγγραφη ενηµέρωση του αρµόδιου για
την υπογραφή της σύµβασης οργάνου και του εποπτεύοντος
Υπουργού, σχετικά µε την πρόοδο της ωρίµανσης της Σύµβασης,
της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την εκτέλεση της σύµβασης.
γ) Το συνολικό κόστος των αρµοδιοτήτων ωρίµανσης των συµβάσεων, διενέργειας των συναφών διαγωνιστικών διαδικασιών και
παρακολούθησης της εκτέλεσης των συµβάσεων που ανατίθενται
στο Ταµείο µε τη σύµβαση της περ. α) της παρ. 3, καλύπτονται
πλήρως από τον δικαιούχο του Προγράµµατος, σύµφωνα µε τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του αντικειµένου που ανατίθεται στο
Ταµείο και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με την επιφύλαξη των
περιπτώσεων που ορίζονται στις περ. δ) και ε), προκαταβάλλεται
στο Ταµείο από τον δικαιούχο του Προγράµµατος το ογδόντα τοις
εκατό (80%) του προϋπολογισµού, που αφορά τις δαπάνες για την
ωρίµανση της σύµβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και το
πενήντα τοις εκατό (50%) των λειτουργικών εξόδων, που αναµένεται να έχει το Ταµείο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών
κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση της παρ. 3. Με την ολοκλήρωση των συµφωνηµένων υπηρεσιών εξοφλείται στο Ταµείο το
υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό.
δ) Για συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation EU» και του
εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας
υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του Ταµείου και του Ταµείου Ανάκαµψης, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών, που
προβλέπει ότι προκαταβάλλεται στο Ταµείο ποσό µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ έναντι της παροχής υπηρεσιών ωρίµανσης συµβάσεων, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών ή
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παρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων, που θα ανατεθούν
στο Ταµείο από τους δικαιούχους των Προγραµµάτων. Το ποσό
αυτό παρακρατείται έναντι των δικαιούχων των Προγραµµάτων
από το Ταµείο Ανάκαµψης και συµψηφίζεται µε οφειλές τους προς
το Ταµείο, µέχρι του ποσού που ορίζεται ανά σύµβαση, που ανατίθεται στο Ταµείο της παρ. 3.
ε) Εκτός των ανωτέρω, µε την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων, το Ταµείο δύναται να λαµβάνει χρηµατοδότηση για
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από το Πρόγραµµα «Τεχνική
Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» του Εταιρικού Συµφώνου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027, προκειµένου να
ωριµάζει Συµβάσεις, που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α..
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης της περ. α) της παρ. 3, το Ταµείο ευθύνεται αποκλειστικά και µόνον έναντι του δικαιούχου του
Προγράµµατος για θέµατα της αρµοδιότητάς του και υπέχει
έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια.
Κάθε ευθύνη του Ταµείου από τη σύµβαση, που συναρτάται µε
τα ζητήµατα της περ. β) αποσβέννυται µε την αντίστοιχη ρητή ή
σιωπηρή έγκριση του αρµόδιου για την υπογραφή της σύµβασης
οργάνου.
5. Ο συνολικός προϋπολογισµός των συµβάσεων της περ. α)
της παρ. 3 µπορεί, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, να προσαυξάνεται έως µισή µονάδα τοις εκατό (0,5%) επί
του Προϋπολογισµού της Σύµβασης Στρατηγικής Σηµασίας, όπως
ορίζεται στον ν. 4799/2021, για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών του Ταµείου που συνάπτονται µε την παροχή
των υπηρεσιών του σε εκτέλεση των συµβάσεων αυτών.
6. Κατά την ωρίµανση µιας σύµβασης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης µιας
σύµβασης εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 10 έως 17 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 108
Χρηµατοδότηση δράσεων
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Το άρθρο δέκατο ένατο της από 10.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A’ 157) που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4722/2020 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηµατοδότηση δράσεων
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Η ανακατανοµή των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως
στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 195 έως 197 του ν.
4662/2020 (Α’ 27) είναι δυνατή, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν.
4270/2014 (Α’ 143) και την κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του
άρθρου αυτού απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για την
εξυπηρέτηση της αποστολής του εν λόγω Υπουργείου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 109
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών Τροποποίηση του άρθρου 165 του ν. 4763/2020
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),
περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς
Νοσηλευτές, τροποποιείται, ώστε η δυνατότητα πρόσληψης
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης
του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής να µην αφορά ειδικά στο
σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαµορφώνεται ως
εξής:

456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Άρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές
του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα µέλη
που είναι ενταγµένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του Α.Σ.Ε.Π. του
οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιµων υποψηφίων,
µπορεί να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγµένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου
ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου
µπορεί να πραγµατοποιούνται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 86
του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων
αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συµµετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο
ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλµατος και γ) ταυτότητα µέλους του οικείου συλλόγου.»
Άρθρο 110
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων - παιδοκόµων - Τροποποίηση του άρθρου 102
του ν. 4790/2021
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),
περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόµων - παιδοκόµων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου
ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων δεν αφορά ειδικά στο
σχολικό έτος 2020-2021, β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13)», γ) η φράση «στον προσωρινό
αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του
Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη φράση «στον αξιολογικό πίνακα
κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π.» και το άρθρο 102 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών
βρεφοκόµων - παιδοκόµων
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν από τα µέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2’ του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιµων
υποψηφίων, δύναται να προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α’ του Α.Σ.Ε.Π. του
κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόµων-Παιδοκόµων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.»
Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγµατοποιούνται µόνο σύµφωνα µε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01- Ε.Β.Π..»
Άρθρο 111
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές
µονάδες της πρωτοβάθµιας και
εκπαίδευσης, σε σχολικές µονάδες της ειδικής
αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1
του άρθρου 86 του ν. 4547/2018
1. Ο τίτλος του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) τροποποιείται, ώστε η ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών να αφορά και

στα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και
Υποστήριξης, και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές
µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, σε σχολικές µονάδες της ειδικής
αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, περί της ειδικής προκήρυξης για την κάλυψη κενών σε σχολικές µονάδες της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της ειδικής
αγωγής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η ειδική πρόσκληση πρόσληψης µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη κενών θέσεων
αφορά όχι µόνο σε σχολικές µονάδες αλλά και σε Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και πραγµατοποιείται για κάλυψη κενών που δηµιουργήθηκαν όχι µόνο λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), αλλά και λόγω µη επάρκειας του
αριθµού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν
υποβάλει δήλωση προτίµησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), β) στο τρίτο εδάφιο, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµµετοχής στην ειδική πρόσκληση όχι µόνο για σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63
του ν. 4589/2019, ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές µονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συµπίπτουν
µε τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει
δήλωση προτίµησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, και η παρ. 1 του άρθρου
86 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε
σχολικές µονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω
άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή µη επάρκειας του αριθµού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες
που έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), µπορεί να πραγµατοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη των κενών
θέσεων συγκεκριµένων σχολικών µονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι
κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν µε την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί,
µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς
αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµµετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από
το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίµησης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.
4589/2019 (Α’ 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές µονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συµπίπτουν
µε τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει
δήλωση προτίµησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63
του ν. 4589/2019 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.»
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Άρθρο 112
Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 231 του ν. 4823/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί
των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του
νόµου αυτού, για τις δοµές και τα στελέχη της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, περί της αρµοδιότητας ανάθεσης και κατανοµής της επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονάδων στους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, σε περίπτωση κενών ή κενούµενων θέσεων, το
τελευταίο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το παραπεµπόµενο
εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 231 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να
ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Μέχρι την
επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την αρµοδιότητα ανάθεσης
και κατανοµής της επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευθύνης
σχολικών µονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε
περίπτωση κενών ή κενούµενων θέσεων, έχουν οι Περιφερειακοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
στις Κυβερνήσεως. Οι µε κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις
προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται µε την παρ. 1 του άρθρου 233, µεταφέρονται στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Περιφερειακούς
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας
της Εκπαίδευσης και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης γίνεται
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του τρίτου εδαφίου.»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 - Τροποποίηση του άρθρου 54
του ν. 4777/2021
Στο άρθρο 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), περί των µεταβατικών
διατάξεων του Μέρους Α’ του νόµου αυτού, για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, η προθεσµία της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 2 του παρόντος, η οποία αφορά στην έκδοση
απόφασης τροποποίησης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), λήγει την 1η Νοεµβρίου 2021.»
Άρθρο 114
Ρυθµίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
- Νέα Φάση» - Τροποποίηση του άρθρου 169
του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των µεταβατικών διατάξεων του νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 33 ως εξής:
«33. Ειδικά στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Νέα Φάση» και µέχρι την ολοκλήρωσή της, από 1ης.9.2021 απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων µε πιστο-
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ποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγµένα ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές µε την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται µη πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές.»
Άρθρο 115
Στεγαστικό επίδοµα καταρτιζόµενων των δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004
Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού
επιδόµατος φοιτητών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)
στην παρ. 1, προστίθεται τρίτο εδάφιο, περί χορήγησης του ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος και στους καταρτιζόµενους των
δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), β)
στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2, προστίθεται η φράση
«ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.», γ) στο τρίτο εδάφιο
της περ. α) της παρ. 2, η φράση «ο Νοµός Αττικής, πλην όλων
των νησιωτικών περιοχών» αντικαθίσταται από τη φράση «η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», δ)
στην περ. β) της παρ. 2, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης στα δύο (2) εξάµηνα του
έτους κατάρτισης των καταρτιζόµενων των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., ως
προϋπόθεση χορήγησης του επιδόµατος, ε) στην περ. δ) της
παρ. 2, προστίθεται η φράση «ή του καταρτιζόµενου των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.» και η φράση «σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισµοί
αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.
2539/1997 (Α’ 244 )» αντικαθίσταται από τη φράση «σε δήµο ή
δηµοτική ενότητα ή δηµοτική κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο
των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύµφωνα µε τον
ν.
3852/2010 (Α’ 87)», στ) στην περ. γ) της παρ. 2Α µετά από τη
φράση «σε δήµο» προστίθεται η φράση «ή δηµοτική ενότητα ή
δηµοτική κοινότητα», ζ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, προστίθεται η φράση «ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.», η) στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, προστίθεται η φράση «ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.», θ) στην παρ. 4, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της διάρκειας χορήγησης του επιδόµατος
στους καταρτιζόµενους των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., και το άρθρο 10
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Στεγαστικό επίδοµα φοιτητών
1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού της
Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαµβάνονται στο σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδοµα ίσο µε χίλια (1.000) ευρώ.
Δεν δικαιούνται του επιδόµατος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδοµα του προηγούµενου εδαφίου χορηγείται µε τους ίδιους όρους και στους
καταρτιζόµενους των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:
α) Ο φοιτητής ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. να διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη
της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως µία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως µία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο
από σαράντα (40) χιλιόµετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους µε πιστοποιητικό της σχολής ή τµήµατος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα µισά του συνολικού
αριθµού των µαθηµάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό
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πρόγραµµα σπουδών του προηγούµενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαµήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται µόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Οι καταρτιζόµενοι των
δηµόσιων Ι.Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη
φοίτηση στα δύο (2) εξάµηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από
το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται µόνο βεβαίωση φοίτησης.
γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους
να µην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηµατική ενίσχυση δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο χορηγείται.
δ) Οι γονείς του φοιτητή ή του καταρτιζόµενου των δηµόσιων
Ι.Ε.Κ. ή ο ίδιος να µην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.µ., µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που
βρίσκονται σε δήµο ή δηµοτική ενότητα ή δηµοτική κοινότητα µε
πληθυσµό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύµφωνα µε τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2.Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 στο
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
και στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό
επίδοµα της παρ. 1 χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά,
οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο φοιτητής διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των σπουδών
του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία οι γονείς
του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης θεωρείται
ως µία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως µία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των
πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας
περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόµετρα, οι οποίες θεωρούνται
ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους
δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηµατική ενίσχυση δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του
ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το οποίο χορηγείται.
γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που
υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.), µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα που βρίσκονται σε δήµο ή δηµοτική ενότητα ή δηµοτική κοινότητα µε πληθυσµό λιγότερο των
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύµφωνα µε τον ν. 3852/2010
(Α’ 87).
3. Δικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο που θεωρείται
ότι βαρύνει ο φοιτητής ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ’
εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής ή ο καταρτιζόµενος των δηµόσιων Ι.Ε.Κ. εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ίδιου νόµου.
4. Το επίδοµα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη
σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τµήµατος, σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται
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στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στον φοιτητή.
Για τους καταρτιζόµενους των δηµόσιων Ι.Ε.Κ., το επίδοµα χορηγείται για το διάστηµα φοίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25
του
ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
5. Το επίδοµα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς
καµία κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε
φορολογία.
6. Αν µετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδοµα εισπράχθηκε
από µη δικαιούχο, λόγω µη συνδροµής των προϋποθέσεων, αυτό
καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του
στο Δηµόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργού Οικονοµικών και των καθ’ ύλην αρµόδιων
Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωµής του
ανωτέρω επιδόµατος, ο χρόνος πληρωµής του, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της
δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωµής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που
φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευµάτων (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλµατοποίηση
της δαπάνης πραγµατοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από
τους ίδιους φορείς πραγµατοποιείται η εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε την επιφύλαξη των
ισχυουσών περί παραγραφής διατάξεων και µε τους όρους και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την εvταλµατοποίηση της
δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΑΙΘ) οι οποίες µεταβιβάζονται στον προϋπολογισµό τους σε διακριτό κωδικό αριθµό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των
Υπουργείων Τουρισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναλαµβάνονται από τους προϋπολογισµούς των Υπουργείων
αυτών. Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών
από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΑΙΘ).»
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 116
Μεταβατικές διατάξεις
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ. 5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, το άρθρου 122Α, η παρ. 3
του άρθρου 226, η παρ. 1 του άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ.
2 του άρθρου 242, η περ. 1 του άρθρου 400, η περ. 1 του άρθρου
401, τα άρθρα 468 και 469 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται για τα ένδικα βοηθήµατα και δικόγραφα, που πρόκειται να κατατεθούν
µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Το άρθρο 17Α, η παρ. 1 του άρθρου 155, το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 179, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 227,
το άρθρο 232, οι παρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ.
1 και 3 του άρθρου 254, η παρ. 4 του άρθρου 260, το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 308, το άρθρο 421, η παρ. 3 του
άρθρου 422, η παρ. 3 του άρθρου 424 και η παρ. 2 του άρθρου
764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε
τον παρόντα, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις. Στις
υποθέσεις που εκδικάζονται µε τις ειδικές διαδικασίες, η παρ. 2
του άρθρου 260, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς υποθέσεις εκτός εάν η συ-
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ζήτηση της αγωγής έχει ήδη µαταιωθεί, οπότε η προθεσµία των
ενενήντα (90) ηµερών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. α) Τα άρθρα 516 και 527, η παρ. 1 του άρθρου 542, η παρ.
1 του άρθρου 556 και οι περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα,
εφαρµόζονται για τα ένδικα µέσα, που θα κατατεθούν µετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και
3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ. γ’ της παρ. 2 και το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 562 και οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και επί των εκκρεµών ενδίκων µέσων.
3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 591,
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 7 και η παρ. 8, του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον
παρόντα, εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως προστίθεται µε το άρθρο 40 του παρόντος, εφαρµόζεται
για τις διαταγές πληρωµής που ακυρώνονται τελεσίδικα µετά
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον
χρόνο έκδοσής τους.
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 43 του παρόντος, και το
άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται
µε το άρθρο 52 του παρόντος, εφαρµόζονται για τις αιτήσεις
ασφαλιστικών µέτρων που πρόκειται να κατατεθούν µετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Η παρ. 5 του άρθρου 683, το άρθρο 684, οι παρ. 5 έως 8
του άρθρου 686, η παρ. 3 του άρθρου 690, η παρ. 3 του άρθρου
691, το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 691Α, η παρ. 1 του
άρθρου 693 και η παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται και επί των εκκρεµών αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων.
5. Τα άρθρα για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιούνται µε τα άρθρα 54, 55 και 56 του παρόντος,
εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6. α) Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
933, όπως προστίθενται µε το άρθρο 57 του παρόντος και το
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 58 του παρόντος,
εφαρµόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν µετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 59 του παρόντος, εφαρµόζεται για τις
αποφάσεις που θα δηµοσιευθούν µετά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 60 του παρόντος, εφαρµόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται µετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 61 του παρόντος, εφαρµόζεται
και για τις εκκρεµείς αγωγές.
ε) Η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 63 του παρόντος
νόµου και η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 62 του παρόντος, εφαρµόζονται σε όσες κατασχέσεις κινητών επιβληθούν
µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του άρθρου
962, το τρίτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 965, το
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 965, το άρθρο 966, η περ.
α’ της παρ. 1 του άρθρου 972, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 973, η
παρ. 1 του άρθρου 997, η παρ. 1 του άρθρου 1004, το άρθρο
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1009 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1018 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται για όσους πλειστηριασµούς προσδιοριστούν µετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ζ) Η παρ. 6 του άρθρου 973, όπως τροποποιείται µε το άρθρο
69 του παρόντος, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς ανακοπές.
η) Το δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975, το πρώτο,
τρίτο και πέµπτο εδάφιο της περ. 3, η περ. 4, το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 3 του άρθρου 977 και η παρ. 2 του άρθρου 977Α του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε τον παρόντα, εφαρµόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης αφορά σε πλειστηριασµό, που διενεργήθηκε µετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
θ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 979 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 73 του παρόντος νόµου, καθώς και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 985 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως προστίθενται µε το άρθρο 74 του παρόντος, εφαρµόζονται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ι) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 986 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας, όπως προστίθεται µε το άρθρο 75 του παρόντος,
εφαρµόζεται σε όσες ανακοπές ασκηθούν µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου και σε όσες ανακοπές εκκρεµούν
και έχουν εισαχθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών
διαφορών.
ια) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 77 του παρόντος,
εφαρµόζονται για επιδόσεις που πρόκειται να γίνουν µετά από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 117
Μεταβατική διάταξη για την εφαρµογή του άρθρου 157
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Για τη µετάταξη κατά το άρθρο 157 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων [ν. 4798/2021, (Α’ 68)] στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι ήταν εγγεγραµµένοι ή είχαν
αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτατης, ανώτερης ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις 24.4.2021, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ως άνω Κώδικα, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τα τυπικά προσόντα των υπό µετάταξη δικαστικών υπαλλήλων
διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα, ο οποίος είχε κυρωθεί µε
το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α’ 67).
Άρθρο 118
Μεταβατική διάταξη για την κατά τόπον αρµοδιότητα
εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων
Το άρθρο 14 του ν. 4816/2021 (A’ 118) καταλαµβάνει και τις
εκκρεµείς υποθέσεις, που δεν έχουν συζητηθεί, οι οποίες παραπέµπονται στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο µε τη διαδικασία
του άρθρου 126Α του ν. 2717/1999 (A’ 97).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Η παρ. 5 του άρθρου 122 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
β) Η παρ. 6 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η κατάργηση της παρ. 6 δεν θίγει το κύρος εκκρεµών κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαδικασιών.
γ) Τα άρθρα 87 και 88 του ν.δ. 17.7/13.8.1923 (Α’ 224), που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την περ. 3 του άρθρου 52 του Εισαγωγικού
Νόµου του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 120
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.
Η ισχύς του Μέρους Α’ και των άρθρων 116 και 119 του Μέρους Δ’ αρχίζει την 1η.1.2022.
Αθήνα,...........................2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

13. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14. ΝΑΥΤΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): 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 (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.14’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Παύλου Πολάκη και Διονυσίου Καλαµατιανού,
σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

