
ΕΕΚΕ ΔιΚαιοσύνησ, ΔιαφανΕιασ Και ανθρωπινων ΔιΚαιωματων  

τησ ΚοινοβούλΕύτιΚησ ομαΔασ τού σύριΖα

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.
η νοθευμένη, λειψή και παραποιημένη ενημέρωση από μμΕ 
που διαπλέκονται με την κυβερνητική εξουσία, οδηγεί σε ένα 
συμπέρασμα: κάποιοι θέλουν τους πολίτες ανενημέρωτους, 
επειδή τους θέλουν ανενεργούς.
Για τον σύριΖα, η διαφάνεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας 
και δικαιοσύνης. το ίδιο και η λαϊκή συμμετοχή, με τους πολίτες 
κοινωνούς των προβλημάτων κι ενήμερους για κάθε μεθόδευση, 
που ένας στενός κύκλος διαπλεκόμενης εξουσίας δρομολογεί 
προς όφελος λίγων και εις βάρος των πολλών, του δημοσίου 
συμφέροντος και της κοινωνίας. 
σήμερα, δίνουμε στους πολίτες, ως εργαλείο εγρήγορσης κι 
αντίστασης απέναντι σε μια εξουσία που τους περιφρονεί, τους 
εμπαίζει και τους καταδυναστεύει, τη μαύρη βίβλο της ντροπής: 
μια συγκεντρωτική καταγραφή ντροπιαστικών ρυθμίσεων και 
μεθοδεύσεων, με τις οποίες η Κυβέρνηση σαμαρά επί δύο χρόνια 
(2012-2014), δρομολογεί την αμνήστευση ποινικών ευθυνών, τη 
φορολογική και επιχειρηματική διευκόλυνση των εκλεκτών της,  
την ασυλία, ατιμωρησία και ασυδοσία όσων άσκησαν ή ασκούν 
εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία.
απολογισμός: πρωτογενές πλεόνασμα ονειδιστικών πρακτικών 
εξυπηρέτησης εαυτών, αλλήλων και «ημετέρων», άφεσης 
αμαρτιών και ευθυνών, με τη σφραγίδα ν.Δ.-πασοΚ.  
Έτσι «σώζουν τη χώρα».
ο σύριΖα δίνει τη μάχη της ανατροπής και για την 
αποκατάσταση της ισονομίας.
Καλούμε τους πολίτες να λάβουν μέρος στη μάχη αυτή.

Το πραγμαΤικο προσωπο Τησ κυβέρνησησ σαμαρα, 
μέσα απο Τισ καΤαγέγραμμένέσ πραξέισ μέΤαΤροπησ 
Τησ κοινοβουλέυΤικησ λέιΤουργιασ σέ μηχανισμο 
ξέπλυμαΤοσ σκανδαλων. οι χαρισΤικέσ ρυθμισέισ για 
έΤαιριέσ-διαφθορέισ (SiemenS, HDW, THySSenKrupp). οι 
Τροπολογιέσ-νΤροπολογιέσ αμνησΤέυσησ, ασυλιασ 
και αΤιμωρησιασ «ημέΤέρων», έαυΤων και αλληλων. η 
έπιβραβέυση μιζαδορων και διαφθορέων. οι γένναιοδωρέσ 
φορολογικέσ έλαφρυνσέισ και διέυκολυνσέισ σΤουσ 
ισχυρουσ, Την ωρα Τησ έξουθένωΤικησ φορολογικησ 
έπιθέσησ σΤουσ αδυναμουσ. ο ένΤαφιασμοσ δέκαδων 
ποινικων δικογραφιων καΤα υπουργων και πρωθυπουργων 
Των μνημονιακων κυβέρνησέων. οι σκανδαλωδέισ 
μέθοδέυσέισ έκποιησησ Τησ δημοσιασ πέριουσιασ μέσω 
Του Ταιπέδ. Τα δωρα σΤουσ σΤυλοβαΤέσ Των μνημονιων. 
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Ζωή Κωνσταντοπούλου

ύπεύθυνη για θέματα  

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  

και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων



Φίλε και φίλη,

Η «Μαύρη Βίβλος της Ντροπής», που κρατάς στα 

χέρια σου, περιέχει δεκάδες σκανδαλώδεις ρυθμίσεις 

και μεθοδεύσεις, πρακτικές και τακτικές, με τις οποίες 

η Κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρεί να μετατρέψει τη Βουλή 

σε πλυντήριο σκανδάλων, σε νεκροταφείο ποινικών 

δικογραφιών, σε εργοστάσιο παραγωγής ντροπιαστι-

κών διατάξεων διακριτικής μεταχείρισης.

Η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική, αλλά η αφή-

γηση είναι ενδεικτική. Και απολύτως δηλωτική των 

πραγματικών προθέσεων και στοχεύσεων της Κυβερ-

νητικής Κοινοπραξίας.

Διαβάζοντας τα… «κατορθώματά τους», αναζήτησε 

σε αυτά τα φθαρμένα συνθήματά τους και τα ξεφτι-

σμένα, τα ψεύτικα μεγάλα λόγια: «Σταθερότητα, υπευ-

θυνότητα, ανάπτυξη, έξοδος από την κρίση».

Σου παραδίδουμε αυτό το εργαλείο αποκωδικοποί-

ησης της Κυβερνητικής δράσης, με εμπιστοσύνη στο 

μυαλό και την κρίση σου.

Μάιος 2014,

Η Επιτροπή Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ) της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η δΗμοσίευσΗ είναί  
Η ψυχΗ τΗσ δίκαίοσυνΗσ
(Ιωάννης-Ιάκωβος 
Μάγερ)
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αΛεΞΗσ τσίΠΡασ, 
28/3/2014

Ελληνίδες, Έλληνες,

Τούτη την ώρα ένα έγκλημα συντελείται σε βάρος 

του λαού και της πατρίδας μας. Ένα έγκλημα κοινωνικό, 

οικονομικό, εθνικό.

Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει συμφωνήσει με την Τρόι-

κα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά funds 

και εγχώριους ολιγάρχες.

Να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να 

απελευθερώσει τις απολύσεις και να παραδώσει δε-

μένους χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενους σε 

μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό το βασικό των 

500 ευρώ.

Να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυμα-

τισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την 

κοινωνική ασφάλιση σε φιλανθρωπία.

Να καταστρέψει την εγχώρια κτηνοτροφία και να 

κηρύξει σε διωγμό παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως 

του φαρμακοποιού, του οδηγού ταξί, του αρτοποιού, 

του βιβλιοπώλη.

Κι όλα αυτά τα κρύβουν πίσω από ψευδεπίγραφες 

ιστορίες επιτυχίας, που δεν αποκαλύπτουν παρά τον 

κυνισμό μιας εξουσίας η οποία καταστρέφει τη χώρα, 

ψάλλοντας ύμνους στον εαυτό της.  
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Ελληνίδες και Έλληνες,

Μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο 

στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στόχος τους είναι να 

εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, 

ντόπια και ξένα.

Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομ-

μάτι – κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν με τους 

ολιγάρχες της διαπλοκής και τους βαρόνους των ΜΜΕ 

για τη μεγάλη επιτυχία τους.

Σε μια χώρα χτυπημένη από τα μνημόνια και την 

πολιτική τους, τολμούν να φέρουν εκτάκτως στη Βου-

λή «νομοσχέδιο-σκούπα» που θεσμοθετεί ένα νέο 

γύρο βαρβαρότητας. Και που αποτελεί το προοίμιο 

για το νέο μνημόνιο που σταδιακά θα επιβληθεί μετά 
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τις εκλογές, αν τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το 

καταστροφικό τους έργο.  

Κυβέρνηση – Τρόικα – ντόπια και ξένη διαπλοκή 

συμφώνησαν να ξεκοκαλίσουν ό,τι έχει απομείνει μετά 

από τρία χρόνια λεηλασίας.

Τελευταία τους λεία οι τράπεζες και τα δεκάδες 

δισεκατομμύρια που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει 

για να τις κρατήσει στη ζωή.

Με το νομοσχέδιο αυτό εκχωρούν τον έλεγχο των 

τραπεζών και μαζί τον έλεγχο της οικονομίας, του συ-

νόλου σχεδόν της ιδιωτικής περιουσίας και τελικώς 

τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας στα χέρια ξένων και 

εγχώριων κερδοσκόπων.

Θέλουν οι νεκροπομποί της Ελλάδας να γίνουν 

αφεντικά της.  

Θέλουν με το νομοσχέδιό τους να δημιουργήσουν 

τετελεσμένα στην ελληνική οικονομία και στο τραπε-

ζικό σύστημα πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης 

από τον ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή λαϊκή εντολή, τον εθνικό 

έλεγχο των τραπεζών, δηλαδή της καρδιάς της ελλη-

νικής οικονομίας.

Σπεύδουν σήμερα να χαρίσουν τις τράπεζες, αδια-

φορώντας για τη ζημία του ελληνικού δημοσίου, αφού 

τα ήδη επενδεδυμένα δημόσια κεφάλαια θα χάσουν 

έως και 50% της αξίας τους.

Επιβαρύνουν έτσι οριστικά το δημόσιο χρέος της 

χώρας με τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τρα-

πεζών, που επρόκειτο να ανακτηθούν από τις μετοχές 

του ΤΧΣ, ενώ τώρα θα τα πληρώσει εξολοκλήρου ο 

έλληνας φορολογούμενος.

Χαρίζουν δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που κλέ-

βουν το ψωμί από το τραπέζι του εργαζόμενου.

Το χειρότερο όλων: σπεύδουν δια νόμου να αμνη-

στεύσουν προκαταβολικά όσους συνυπογράψουν αυτό 
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το έγκλημα.   

Τους προειδοποιούμε:  οι βαρύτατες ποινικές ευθύ-

νες των εμπλεκομένων δεν αίρονται από την ψήφιση 

του νόμου με στόχο την συγκάλυψη παράνομων πρά-

ξεων από τις οποίες προκύπτει ζημία του Δημοσίου εκ 

των προτέρων γνωστή.

Και μόνο η μεθόδευση τους αυτή, αποδεικνύει ότι το 

έγκλημά τους είναι προμελετημένο. Έγκλημα που στη 

νομική ορολογία ονομάζεται κακουργηματική απιστία 

σε βάρος του Δημοσίου.

Ας έχουν, όμως, όλοι καλά στο μυαλό τους. Αυτές 

οι μεθοδεύσεις έχουν ημερομηνία λήξης την 25η Μάη. 

Ο ελληνικός λαός θα δώσει απάντηση στην κάλπη. Τα 

μέτρα αυτά δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωής. Οι πολιτι-

κές εξελίξεις που θα προκληθούν από το αποτέλεσμα 

των εκλογών θα είναι ραγδαίες. Το καθεστώς της οικο-

νομικής εξάρτησης θα κλονιστεί από την ετυμηγορία 

του λαού μας. Το μνημόνιο θα καταργηθεί οριστικά 

και αμετάκλητα.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στηριζόμενος στη θέληση και στην ενερ-

γή παρέμβαση της κοινωνίας, θα ξηλώσει μια-μια τις 

διατάξεις του αίσχους, της εκποίησης, της κοινωνικής 

διάλυσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που 

θα συγκροτήσει θα δώσουν τη μάχη για την απαλλαγή 

της χώρας από τα δεσμά ξένης και ντόπιας διαπλοκής. 

Και θα οδηγήσει όλους όσοι συνειδητά ζημίωσαν το 

ελληνικό Δημόσιο στην ελληνική δικαιοσύνη.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.

Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του λαού μας.

Αρκεί να πιστέψουμε  στο δίκιο της πατρίδας μας 

και στην αξία διεκδίκησής του.  

Αρκεί να πιστέψουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας.
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ΕΕΚΕ ΔιΚαιοσύνησ, ΔιαφανΕιασ Και ανθρωπινων ΔιΚαιωματων  

τησ ΚοινοβούλΕύτιΚησ ομαΔασ τού σύριΖα

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.
η νοθευμένη, λειψή και παραποιημένη ενημέρωση από μμΕ 
που διαπλέκονται με την κυβερνητική εξουσία, οδηγεί σε ένα 
συμπέρασμα: κάποιοι θέλουν τους πολίτες ανενημέρωτους, 
επειδή τους θέλουν ανενεργούς.
Για τον σύριΖα, η διαφάνεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας 
και δικαιοσύνης. το ίδιο και η λαϊκή συμμετοχή, με τους πολίτες 
κοινωνούς των προβλημάτων κι ενήμερους για κάθε μεθόδευση, 
που ένας στενός κύκλος διαπλεκόμενης εξουσίας δρομολογεί 
προς όφελος λίγων και εις βάρος των πολλών, του δημοσίου 
συμφέροντος και της κοινωνίας. 
σήμερα, δίνουμε στους πολίτες, ως εργαλείο εγρήγορσης κι 
αντίστασης απέναντι σε μια εξουσία που τους περιφρονεί, τους 
εμπαίζει και τους καταδυναστεύει, τη μαύρη βίβλο της ντροπής: 
μια συγκεντρωτική καταγραφή ντροπιαστικών ρυθμίσεων και 
μεθοδεύσεων, με τις οποίες η Κυβέρνηση σαμαρά επί δύο χρόνια 
(2012-2014), δρομολογεί την αμνήστευση ποινικών ευθυνών, τη 
φορολογική και επιχειρηματική διευκόλυνση των εκλεκτών της,  
την ασυλία, ατιμωρησία και ασυδοσία όσων άσκησαν ή ασκούν 
εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία.
απολογισμός: πρωτογενές πλεόνασμα ονειδιστικών πρακτικών 
εξυπηρέτησης εαυτών, αλλήλων και «ημετέρων», άφεσης 
αμαρτιών και ευθυνών, με τη σφραγίδα ν.Δ.-πασοΚ.  
Έτσι «σώζουν τη χώρα».
ο σύριΖα δίνει τη μάχη της ανατροπής και για την 
αποκατάσταση της ισονομίας.
Καλούμε τους πολίτες να λάβουν μέρος στη μάχη αυτή.

Το πραγμαΤικο προσωπο Τησ κυβέρνησησ σαμαρα, 
μέσα απο Τισ καΤαγέγραμμένέσ πραξέισ μέΤαΤροπησ 
Τησ κοινοβουλέυΤικησ λέιΤουργιασ σέ μηχανισμο 
ξέπλυμαΤοσ σκανδαλων. οι χαρισΤικέσ ρυθμισέισ για 
έΤαιριέσ-διαφθορέισ (SiemenS, HDW, THySSenKrupp). οι 
Τροπολογιέσ-νΤροπολογιέσ αμνησΤέυσησ, ασυλιασ 
και αΤιμωρησιασ «ημέΤέρων», έαυΤων και αλληλων. η 
έπιβραβέυση μιζαδορων και διαφθορέων. οι γένναιοδωρέσ 
φορολογικέσ έλαφρυνσέισ και διέυκολυνσέισ σΤουσ 
ισχυρουσ, Την ωρα Τησ έξουθένωΤικησ φορολογικησ 
έπιθέσησ σΤουσ αδυναμουσ. ο ένΤαφιασμοσ δέκαδων 
ποινικων δικογραφιων καΤα υπουργων και πρωθυπουργων 
Των μνημονιακων κυβέρνησέων. οι σκανδαλωδέισ 
μέθοδέυσέισ έκποιησησ Τησ δημοσιασ πέριουσιασ μέσω 
Του Ταιπέδ. Τα δωρα σΤουσ σΤυλοβαΤέσ Των μνημονιων. 
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ςτον αντίποδα της κυβέρνησης της 
ντροπής, η κοινοβουλευτική ομάδα του 
ςΥρΙΖά, με αίσθημα ευθύνης, αγωνίζε-
ται εντός και εκτός βουλής για δικαιοσύ-
νη, διαφάνεια, ισονομία. Το αγώνα αυτό 
δίνουν καθημερινά με συλλογικότητα και 
συντροφικότητα όχι μόνον οι βουλευτές, 
αλλά και οι συνεργάτες και μέλη των 
επιτροπών ελέγχου κυβερνητικού Έρ-
γου (εεκε) που εξαρχής πλαισίωσαν και 
στήριξαν το έργο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας. για τη στοιχειοθέτηση της Μαύ-
ρης βίβλου της ντροπής,  αξίζει ξεχωρι-
στή μνεία και θερμές ευχαριστίες στους 
συνεργάτες της εεκε Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και άνθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και ιδιαίτερα στο νέστορα Πολίτη, συ-
ντονιστή της εεκε. 
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Η 
σημερινή συγκυρία και οι επικείμενες εκλογές, 

συμπίπτουν με τρείς επετείους:

-Τη συμπλήρωση, τον ερχόμενο Ιούλιο, 40 

ετών μεταπολίτευσης, 40 ετών που διαχειρί-

σθηκαν και διασπάθισαν ανεύθυνα η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, 

ως αποκλειστικοί νομείς της εξουσίας, οδηγώντας τη 

χώρα στην χρεοκοπία

-Τη συμπλήρωση, στις αρχές Μάιου, 4 ετών μνημο-

νιακής πολιτικής, μιας περιόδου που ξεκίνησε με κα-

ταχειροκροτούμενο τον -ελεγχόμενο σήμερα ποινικά 

για τη Λίστα Λαγκάρντ- μοιραίο Υπουργό Οικονομικών 

Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και συνεχίσθηκε με εναλ-

Της Ζωης ΚωΝςΤΑΝΤΟΠΟύλΟύ,  

βΟύλΕύΤη ςύΡΙΖΑ Α’ ΑθηΝωΝ,  

ύΠΕύθύΝης Της ΕΕΚΕ ΔΙΚΑΙΟςύΝης,  

ΔΙΑφΑΝΕΙΑς ΚΑΙ ΑΝθΡωΠΙΝωΝ ΔΙΚΑΙωΜΑΤωΝ

κυβεΡνΗσΗ τΗσ 
ντΡοΠΗσ, τΗσ 
εκτΡοΠΗσ καί τΗσ 
δίαΠΛοκΗσ
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λασσόμενους στο τιμόνι της χώρας τους επίδοξους και 

«επίτιμους» καπετάνιους του «Τιτανικού», επιτελάρχες 

του ναυαγίου, Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά και 

τους υποπλοιάρχους-διαχειριστές της καταστροφής, 

Αντιπροέδρους των Μνημονιακών Κυβερνήσεων, Βε-

νιζέλο και Πάγκαλο

-Τη συμπλήρωση, τον ερχόμενο Ιούνιο, 2 ετών δια-

κυβέρνησης Σαμαρά.

Σε αυτήν την τελευταία επέτειο, ο λαός πρέπει να 

στείλει ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας, απόρριψης και 

απονομιμοποίησης αυτής της Κυβέρνησης της ντροπής, 

της εκτροπής και της διαπλοκής:
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1. ΚύβΕΡΝηςη Της ΝΤΡΟΠης: ΜΕΤΑΤΡΟΠη ΤΟύ 
ΚΟΙΝΟβΟύλΙΟύ ςΕ ΠλύΝΤηΡΙΟ ςΚΑΝΔΑλωΝ ΚΑΙ 
ΝΕΚΡΟΤΑφΕΙΟ ΠΟΙΝΙΚωΝ ΔΙΚΟγΡΑφΙωΝ

- Από τον Ιούνιο 2012 έχουν διαβιβασθεί στη Βουλή 

περίπου 90 ποινικές δικογραφίες (89 κατά την επίσημη 

καταγραφή) κατά Υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.. 

Εκκρεμούν άλλες  70 από την προηγούμενη περίοδο. 

Εκτός από 2 δικογραφίες για τη λίστα Λαγκάρντ, που χάρη 

στο ΣΥΡΙΖΑ ερευνήθηκαν, έστω και εν μέρει, αφού Ν.Δ., 

ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ προστάτευσαν Βενιζέλο και λοιπούς 

εμπλεκομένους, όλες οι υπόλοιπες δικογραφίες αρα-

χνιάζουν στα συρτάρια της Βουλής και ο Πρόεδρός της 

αρνείται να δώσει αντίγραφα στους βουλευτές. Μεταξύ 

αυτών, η ποινική δικογραφία για το Μνημόνιο.

- Από τον Ιούνιο 2012 έχουν υποβληθεί 3 προτάσεις 

σύστασης εξεταστικής επιτροπής: για τις ευθύνες υπα-

γωγής της χώρας στο Μνημόνιο, για την ΕΡΤ , για το 

σκάνδαλο των εξοπλιστικών και των υποβρυχίων. Και 

οι τρεις υποθέσεις ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Και 

στις τρεις υποθέσεις αρνήθηκαν τη διερεύνηση Ν.Δ., 

ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ.

- Από τον Ιούνιο 2012, έχουν γίνει «νόμος του Κρά-

τους», με τη μέθοδο της Υπουργικής ή βουλευτικής 

«τροπολογίας», δεκάδες διατάξεις της ντροπής, για την 

αμνήστευση, ασυλία και ατιμωρησία προσώπων που ελέγ-

χονται ή πρέπει να ελεγχθούν από τη Δικαιοσύνη αλλά και 

τη φορολογική διευκόλυνση ολίγων. Χαρακτηριστικές οι 

περιπτώσεις: των ελεγχόμενων Τραπεζιτών που έδωσαν 

δάνεια στα κόμματα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

των ελεγχόμενων Διοικητών και Διοικήσεων Δημοσίων 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων που αποκρατικοποιούνται, 

των ενεχόμενων σε υποθέσεις μιζών και διαφθοράς, 

στην υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των 
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υποβρυχίων, του πρώην Ειδικού Διαχειριστή της ΕΡΤ, 

των Διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, του ΟΑΕΔ, 

της ΛΑΡΚΟ, αλλά και των φορολογικών διευκολύνσεων 

σε καναλάρχες, τραπεζίτες κλπ. Άλλες «ντροπολογίες», 

όπως η απαλλαγή υποχρέων Πόθεν Εσχες για μετοχές 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων 

εξωτερικού, η διευκόλυνση καταθετών της λίστας Λα-

γκάρντ, η νομιμοποίηση της άκυρης συμφωνίας με τη 

Siemens, δεν έγιναν νόμος του Κράτους, χάρη στη σθε-

ναρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

2. ΚύβΕΡΝηςη Της ΕΚΤΡΟΠης: ΠΑΡΑβΙΑςη Της 
ΔηΜΟΚΡΑΤΙΚης ΝΟΜΙΜΟΤηΤΑς, ΠΑΡΑΚΑΜψη ΤΟύ 
ΚΟΙΝΟβΟύλΙΟύ, λΟγΟΚΡΙςΙΑ, βΙΑ,  
ΕΠΙςΤΡΑΤΕύςΕΙς

Σε διάστημα μικρότερο της διετίας, η Κυβέρνηση ση-

μείωσε ρεκόρ πράξεων εκτροπής από το δημοκρατικό 

πολίτευμα και την κοινοβουλευτική λειτουργία.

24 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠνΠ), με 

παράκαμψη του Κοινοβουλίου και κατά παράβαση του 

Συντάγματος, που επιτρέπει την έκδοση τέτοιων πράξεων 

μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης.

20ή πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: το μαύρο 

στην ΕΡΤ, που  δεν κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο. Ήδη 

η Δικαιοσύνη έκρινε άκυρες τις απολύσεις εργαζομένων 

και διατάσσει την επαναπρόσληψή τους. Ωστόσο, η Κυ-

βέρνηση εμποδίζει την εκπομπή της ΕΡΤ από τις δημόσιες 

συχνότητες, έχει αποβάλει με ΜΑΤ τους εργαζόμενους 

από το Ραδιομέγαρο στις 4 τα ξημερώματα της 7/11/2013 

και χαρίζει το ψηφιακό φάσμα στους ιδιώτες καναλάρχες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιστρατεύονται απέναντι 

σε «επικίνδυνους» για τη δημόσια τάξη: οι απεργοί της 



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

12

Χαλυβουργίας, οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι της Χαλκιδι-

κής, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι 

σχολικοί φύλακες, οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ που διαδήλωσαν 

για τις προκλητικές δηλώσεις Μέργου για τον κατώτατο 

μισθό αλλά και για το έγκλημα στο Φαρμακονήσι, οι 

μαθητές που απέτισαν τιμή στη μνήμη του Αλέξανδρου 

Γρηγορόπουλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ 

είναι μερικοί από τους «εχθρούς» που έχουν υποστεί την 

αστυνομική βία «με εντολή Σαμαρά, Δένδια, Στουρνάρα».

Οι 3 επιστρατεύσεις, των εργαζομένων στις συγκοι-

νωνίες, των ναυτεργατών και των εκπαιδευτικών, συ-

μπληρώνουν το μωσαϊκό εκτροπής.

3. ΚύβΕΡΝηςη Της ΔΙΑΠλΟΚης: ΠΑΡΑΔΟςη ΤωΝ 
ΔηΜΟςΙωΝ ΑγΑθωΝ ΚΑΙ Της ΔηΜΟςΙΑς ΠΕΡΙΟύςΙ-
Ας ςΕ ΙΔΙωΤΙΚΑ ςύΜφΕΡΟΝΤΑ

Ο φωτογραφικός διαγωνισμός εκχώρησης του ψη-

φιακού φάσματος στην Digea, για μια 15ετία, με υπο-

λογιζόμενη ζημία του Δημοσίου ύψους 700 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, οι χαριστικές συμβάσεις παράδοσης του 

Ελληνικού, η σκανδαλώδης σύμβαση για τον ΟΠΑΠ, 

η περίπτωση του Αστέρα, των δημοσίων και ιδιωτικών 

Τραπεζών, των συμβάσεων για τους αυτοκινητοδρόμους 

και τόσων άλλων δημοσίων αγαθών, επιχειρήσεων και 

περιουσιακών στοιχείων, με όργανα εκτέλεσης το ΤΑΙ-

ΠΕΔ, το ΤΧΣ και λοιπά εκτρωματικά δημιουργήματα των 

Μνημονίων, συνθέτουν ένα φρικτό παζλ διανομής των 

ιματίων της χώρας σε συμφέροντα που καραδοκούν 

και ανταποδίδουν τις κυβερνητικές χάρες με πολιτική-

οικονομική-μιντιακή στήριξη.

Το εκλογικό «όχι» στην Κυβέρνηση της ντροπής, της 

εκτροπής και της διαπλοκής αποτελεί ύψιστο δημοκρα-

τικό και πατριωτικό καθήκον. 
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ΘεΜεΛΙωΔη ΔΙάςΤάςη Της ΙςχΥοΥςάς ςΤΙς 
κοΙνοβοΥΛεΥΤΙκες ΔηΜοκράΤΙες άρχης ΤοΥ 
κράΤοΥς ΔΙκάΙοΥ, οΠως άΥΤη κάΤοχΥρωνεΤάΙ 
ΜεΤά Το 2001 κάΙ ρηΤως ςΤο άρΘρο 25 Πάρ. 1 ΤοΥ 
ςΥνΤάγΜάΤος («η εΛΛάΔά άΠοΤεΛεΙ κοΙνωνΙκο 
κράΤος ΔΙκάΙοΥ»), άΠοΤεΛεΙ Το ΠροβΛεψΙΜο, Το 
ΔΙάΦάνες κάΙ Το ΜεΤρηςΙΜο εκ Των ΠροΤερων Της 
κράΤΙκης Δράςης βάςεΙ γενΙκων κάΙ άΦηρηΜενων 
κάνονων ΔΙκάΙοΥ ΠοΥ ΙςχΥοΥν γΙά οΛοΥς.

Η νομοθεσία υΠεΡ τΗσ 
δίαΠΛοκΗσ καί Η αΡσΗ 
του κΡατουσ δίκαίου

Η 
αρχή του κράτους δικαίου αποτελεί μια 

οργανική και συστηματική ενότητα με την 

αρχή της (συνταγματικής) νομιμότητας των 

κρατικών πράξεων, αλλά και με την ισότητα 

ενώπιον και διά του νόμου κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του 

Συντάγματος. Το κράτος δικαίου αντίκειται ολοσχερώς 

σε προνομιακά καθεστώτα νομικών διακρίσεων υπέρ 

ατόμων ή κοινωνικών ομάδων οποιασδήποτε μορφής, 

όπως αυτά ίσχυαν προ του Διαφωτισμού και αφορού-

σαν τις λεγόμενες «θεσμοποιημένες τάξεις» ως θεμιτά 

υποκείμενα νομικοπολιτικών διακρίσεων. Η σύγχρονη 

υπόστασή του είναι αδιανόητη χωρίς την εφαρμογή 

της ισονομίας. 

ΤΟύ ςΤΑύΡΟύ ΚΟΝΤΟΝη,  

βΟύλΕύΤη ςύΡΙΖΑ ΖΑΚύΝθΟύ  

ΚΑΙ ΜΕλΟύς Της ΕΕΚΕ ΔΙΚΑΙΟςύΝης,  

ΔΙΑφΑΝΕΙΑς ΚΑΙ ΑΝθΡωΠΙΝωΝ ΔΙΚΑΙωΜΑΤωΝ
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Όμως, το εκτεταμένο φαινόμενο της διαφθοράς/

διαπλοκής στις κοινωνίες του αναπτυγμένου νεοφιλε-

λεύθερου καπιταλισμού -και πολύ περισσότερο στην 

Ελλάδα των Μνημονίων κατά τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια- δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί 

χωρίς την πολιτική των «προνομίων», η οποία εισάγεται 

από την κυβέρνηση και νομιμοποιείται τελικά, δυστυχώς, 

από τους φορείς της νομοθετικής λειτουργίας και κυρίως 

από το Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ-

πλευρη και κατατείνει σε καθεστώτα ποινικής ασυλίας. 

Είτε υπό τη μορφή του εκ των προτέρων (προληπτικού) 

αποκλεισμού της ποινικής δίωξης για συγκεκριμένα 

άτομα και ομάδες που ενέχονται στη σχέση εξουσίας 

και χρήματος, και ιδίως στις υποθέσεις «αμαρτωλών» 

συμβάσεων ή μορφών δημόσιας εκχώρησης προνο-

μίων, όπως η Siemens, τα εξοπλιστικά προγράμματα, 
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οι ιδιωτικοποιήσεις μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κ.ά., είτε υπό τη 

μορφή της (κατασταλτικής) νομοθετικής παρέμβασης 

σε ήδη εκκρεμείς ποινικές δίκες προς την κατεύθυνση 

της παραγραφής, της αναστολής ή της παύσης της εκ-

κρεμούς ποινικής δίωξης, της αμνήστευσης κατά την 

έννοια του άρθρου 47, παρ. 3 Συντάγματος κ.ά. Οι πα-

ρεμβάσεις αυτές είναι προκλητικές είτε υπό την έννοια 

της ακόμη φιλελεύθερης/ δικαιοκρατικής προβλημα-

τικής της ισονομίας, είτε υπό την πληρέστερη έννοια 

της συμπερίληψης κοινωνικών/ταξικών κριτηρίων όσον 

αφορά την κατανόηση του «καθεστώτος απαράδεκτων 

νομικών διακρίσεων» υπέρ των δωροδοκούμενων ανώ-

τερων υπαλλήλων και των δωροδοκούντων ισχυρών 

κοινωνικών ομάδων, πολυεθνικών εταιρειών κ.λπ. Σε 

μια περίοδο όπου φορολογούμενοι ή ασφαλισμένοι για 

μικρά σχετικά οικονομικά ποσά διατρέχουν άμεσα τον 

κίνδυνο ποινικής δίωξης, ταλαιπωρίας και εξευτελισμού 

αλλά και στέρησης της ελευθερίας τους, προνομιούχοι 

κρατικοί λειτουργοί και προνομιούχες οικονομικές και 

κοινωνικές ομάδες, που εμπλέκονται άμεσα στη δια-

σπάθιση του δημόσιου χρήματος, «απαλλάσσονται» 

κατά τρόπο που υποδεικνύει καταφρόνηση και σαρκα-

σμό προς τα πληττόμενα από τις μνημονιακές πολιτικές 

χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Επιπλέον, οι 

κατασταλτικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε εκκρεμείς 

ποινικές δίκες που αφορούν τη διαπλοκή είναι προφανές 

ότι παραβιάζουν κατάφωρα και «αναστέλλουν» κατά 

τρόπο ευθέως και προδήλως αντισυνταγματικό την αρχή 

της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Συντάγματος), η 

οποία, ομοίως, αποτελεί θεμελιώδη αρχή και οργανωτική 

βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Η μνημονιακή κυβέρνηση έχει προωθήσει μια -σε 

βιομηχανική κλίμακα- γενικευμένη ποινική ασυλία των 

φορέων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας αλλά 
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και γενικότερα των κρατικών λειτουργών (της διοίκη-

σης υπό την ευρύτερη έννοια), οι οποίοι διευκολύνουν, 

προωθούν ή νομιμοποιούν τις σχέσεις διαπλοκής και 

διαφθοράς. Ενδεικτικά αναφέρω τη σκανδαλώδη δι-

άταξη του Πολυνομοσχεδίου του Μαρτίου 2014 για τη 

μετατροπή αδικημάτων δωροδοκίας από κακουργήματα 

(όταν η ζημία υπερβαίνει την αξία των 120.000 ευρώ) σε 

πλημμελήματα, αν η πράξη «δεν αντίκειται στα καθήκο-

ντα του υπαλλήλου»), τις διατάξεις για την σε αρκετές 

περιπτώσεις ποινική ασυλία των μελών της διοίκησης 

του διαβόητου ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διαχειρίζεται κατά 

τρόπο πρωτοφανή τη συνταγματικά αναπαλλοτρίωτη 

«δημόσια κτήση», τις διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν 

το ακαταδίωκτο των λειτουργών του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους ακόμη και για γνωμοδοτήσεις τους, οι 

οποίες εξυπηρετούν προφανώς οικονομικές και πολιτι-

κές σκοπιμότητες (άρθρο 56 ν. 4170/2013), τις διατάξεις 

για την αναστολή ποινικών διώξεων σε εκκρεμείς δίκες 

για μέλη διοικήσεων δημόσιων οργανισμών, δημόσι-

ων επιχειρήσεων κ.ά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 

η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε τις 

σχετικές μεθοδεύσεις και έδωσε σκληρό αγώνα για 

τη μη υπερψήφιση των σχετικών διατάξεων. Επίσης, η 

Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε την οργανική και αιτιώδη 

συνάφεια ανάμεσα στο ουσιαστικά ακαταδίωκτο που 

επιφέρει η ισχύουσα συνταγματική πρόβλεψη και νο-

μοθεσία για την ευθύνη υπουργών και στο καθεστώς 

νομικής ασυλίας που εισήγαγαν με πληθωρικό τρόπο τα 

στελέχη της μνημονιακής κυβέρνησης. Οι ταξικά κυρι-

αρχούμενοι και αποκλεισμένοι οδηγούνται συλλήβδην 

στο δίκτυο της ποινικής δικαιοσύνης, ενώ οι πολιτικά και 

οικονομικά προνομιούχες ομάδες εκφεύγουν, κατά τη 

βιβλική ρήση, της «κατάποσης της καμήλου» από κάθε 

σοβαρή κύρωση.
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«αΠοφασίζoμεν καί 
ντΡοΠοΛογουμεν!»

Της βΑςΙλΙΚης ΚΑΤΡΙβΑΝΟύ, 

βΟύλΕύΤη ςύΡΙΖΑ β΄ ΑθηΝΑς ΚΑΙ ΜΕλΟς Της ΕΕΚΕ 

ΔΙΚΑΙΟςύΝης, ΔΙΑφΑΝΕΙΑς ΚΑΙ ΑΝθΡωΠΙΝωΝ ΔΙΚΑΙωΜΑΤωΝ.

ε
κείνες τις μέρες, εκτός από τη βία των ΜΑΤ, 

οι πλατείες αντιμετώπισαν τη μομφή ότι το 

κίνημά τους είναι αντικοινοβουλευτικό, άρα 

στην ουσία αντιδημοκρατικό. Κι όμως, με 

την πράξη τους και τη μαζική παρουσία τους οι χιλιά-

δες πολίτες που μετείχαν στο κίνημα των πλατειών 

ανέδειξαν κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ότι η Βουλή, 

ή ακριβέστερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ιδί-

άΥΤες ΤΙς Μερες ςΥΜΠΛηρωνονΤάΙ ΤρΙά χρονΙά άΠο 
Το κΙνηΜά Των ΠΛάΤεΙων. ΤοΤε ΠοΥ Το κΙνηΜά Των 
άγάνάκΤΙςΜενων, ΠάΙρνονΤάς Τη ςκΥΤάΛη άΠο 
ΤοΥς IndIgnadoS Της ΙςΠάνΙάς, γεΜΙΖε ΤΙς ΠΛάΤεΙες 
Της χωράς ΖηΤωνΤάς «ΠράγΜάΤΙκη ΔηΜοκράΤΙά». 
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ως μετά το 2010, έπαιρνε ιλιγγιώδεις αποστάσεις 

από την ουσία της δημοκρατίας, κρατώντας μόνο τα 

προσχήματα, τους τυπικούς κανόνες της κοινοβου-

λευτικής διαδικασίας. Στη διετία 2012-2014, μάλιστα, 

η νέα κυβέρνηση άρχισε -με ρυθμό που πυκνώνει, 

να μη σέβεται ούτε τους κανόνες αυτούς.

Απ’ αυτή τη σκοπιά η κατάθεση αιφνιδιαστικών 

τροπολογιών, ενίοτε μάλιστα στο «παρά ένα» της 
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ψήφισης νομοσχεδίων ή σε άσχετα νομοσχέδια, είναι 

η κορυφή του παγόβουνου, φαινομένου που πλέον 

έχει παροξυνθεί. Αναφέρομαι στη συνειδητή απαξί-

ωση της Βουλής από την κυβέρνηση, στην προσπά-

θεια να υπαχθεί η Βουλή 

απευθείας στον πρωθυ-

πουργό και το Υπουργικό 

Συμβούλιο (ή στον γενι-

κό γραμματέα του, τον 

αλήστου μνήμης κ. Μπαλ-

τάκο) και τελικά στην 

ακύρωση ακόμα και της 

τυπικής διαβούλευσης, 

προκειμένου να επιβλη-

θεί χωρίς προσκόμματα η 

θέληση της κυβέρνησης 

επί της Βουλής. Και κάθε 

περαιτέρω ελαχιστοποί-

ηση της διαβούλευσης, 

όπως εν προκειμένω οι 

υπουργικές τροπολογί-

ες που «εξυπηρετούν» 

οικονομικά συμφέροντα 

και ομάδες-στόχους φιλικές προς την κυβέρνηση, 

σημαίνει λιγότερο κοινοβουλευτική και περισσό-

τερο κυβερνητική/ολιγαρχική λειτουργία του πο-

λιτεύματος – τη συρρίκνωση, μέχρι εξαφανίσεως, 

και της όποιας εναπομείνασας αντιπροσωπευτικής 

λειτουργίας. 

Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το πόσο ξένη με τη 

δημοκρατία –όχι μόνο στην ουσία, αλλά ακόμα και 

τους τύπους της– είναι αυτή η βιομηχανία τροπο-

λογιών το μαρτυρά η τροπολογία Μπαλτάκου για το 

άρθρο 19 του Κώδικα Μετανάστευσης. Κατατέθηκε 

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΕΡΝΕΙ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2014: 
ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΡΑΙΑΣ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
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τον περασμένο Μάρτιο και αποσύρθηκε έπειτα από 

ισχυρή πίεση του ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν μιας ευρύτε-

ρης διαμαρτυρίας πολιτών και οργανώσεων. Με την 

τροπολογία αυτή, και αγνοώντας πλήρως τη συζήτη-

ση που είχε προηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της 

Βουλής (για ένα νομοσχέδιο που ούτως ή άλλως 

αφορούσε την κοινωνική ένταξη των μεταναστών), 

ο διαβόητος γενικός γραμματέας της κυβέρνησης 

επιχειρούσε να κλείσει το μάτι στη Χρυσή Αυγή αλλά 

και σε τμήματα των Σωμάτων Ασφαλείας που ενέχο-

νται σε κρούσματα ρατσιστικής βίας. Λίγο πριν από 

την ψήφιση του νομοσχεδίου, λοιπόν, αιφνιδιάζοντας 

ακόμα και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κατέθετε 

«νομοτεχνική βελτίωση» (sic) που ουσιαστικά έλυνε 

τα χέρια των ένστολων, θεσμοθετώντας την τιμωρία 

και την απέλαση όσων μεταναστών-θυμάτων ρατσι-

στικής βίας δεν θα κατόρθωναν να αποδείξουν την 

καταγγελία τους. 

Η λιτότητα στην οικονομία φέρνει λιτότητα και 

στη δημοκρατία. Το βλέπουμε ανάγλυφα στην Ελ-

λάδα το 2014: μια κυβέρνηση που εφαρμόζει πολι-

τική ακραίας λιτότητας και διάλυσης του κοινωνικού 

ιστού, ανώτατα στελέχη της οποίας συνομιλούσαν 

μέχρι πρότινος (;) με τους νεοναζί, καταστρέφει τη 

δημοκρατία. Όχι μόνο για λόγους ιδεολογικούς (την 

ακροδεξιά συγκρότηση του κορμού της), αλλά κυρί-

ως επειδή μια τόσο εχθρική στην κοινωνία πολιτική, 

όπως συμπυκνώνεται στα Μνημόνια, δεν μπορεί να 

περάσει με συναίνεση και δημοκρατία. Το αίτημα 

της υπεράσπισης της δημοκρατίας, λοιπόν, το αίτη-

μα για πραγματική δημοκρατία, μέσα και έξω από 

τη Βουλή, είναι κεντρικό. Και το πρώτο επιτακτικό 

βήμα για την υλοποίησή του είναι: να φύγει τώρα 

αυτή η κυβέρνηση.
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ΠρεΜΙερά Της κΥβερνηςης ςάΜάρά Με άΠοΠεΙρά 
άνάβΙωςης ΤοΥ άκΥροΥ ςΥΜβΙβάςΜοΥ Με Τη 
SIemenS, Με Τον οΠοΙο Το εΛΛηνΙκο ΔηΜοςΙο 
ΠάράΙΤεΙΤάΙ άΠο άξΙωςεΙς ΠοΥ ΥΠερβάΙνοΥν Τά 
2 ΔΙς. εΥρω ενάνΤΙ Της εΤάΙρεΙάς-ΔΙάΦΘορεά 
κάΙ ΔεςΜεΥεΤάΙ νά Της ΠάρεχεΙ ΠΙςΤοΠοΙηΤΙκά 
ΔΙάΦάνεΙάς!

αυγουστοσ 2012:  
εν άρχη ην Το 
ςκάνΔάΛο SIemenS

τ
ο σκάνδαλο της Siemens, η οποία αποκαλύ-

φθηκε ότι τροφοδοτούσε επί χρόνια με μαύ-

ρο χρήμα τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., 

συντάραξε την κοινή γνώμη της χώρας. Σε 

αντίθεση με άλλες χώρες, όπου οι κυβερνήσεις διεκ-
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δίκησαν και πήραν αποζημιώσεις από την εταιρεία-

διαφθορέα, στην Ελλάδα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 

και Ν.Δ., δηλαδή των ίδιων κομμάτων που έπαιρναν τα 

μαύρα χρήματα στα ταμεία τους, καμία αποζημίωση 

δεν ζητήθηκε ούτε δόθηκε, ενώ την άνοιξη του 2012, 

με διαδικασία-σούπα σε νόμο-σκούπα, επιχειρήθηκε 

από τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. να 

νομιμοποιηθεί η υπογραφή εξώδικου συμβιβασμού 

παραίτησης από τις αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, 

υπολογιζόμενου ύψους 2 δισ. ευρώ.

Στις 20/7/2012, αμέσως μετά τις εκλογές του 2012 

και τη συγκρότηση της Βουλής σε σώμα, ο ΣΥΡΙΖΑ 

κατέθεσε επίκαιρη επερώτηση για τον εξώδικο συμ-

βιβασμό με τη Siemens που προωθούσαν ΠΑΣΟΚ και 

Ν.Δ. το προηγούμενο διάστημα. 

«ςτις 07.09.2010 ασκήθηκε ποινική δίωξη in rem από 
την Εισαγγελία Εφετών για τη συγκρότηση εγκληματικής 
οργάνωσης (με σκοπό τη διάπραξη απάτης κατ’ εξακο-
λούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με την επι-
βαρυντική περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950, 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα 
και ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακο-
λούθηση) εις βάρος στελεχών της Siemens. 

Από την πιο πάνω εγκληματική δραστηριότητα των 
στελεχών της Siemens, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νο-
μικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι 
Οργανισμοί του φέρεται ότι υπέστησαν μια πρωτοφανή 
ζημία, ο υπολογισμός της οποίας πρέπει να γίνει από τα 
αρμόδια όργανα της πολιτείας. η Εξεταστική Επιτροπή 
προσδιόρισε κατά προσέγγιση τη ζημιά στα 2 δισ. €, 
ποσό που αναλογεί στον τζίρο της SIEMENS AE (βλ. σχετ. 
την υπ’αριθμ. 224/28-09-2010 πορισματική αναφορά)».

Πόρισμα εξεταστικής επιτροπής της βουλής για την υπόθεση 
Siemens, Αθήνα 2011.
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η Επίκαιρη επερώτηση  
των βουλευτών  
του ςύΡΙΖΑ για τη Siemens
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ΤΙ ΠΡΟΕβλΕΠΕ η ΡύθΜΙςη

Ακριβώς πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 6ης 

Μαΐου 2012 και το κλείσιμο της Βουλής, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., που 

τότε συγκυβερνούσαν ως κυβέρνηση Παπαδήμου, επιχείρη-

σαν να ξεπλύνουν το σκάνδαλο της Siemens εισάγοντας, σε 

νομοσχέδιο-σκούπα (τον μετέπειτα Νόμο 4072/11.4.2012), 

ως άρθρο 324, διάταξη με την οποία «εγκρίνεται το σχέδιο 

Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-

τίας και της Siemens» και «παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονομικών να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δη-

μοκρατία και να υπογράψει την συμφωνία συμβιβασμού».

Όπως ομολογήθηκε στη διάρκεια της περιόδου αυτής, 

η συμφωνία με τη Siemens ήταν «έργο Βενιζέλου». 

Με τη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό 

Οικονομικών (αξίωμα που κατά την ψήφιση του νομοσχε-

δίου κατείχε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδης, 

αφού ο Ε. Βενιζέλος είχε πια εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

και εγκαταλείψει τις κυβερνητικές θέσεις που κατείχε) να 

παραιτηθεί από αξιώσεις τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, σύμ-

φωνα με το ομόφωνο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής 

της Βουλής, που συγκροτήθηκε για την υπόθεση, αποδε-

χόμενος, σε πλήρη ικανοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, 

φερόμενες παροχές υποτιθέμενου ύψους 270 εκατ. ευρώ… 

σε είδος. Όπως, μάλιστα, εν συνεχεία αποδείχτηκε από 

τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, το φουσκωμένο αυτό ποσό 

ουδόλως ανταποκρίνεται σε πραγματικές παροχές, αλλά 

περιέχει και απόπειρα να ξεπλυθούν ευθύνες για επιμέρους 

συμβάσεις Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Νο-

σοκομείων κ.λπ. με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.

Η ρύθμιση είχε τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία και 

υπερψηφίστηκε από 164 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, 

οι οποίοι με την ψήφο τους ενέκριναν ένα ανυπόγραφο 

ακόμη σχέδιο συμβιβασμού. 
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Προθεσμία 45 ημερών για την εγκυρότητα της 
ςυμφωνίας ςυμβιβασμού

Μολονότι η «εξουσιοδότηση» για υπογραφή δόθηκε 

στις 11/4/2012 και παρότι η Siemens είχε υπογράψει ήδη 

από τις 7 Μαρτίου 2012 τη Συμφωνία Συμβιβασμού, κανέ-

νας υπουργός Οικονομικών δεν την υπέγραψε μέχρι τον 

Αύγουστο 2012, ενώ η προθεσμία υπογραφής και κύρω-

σής της ήταν 45 ημέρες από την υπογραφή της Siemens, 

δηλαδή εξέπνευσε στις 21 Απριλίου 2012. 
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η ΕΚΠΡΟθΕςΜη ύΠΟγΡΑφη ςΤΟύΡΝΑΡΑ ΚΑΙ η ΔΙ-
ΚΑΙΟλΟγΙΑ: «ηΤΑΝ ΕΝΑς φΑΚΕλΟς ςΤΟ γΡΑφΕΙΟ 
ΜΟύ»

Ο υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης Σαμαρά κ. 

Γιάννης Στουρνάρας δεν απάντησε στην επίκαιρη επε-

ρώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα 

και τελικά υπέγραψε εκπρόθεσμα τον επονείδιστο αυτό 

συμβιβασμό, στις 22 Αυγούστου 2012, παραμονές της 

επίσκεψης του ίδιου και του πρωθυπουργού στη Γερμα-

νία, στις 24 Αυγούστου 2012, όπου συναντήθηκαν με την 

καγκελάριο της Γερμανίας κυρία Μέρκελ.

Η προγραμματισμένη συζήτηση της επίκαιρης επερώ-

τησης του ΣΥΡΙΖΑ για τις 24/8/2012 αναβλήθηκε από την 

ύπογραφές 
Siemens και  
Ι. ςτουρνάρα
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κυβέρνηση για τις 27/8/2012.  

Όταν πια πραγματοποιήθηκε η συζήτηση, ο κ. Στουρ-

νάρας διαβεβαίωσε το Σώμα ότι δεν είναι «βρόμικος» και 

αιτιολόγησε την υπογραφή του ως εξής:

«Η σύµβαση αυτή, ο φάκελος µάλλον της σύµβασης 

αυτής, ήταν απλά στο γραφείο µου και, ξέρετε, πρέπει 

να καθαρίζουµε κάποια στιγµή µε τις εκκρεµότητες του 

παρελθόντος».

Όταν του επισημάνθηκε ότι η συμφωνία είχε αυτοδι-

καίως ακυρωθεί, αφού είχε εκπνεύσει η προθεσμία υπο-

γραφής και κύρωσής της (45 ημέρες από την υπογραφή 

της από τη Siemens, στις 7 Μαρτίου 2012, σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο IX με τίτλο «Δεσμευτική Ισχύς»), δήλωσε ότι θα 

εισαχθεί προς ψήφιση διάταξη που θα μεταβάλλει τον 

χρόνο έναρξης ισχύος της Συμφωνίας.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Αυγούστου 2012, σε 

άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, κατα-

τέθηκε κείμενο με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ», 

που προέβλεπε ότι:

«Η ισχύς και η εκτέλεση της Συμφωνίας Συμβιβασμού 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

όρων και των προϋποθέσεων που ειδικότερα καθορίζονται 

σε αυτή. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών η Σύμ-

βαση, μετά την  υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα 

μέρη, διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση». 

Κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών 

Υποθέσεων, στις 5 Σεπτεμβρίου 2012, ο Κοινοβουλευτι-

κός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. Μ. Βορίδης παραδέχθηκε την 

ακυρότητα της Συμφωνίας, λέγοντας τα εξής:

«Η ακυρότητα αυτή είναι σχετική, γιατί ακριβώς πε-

ριέχεται σε συμβατικό κείμενο, και σχετική ακυρότητα 

σημαίνει ότι μπορεί να την επικαλεστούν μόνο τα συμ-

βαλλόμενα μέρη».
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Δηλαδή, ο Μ. Βορίδης συνομολόγησε τόσο την ακυρότητα 

του συμβιβασμού όσο και την πρόθεση της κυβέρνησης να 

παραιτηθεί από τη δυνατότητα να επικαλεστεί την ακυρότητα 

αυτή έναντι της Siemens.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της 

Βουλής, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2012, καταγράφηκε σφο-

δρότατη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στη διάταξη και στο συμβιβα-

σμό (με ένσταση αντισυνταγματικότητας, που αναπτύχθηκε 

από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη 

και με αυτοτελείς τοποθετήσεις). Ωστόσο, και η υπεράσπιση 

η προσπάθεια 
αναβίωσης της άκυρης 
ςυμφωνίας
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της ρύθμισης ήταν ένθερμη από τους κυβερνητικούς βουλευ-

τές και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, με αντίκρουση της 

ένστασης αντισυνταγματικότητας και με την κοινοβουλευτική 

εκπρόσωπο της Ν.Δ. κυρία Σοφία Βούλετεψη να δηλώνει: 

«Εδώ έχει γίνει μία συμφωνία διότι αυτά που έχουν γίνει και 

χάσκουν, δηλαδή οι σταθμοί, είναι μ’ ένα σύστημα που δεν 

είναι συμβατό παρά μόνο με το σύστημα Siemens.  Έχουμε 

λοιπόν να αποφασίσουμε: Θα συνεχίσουν να χάσκουν και να 

πάνε τζάμπα και τα οκτακόσια εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε 

ή θα λειτουργήσουν τα μετρό; 

Πού είναι ο εκβιασμός; Αν δεν το δεχθούμε αυτό, πρέπει 

να πάμε να τα γκρεμίσουμε με καλέμι ή με μπουλντόζες όλα 

αυτά, να πετάξουμε τα οκτακόσια εκατομμύρια…»

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη διενέρ-

γεια ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία προγραμματίστηκε 

για τις 13 Σεπτεμβρίου 2012

Κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας 

της ονομαστικής ψηφοφορίας και αφού καθυστερούσε η 

έναρξή της, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας απέσυρε τη διάταξη, προφανώς υπό το φόβο 

καταψήφισής της.

Η απόσυρση ήταν μια πρώτη νίκη απέναντι στη διαπλοκή 

που απλώνει τα πλοκάμια της στον δημόσιο βίο. 

Μικρή, ιστορική λεπτομέρεια: αμέσως μετά την απόσυρση 

της επονείδιστης ρύθμισης, ο Φ. Σαχινίδης, αρχικώς εξουσιο-

δοτηθείς υπουργός για την υπογραφή της συμφωνίας, πήρε το 

λόγο, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και δια-

τύπωσε εντός του Κοινοβουλίου τη «θεωρία των δύο άκρων».

Η Κυβέρνηση Σαμαρά ισχυρίστηκε ότι η διάταξη απο-

σύρθηκε ως περιττή... Η καταγεγραμμένη κοινοβουλευτική 

ιστορία, όμως, αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι αξιώσεις του Ελληνικού Δη-

μοσίου κατά της Siemens αποτελούν ενεργό πεδίο 

διεκδίκησης και όσοι διαχρονικά παρεμποδίζουν την 
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άσκησή τους πρέπει να λογοδοτήσουν.

 Η νομική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 

υπόθεση Siemens είχε ανατεθεί, επί υπουργίας Βενιζέλου, 

στη δικηγορική εταιρεία «Ηοgan Lovells International LLP», η 

οποία χρέωνε τις νομικές της υπηρεσίες έως και 520 ευρώ 

την ώρα, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε στη Βουλή 

ο υπουργός Οικονομικών ύστερα από Αίτηση Κατάθεσης Εγ-

γράφων της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Κωνσταντοπούλου. 

Ενώ, δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο πλήρωνε 520 ευρώ 

την ώρα (περίπου όσο ο κατώτατος μισθός σήμερα) για τη 

διεκδίκηση των αξιώσεών του από τη γερμανική εταιρεία, 

κατέληξε σε μία επονείδιστη συμφωνία συμβιβασμού, η οποία, 

μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διενέργεια… σεμιναρίων κατά της 

διαφθοράς που θα διοργανώσει η ίδια η εταιρεία-διαφθορέας!

Και ενώ η Κυβέρνηση Σαμαρά μπορούσε και όφειλε να 

επικαλεστεί ακύρωση της συμφωνίας και να διεκδικήσει την 

πλήρη αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου, επέλεξε να την 

υπογράψει εκπρόθεσμα και επιχείρησε να παραιτηθεί διά νό-

μου εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, από τα δικαιώματά 

του, που είναι δικαιώματα του ελληνικού λαού.

Όπως η ιστορία απέδειξε, η υπογραφή Στουρνάρα και η 

προκλητική απόπειρα θεραπείας της ακυρότητας και ανα-

βίωσης του συμβιβασμού ήταν μόνο η αρχή μιας μακράς 

λίστας σκανδαλωδών ρυθμίσεων που εισήγαγε στη Βουλή η 

Κυβέρνηση Σαμαρά και βουλευτές που τη στηρίζουν, λίστας 

που συνθέτει το ψηφιδωτό της παράδοσης σε συμφέροντα και 

της υπόθαλψης συμπεριφορών που ελέγχονται ή θα έπρεπε 

να ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της Siemens εκκρεμεί ενώπιον της ποινικής 

δικαιοσύνης. Με μεταγενέστερη ρύθμιση, την οποία η κυβέρ-

νηση δεν απέσυρε, μολονότι προειδοποιήθηκε εγκαίρως και 

εγγράφως από τον ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκαν εργαλεία απόσεισης 

ποινικών ευθυνών σε πρόσωπα που ελέγχονται για το σκάν-

δαλο της Siemens.
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ευΛογΗτεσ οί μίζεσ 
Ημών νυν καί αεί: ΜεΤά 
Τη(ς) SIemenS οΙ ΜΙΖες

τ
ην ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει υπό το 

βάρος των Μνημονίων και αγωνίζεται για την 

επιβίωσή του πληρώνοντας τις αμαρτίες των 

κυβερνήσεων που οδήγησαν τη χώρα στη χρε-

οκοπία, η Κυβέρνηση Σαμαρά χρησιμοποιεί ξεδιάντροπα 

το Κοινοβούλιο ως πλυντήριο υποθέσεων διαφθοράς 

μεγάλης κλίμακας. 

Μελανό παράδειγμα, η πρόσφατη διάταξη του Πολυ-

νομοσχεδίου Μαρτίου- Απριλίου 2014 με την οποία: 

Τα ποινικά αδικήματα της δωροδοκίας και της δωρο-

ληψίας υπαλλήλου, δηλαδή τα αδικήματα αυτών που «τα 

πήραν» και «τα έφαγαν», εκείνων που λάδωσαν και αυτών 

που εισπράξανε μίζες, μετατρέπονται από κακουργήματα 

σε πλημμελήματα αν «δεν αντίκεινται στα καθήκοντα του 

υπαλλήλου».

Μετατρέπονται επίσης από κακουργήματα σε πλημμε-

λήματα τα αδικήματα δωροληψίας των υπαλλήλων του 

υπουργείου Οικονομικών.

Αποποινικοποιούνται τα αδικήματα των υπαλλήλων 

«νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις 

Ή Πως η κΥβερνηςη ςάΜάρά ΜεΘοΔεΥςε Την 
άΠοΠοΙνΙκοΠοΙηςη κάΙ ΠάράγράΦη ΜΙΖων 
εκάΤοΜΜΥρΙων εΥρω ςΤο ΠοΛΥνοΜοςχεΔΙο 
ΜάρΤΙοΥ-άΠρΙΛΙοΥ 2014, Το οΠοΙο ψηΦΙςΤηκε άρον 
άρον ςΤη βοΥΛη ως κάΤεΠεΙγον-ΠροάΠάΙΤοΥΜενο 
γΙά Την εΠοΜενη Δοςη
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κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, 

από ΝΠΔΔ ή από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή 

χρηματοδοτήσεις».

Το κατεπείγον ξέπλυμα ποινικών ευθυνών επίορκων 

και διαφθορέων επενδύθηκε με τον γνωστό μύθο των 

«διεθνών δεσμεύσεων» της χώρας που «πρέπει αμέσως 

να γίνουν νόμος του κράτους κατ’ απαίτηση των δανει-

στών και διεθνών επιτηρητών»: υποτιθέμενες πολύμηνες 

διαπραγματεύσεις, κάτω από το τραπέζι, πίσω από κλει-

στές πόρτες, που καταλήγουν σε συμφωνίες, οι οποίες 

εισάγονται προς ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος (δηλαδή με ψήφιση σε λιγότερες από 48 

ώρες από την κατάθεσή τους), με ρυθμίσεις εκατοντάδων 

σελίδων που περιέχονται σε ένα, δύο ή τρία άρθρα και με 

τις γνωστές απειλές περί κατάρρευσης των πάντων σε 

περίπτωση καταψήφισης.

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 αργά το βράδυ κα-

τατέθηκε στη Βουλή το περίφημο Πολυνομοσχέδιο, ένα 

κείμενο εκατοντάδων (797 κατ’ ακρίβεια) σελίδων, εκ 

των οποίων οι 225, οι οποίες περιείχαν νέα νομοθεσία, 

κατανεμήθηκαν σε τρία μόνον άρθρα που περιέχουν 25 

παραγράφους, εκατοντάδες υποπαραγράφους και αμέ-

τρητες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 16 υπουργείων. 

Τα κόμματα κλήθηκαν να τοποθετηθούν την επομένη 

(Σάββατο 29/3/2014) στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-

σεων της Βουλής, δηλαδή χωρίς να περάσουν οι ρυθμίσεις 

των άλλων υπουργείων από τις αρμόδιες επιτροπές και, 

ειδικότερα, οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης από 

την αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας 

Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. 

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 το νομοσχέδιο εισήχθη 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην Ολομέλεια της 

Βουλής, όπου η συνολική διάρκεια της συζήτησης δεν 

μπορούσε να ξεπεράσει τις 10 ώρες, και, συνολικά, δεν θα 



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

35

μπορούσαν να μιλήσουν παρά ελάχιστοι βουλευτές. Αφού 

απορρίφθηκε χωρίς καν να εξεταστεί η πρόταση μομφής 

που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών, 

στη συνέχεια ψηφίστηκε το εκτρωματικό νομοθέτημα με 

ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Με τη συνέργεια διαπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης, 

η συζήτηση καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα αποπρο-

σανατολίστηκε τεχνηέντως γύρω από τις διατάξεις για το 

γάλα, προκειμένου να περάσουν απαρατήρητες άλλες 

σκανδαλώδεις ρυθμίσεις, όπως αυτές για την ασυλία των 

μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

που με νομοθετική έγκριση-επιβράβευση και ενθάρρυν-

ση χαρίζουν τα χρήματα των φορολογουμένων και των 

ελλήνων πολιτών σε ιδιώτες, κερδοσκόπους, τραπεζίτες.

Στο θολό αυτό τοπίο, ανάμεσα σε πάμπολλες και πάσης 

φύσεως ρυθμίσεις (που αφορούσαν θέματα από την πα-

ραγωγή γάλακτος μέχρι τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων, από τα φαρμακεία και τα περίπτερα μέχρι το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις Αποκρα-

τικοποιήσεις), ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χ. Αθανασίου βρήκε ευκαιρία 

να εισαγάγει στο Πολυνομοσχέδιο αυτούσιο σχέδιο νόμου 

του υπουργείου του με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθο-

ράς», με το οποίο δόθηκε άφεση αμαρτιών σε μιζαδόρους 

και διαφθορείς, γεγονός που συνιστά παρέμβαση σε εκ-

κρεμείς ενώπιον της Δικαιοσύνης ποινικές υποθέσεις.

Τις διατάξεις αυτές υπέγραψαν οι υπουργοί και ψήφι-

σαν οι κυβερνητικοί βουλευτές, δίνοντας συγχωροχάρτι 

σε πρόσωπα που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο.

Είχε προηγηθεί δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου 

με τίτλο «Πόση διαφθορά χωράει στο Πολυνομοσχέδιο 

της Κυβέρνησης, κύριε Σαμαρά και κύριε Αθανασίου;» 

28/3/2014, που εξηγούσε πώς το νομοσχέδιο εξυπηρετεί 

ελεγχόμενους για διαφθορά.
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Ιδού τα κατορθώματα εκείνων που για άλλη μία φορά 

συνέπραξαν για να σώσουν επίορκους, μιζαδόρους 

και διαφθορείς:

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΕ 6 και ΙΕ 7 της 

παραγράφου ΙΕ του πρώτου άρθρου του Πολυνομοσχε-

δίου άλλαξε ο ορισμός και η περιγραφή των ποινικών 

αδικημάτων της δωροδοκίας και της δωροληψίας. 

Αυτά τα αδικήματα τιμωρούνταν ως κακουργήματα 

όταν υπήρχε περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 

ευρώ, ανεξαρτήτως αν το «δώρο» δινόταν για πράξη 

που αντίκειται (ενεργητική και παθητική δωροδοκία 

για παράνομες πράξεις) ή για πράξη που ανάγεται στα 

καθήκοντα του υπαλλήλου (ενεργητική και παθητική 

δωροδοκία για νόμιμες πράξεις). Επίσης, το αδίκημα 

της δωροληψίας (παθητικής δωροδοκίας) ήταν κα-

κούργημα, ανεξαρτήτως ποσού, αν ο δράστης ήταν 

υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών.

Με τη νέα διάταξη τα αδικήματα αυτά μετατρέπονται 

σε πλημμελήματα ανεξαρτήτως ποσού αν δεν απο-

δειχθεί ότι η πράξη για την οποία δόθηκε το δώρο, το 

παράνομο όφελος, η μίζα, αντίκειται στα καθήκοντα του 

υπαλλήλου, αλλά απλώς ανάγεται σε αυτά. Επίσης, μετα-

τρέπονται σε πλημμελήματα τα αδικήματα δωροληψίας 

εκ μέρους υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. 

Αυτό σημαίνει ότι κατηγορούμενοι σε βαθμό κα-

κουργήματος για μίζες άνω των 120.000 ευρώ, καθώς 

και κατηγορούμενοι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονο-

μικών μπορούν να επικαλεστούν τις νέες διατάξεις που 

μετατρέπουν τις πράξεις τους σε πλημμελήματα και να 

απαλλαγούν των ευθυνών τους διά της παραγραφής, 

αφού ο χρόνος παραγραφής των πλημμελημάτων είναι 

πολύ συντομότερος από αυτόν που προβλέπεται για 

τα κακουργήματα.

Μάλιστα, στο αρχικό σχέδιο νόμου η «πλημμελημα-
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τοποίηση» αφορούσε τόσο τις πράξεις δωροληψίας 

όσο και τις πράξεις δωροδοκίας. 

Με «νομοτεχνική βελτίωση» που εισήγαγε ο υπουρ-

γός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων Χ. Αθανασίου, για να διασκεδάσει τις εντυπώ-

σεις, εισήγαγε πρόβλεψη κακουργηματικής μορφής του 

εγκλήματος σε περιπτώσεις «ωφελήματος ιδιαίτερα 

μεγάλης αξίας», μόνον όμως για την περίπτωση της 

δωροληψίας (μόνον για τους υπαλλήλους), ενώ ενέ-

μεινε πεισματικά στην «πλημμεληματοποίηση» των 

μιζών για τους διαφθορείς-επιχειρηματίες και στελέχη 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η διάταξη για τους υπαλλήλους 

του Υπουργείου Οικονομικών ουδέποτε επαναφέρθηκε.

Αποκαλύφθηκε, έτσι, ότι η αγχώδης μέριμνα της 

κυβέρνησης ήταν η προστασία των δωροδοκούντων 

(βλ. εταιρείες-διαφθορείς, π.χ. Siemens, εταιρείες που 

εμπλέκονται στα εξοπλιστικά κ.λπ.), αλλά και συγκε-

κριμένων κατηγοριών μιζαδόρων που είναι υπάλληλοι 

του υπουργείου Οικονομικών. 

Προφανώς, αυτό έγινε για την αποτελεσματικότερη 

σωτηρία της χώρας... 

Παρά το γεγονός ότι ήδη πριν από την ψήφιση του 

Πολυνομοσχεδίου, όταν διέρρευσε μέσω του Τύπου, 

υπήρξε έντονη και έγγραφη δημόσια διαμαρτυρία του 

ΣΥΡΙΖΑ και έγκαιρη προειδοποίηση προς την κυβέρ-

νηση για τη μεθόδευση αμνήστευσης της διαφθοράς 

(βλ. δήλωση Ζωής Κωνσταντοπούλου, 28/3/2014), η 

κυβέρνηση όχι μόνον επέμεινε στη χαριστική ρύθμιση, 

αλλά και δεν προέβη σε καμία πράξη διόρθωσης για 

πολλές μέρες, μέχρι τη δημοσίευση του «κατεπείγο-

ντος» στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 8 

ημέρες αργότερα (7/4/2014). Με τον ίδιο επιδεικτικό 

τρόπο αγνόησε τις επιστημονικές παρατηρήσεις που 

είχαν υποβληθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση του 
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σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

από το Κέντρο Ποινικών Επιστημών του Παντείου Πα-

νεπιστημίου.

Μετά τη δημοσίευση, με εκπρόθεσμη τροπολογία 

σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, περιορίστηκε ακόμη περισσότερο το αξιόποινο 

της δωροδοκίας-δωροληψίας, με τη νομοθέτηση του 

«αθέμιτου ωφελήματος» και με ταυτόχρονη αποποινι-

κοποίηση των θεμιτών (;) ωφελημάτων, χωρίς ποτέ να 

εξηγήσει ο υπουργός Δικαιοσύνης ποια ωφελήματα 

(μίζες) μπορούν να θεωρηθούν «θεμιτά»!

Η εκπρόθεσμη 
τροπολογία 
νομιμοποίησης 
"θεμιτών"  
ωφελημάτων
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Η έτερη παρέμβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις κατα-

δεικνύει με ακόμη πιο γλαφυρό τρόπο την ανεξάντλητη 

επινοητικότητα της κυβέρνησης, όταν πρόκειται για 

άφεση αμαρτιών επίορκων, μιζαδόρων και διαφθορέων. 

Με την υποπαράγραφο ΙΕ 12 της παραγράφου ΙΕ 

του πρώτου άρθρου του Πολυνομοσχεδίου τροποποι-

ήθηκε το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο 

καθορίζει ποιοι θεωρούνται «υπάλληλοι» αναφορικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων περί δωροδοκίας και 

δωροληψίας. 

Στη νέα μορφή του άρθρου 263Α Π.Κ. δεν περιε-

λήφθη η πρόβλεψη για υπαλλήλους σε «νομικά πρό-

σωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείμενες 

διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από 

ΝΠΔΔ ή από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή 

χρηματοδοτήσεις», με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι 

υπάλληλοι και τα στελέχη των συγκεκριμένων νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οι σχετικές εκκρεμείς 

υποθέσεις να κινδυνεύουν να μπουν στο αρχείο. 

Μετά από (καθυστερημένα) δημοσιεύματα για αντι-

δράσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, και 

μετά τη δημοσίευση, ως είδησης, ότι ήδη προβάλλονται 

σχετικά νομικά επιχειρήματα από υπόδικους, ο υπουρ-

γός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων, υπό το βάρος της κατακραυγής, κατέθεσε την 

εκπρόθεσμη υπ’ αρ. 1463/73/6.5.2014 τροπολογία σε 

επόμενο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Απλούστευση της αδειο-

δότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», 

με την οποία.. επαναφέρει τη σχετική ρύθμιση, «η οποία 

από παραδρομή παραλείφθηκε κατά τη μεταφορά του 

άρθρου αυτού» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση. 
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Δημοσίευμα εφημερίδας 
καθημερινή 4/5/2014
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Η ...αποκατάσταση 
της "παραδρομής" 
Αθανασίου
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Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση των γενικών κανόνων 

του Ποινικού Δικαίου γνωρίζει ότι ηπιότερος ποινι-

κός νόμος από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

(έστω και για μία ημέρα) ευνοεί τον κατηγορούμενο 

και εφαρμόζεται υπέρ του.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση περίμενε υπομο-

νετικά να δημοσιευτούν οι σχετικές ρυθμίσεις και εν 

συνεχεία διαπίστωσε... την παραδρομή.

Ποια παραδρομή;

Καμία παραδρομή. 

Ηθελημένη εξυπηρέτηση συμφερόντων, διαφθο-

ρέων και διαπλεκομένων σε υποθέσεις διασπάθισης 

του δημόσιου χρήματος, υπονόμευσης του δημόσιου 

συμφέροντος και συναλλαγής κάτω από το τραπέζι.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν είχαν κανένα χα-

ρακτήρα κατεπείγοντος. Εντάχθηκαν όμως σε ένα νο-

μοθέτημα 800 σελίδων, για να κρυφτούν και να προ-

ωθηθούν προτού καλά-καλά το καταλάβει κανείς. Και 

θάφτηκαν από τα συστημικά ΜΜΕ παρά τις δημόσιες 

καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι σχετικές διατάξεις ψηφίστηκαν στις 30/3/2014 

ως παράγραφος ΙΕ του πρώτου άρθρου του Πολυνομο-

σχεδίου, δηλαδή του Ν. 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικο-

νομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 κ.ά. 

διατάξεις». 

Έπειτα από αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας, που 

υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 288 ψηφισάντων, 152 

βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 135 βουλευτές ψήφισαν κατά, 

και 1 βουλευτής ψήφισε «παρών».

Τα συμπεράσματα ανήκουν στον ελληνικό λαό. 
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Ή πώς η Κυβέρνηςη ςαμαρα, παραμονές της 
έπίςΚέψης μέρΚέλ ςτην αθηνα, έίςηγαγέ μέ 
τροπολογία δώρα ςέ έταίρέίές που έλέγχονταί Καί 
ένέχονταί ςτα ςΚανδαλα τών έξοπλίςτίΚών Καί 
τών ναυπηγέίών ςΚαραμαγΚα

Η κατα Σαμαρα προΣ 
μέρκέλ πρωινΗ 
προΣέυχΗ:
«αφές ημίν τα 
οφέίληματα ημών, ώς 
Καί ημέίς αφίέμέν τοίς 
οφέίλέταίς ημών»
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τ
ο σκάνδαλο των υποβρυχίων του Πολεμικού 

Ναυτικού απασχολεί την κοινή γνώμη για πε-

ρισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση σύστασης 

Εξεταστικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα, η 

οποία καταψηφίστηκε από τους κυβερνητικούς βου-

λευτές -και όχι μόνο- παρά το γεγονός ότι στη Βουλή 

εκκρεμούν μέχρι σήμερα τα στοιχεία που διαβιβάστη-

καν από τη Δικαιοσύνη και εξετάστηκαν μόνο αποσπα-

σματικά, για την περίπτωση Τσοχατζόπουλου.

Η συζήτηση στη Βουλή εξελίχθηκε σε διαδικασία 

προστασίας του κ. Βενιζέλου, ο οποίος εμφανίστηκε ως 

ο κατεξοχήν θιγόμενος από τη διερεύνηση. Η θλιβερή 

αναδίπλωση βουλευτών και υπουργών της Ν.Δ., που 

προεκλογικά προέβαιναν σε οξύτατες διατυπώσεις 

για το σκάνδαλο, αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο ότι η 

νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αξιών τοποθετεί 

το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια πολύ χαμηλά 

στην πυραμίδα.

Απρίλίoς 2012 (πΑρΑμονές έκλογών τΗς 6Ης 
μΑΐου 2012)

Γιάννης Μιχελάκης (τότε εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. 
και νυν υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Σαμαρά), 
για την υπόθεση των ΤΟR Μ1 και τη σκανδαλώδη υπόθεση 
των υποβρυχίων:

«ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος υπήρξε βασικός συνήγο-
ρος του κ. τσοχατζόπουλου στην έξεταστική έπιτροπή 
για το σκάνδαλο των ToRM1, δεν δικαιούται, πλέον, να 
σιωπά. έίναι, άλλωστε ο ίδιος που το 2010 αναθεώρησε 
την επαχθή σύμβαση τσοχατζόπουλου για τα υποβρύ-
χια, αποδεχόμενος ακόμη επαχθέστερους όρους. για 
παράδειγμα: Δέσμευσε το Δημόσιο να καταβάλλει τα 
οφειλόμενα ποσά σε τακτές ημερομηνίες, χωρίς, όμως, 
να δεσμεύσει την κατασκευάστρια εταιρεία, για αντί-
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3 μΑΐου 2012, 3 μέρές πρίν Απο τίς έκλογές 
τΗς 6Ης μΑΐου 2012

Βέβαια, το ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. ψήφισαν «όχι» 

στην Εξεταστική Επιτροπή για τα εξοπλιστικά και τα 

υποβρύχια φαντάζει ίσως παρωνυχίδα, μπροστά στο 

γεγονός ότι ψήφισαν επίσης «όχι» στην Εξεταστική 

Επιτροπή για το Μνημόνιο, τη διαφημισθείσα ως «Μία 

και Μόνη και Εξεταστική Επιτροπή» που ο κ. Σαμαράς 

είχε υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του για να λάβει 

τη λαϊκή εντολή.

στοιχη πρόοδο των εργασιών. και χωρίς να προβλέψει 
εγγυητικές επιστολές, καλής εκτέλεσης ή έγκαιρης πα-
ράδοσης. οι κύριοι τσοχατζόπουλος και Βενιζέλος, ως 
υπουργοί έθνικής Άμυνας, με τις δύο αυτές συμβάσεις, 
πέτυχαν το ακατόρθωτο. να έχουμε πληρώσει πάνω 
από δύο δισ. ευρώ, αλλά –αντί των οκτώ– να έχουμε 
παραλάβει, μετά από 12 χρόνια, μόνο ένα υποβρύχιο. 
και αυτό με προβλήματα, τα οποία διορθώθηκαν εκ των 
υστέρων. Η νέα Δημοκρατία, όπως ήταν φυσικό, ούτε 
ψήφισε την κύρωση της σύμβασης Βενιζέλου, ούτε την 
υλοποίησε από το νοέμβριο του 2011, μέχρι σήμερα».

Κυριάκος Μητσοτάκης (τότε βουλευτής της Ν.Δ. και 
σημερινός υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυβέρνησης Σαμαρά):

«Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επι-
τέλους η Δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο να διερευνήσει 
μια σκανδαλώδη υπόθεση που είχε γίνει σύμβολο της 
ατιμωρησίας διεφθαρμένων πολιτικών. Θυμίζω ότι 
στο πόρισμα της εξεταστικής για τα ToR M-1 υπάρχει 
φαρδιά πλατιά η υπογραφή του κ. Βενιζέλου δίπλα στο 
συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο τέλε-
σης ποινικού αδικήματος από τον κ. τσοχατζόπουλο, ο 
οποίος, κατά την άποψη του κ. Βενιζέλου, διασύρθηκε 
αδίκως! την ίδια στιγμή ως υπουργός έθνικής Άμυνας 
υπέγραψε τη νέα σύμβαση για τα αμαρτωλά υποβρύχια, 
οπότε η στάση του ερμηνεύεται...»
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Σαν να μην έφταναν αυτά, η Κυβέρνηση Σαμαρά, 

με τη γνωστή τακτική της τροπολογίας της τελευταίας 

στιγμής σε άσχετο νομοσχέδιο, ετοιμάζεται να αναθέ-

σει στις εταιρείες HDW και ThyssenKrupp την ολοκλή-

ρωση της ναυπήγησης των υποβρυχίων του Πολεμικού 

Ναυτικού που σαπίζουν εδώ και χρόνια στα Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά.

Φύλλο ονομαστικής ψηφοφορίας στην πρόταση του ςυρίΖΑ 
για σύσταση έξεταστικής έπιτροπής για την υπόθεση των 
υποβρυχίων
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Με την τροπολογία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, αντί 

να αξιώνει τις νόμιμες αποζημιώσεις για την αντισυμ-

βατική συμπεριφορά των συγκεκριμένων εταιρειών που 

ελέγχονται για διαφθορά, δρομολογεί νέα συνεργασία 

μαζί τους, με αντικείμενο ύψους 75,5 εκατ. ευρώ κατ’ 

ελάχιστον, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογι-

στηρίου του Κράτους.

Φύλλο ονομαστικής ψηφοφορίας στην πρόταση του ςυρίΖΑ 
για σύσταση έξεταστικής έπιτροπής για την υπόθεση του 
μνημονίου
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Απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης της τροπολογίας
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Απόσπασμα του κειμένου της τροπολογίας
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Η τροπολογία των υπουργών Άμυνας και Οικονομι-

κών, με αριθμό 1385/172/9.4.2014, κατατέθηκε στις 9 

Απριλίου 2014 σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο 

«Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσί-

ας και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε (άρθρο 26 Ν. 
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4258/2014 ΦΕΚ Α’ 94/14.4.2014) την επομένη, στις 10 

Απριλίου 2014, μία ημέρα πριν από την προγραμματι-

σμένη επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα, στις 

11 Απριλίου 2014. Πρόκειται για πατέντα του κ. Σαμαρά, 

που εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο 2012, με την υπογραφή 

στο συμβιβασμό με τη Siemens.

Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό το κατε-

πείγον δώρο, παρά ως μία ακόμη πράξη υποταγής και 

διαπιστευτηρίων της ελληνικής κυβέρνησης στη γερ-

μανίδα καγκελάριο;

Υπενθυμίζουμε ότι από τις αρχικές συμφωνίες 

αγοράς των οκτώ υποβρυχίων συνολικού τιμήματος 

2.250.000.000 ευρώ, αλλά και με τις τροποποιήσεις 

που επέφερε η εκτελεστική συμφωνία του 2010 (Ν. 

3885/2010), η οποία αύξησε το συνολικό τίμημα κατά 

1.240.000.000 ευρώ, μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί 

μόνο ένα υποβρύχιο, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο έχει 

καταβάλει περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Από τον Μάιο του 2010 τα Ναυπηγεία Σκαραμα-
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γκά λειτούργησαν με το προσωπικό απασχολούμενο 

εκ περιτροπής μία φορά την εβδομάδα, ενώ από την 

1/10/2013 διέκοψαν κάθε λειτουργία, με τον φερόμενο 

ιδιοκτήτη τους (στον οποίο οι κύριοι Βενιζέλος και Πα-

πακωνσταντίνου τα παρέδωσαν, αφού τον εμφάνισαν 

ως αξιόπιστο επενδυτή) να αξιώνει από το Ελληνικό 

Δημόσιο αποζημίωση ύψους 1 δισ. ευρώ με προσφυγή 

του στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο.

Η ελληνική Δικαιοσύνη ερευνά τις υποθέσεις των 

εξοπλιστικών προγραμμάτων και των υποβρυχίων. Τον 

Οκτώβριο 2013 επιβλήθηκαν, σε πρώτο βαθμό, στον 

υπεύθυνο για την υπογραφή των αρχικών συμβάσε-

ων πρώην υπουργό των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Άκη 

Τσοχατζόπουλο, συγγενείς και συνεργάτες του ποινές 

πολυετούς κάθειρξης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, 

προερχόμενου από τους γερμανούς κατασκευαστές 

των υποβρυχίων, ενώ εκκρεμούν κι άλλες υποθέσεις.

Προς διερεύνηση όλων αυτών των ζητημάτων, ο 

ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στις 25 Νοεμβρίου 2013 Πρόταση 

για Σύσταση Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, 

η οποία καταψηφίστηκε από τα κόμματα της Ν.Δ., του 

ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ΔΗΜ.ΑΡ. στις 18 Δεκεμβρίου 2013.

Ακολούθησαν καταιγιστικές αποκαλύψεις, με τη 

Δικαιοσύνη να ενεργοποιείται για την ποινική δίωξη 

και σύλληψη προσώπων ενεχομένων σε εξοπλιστικές 

συμβάσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στην Εισαγγελέα Διαφθοράς 

τα πρακτικά της Βουλής από τη συζήτηση της πρότα-

σης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και τα 

κατατεθέντα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η εται-

ρεία-διαφθορέας HDW εξακολούθησε να λαμβάνει στα 

ταμεία της χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και μετά την 
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αποκάλυψη του σκανδάλου των μιζών. Είχε προηγηθεί 

έγγραφο παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από 

πάσης φύσεως αξιώσεις του, με τις υπογραφές των Ε. 

Βενιζέλου και Γ. Παπακωνσταντίνου.

Η Κυβέρνηση Σαμαρά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

προφανώς δεν θα μπορούσαν παρά να δώσουν ανάλο-

γα διαπιστευτήρια και διαβεβαιώσεις για νέες συνεργα-

σίες και συμφωνίες με την HDW και την ThyssenKrupp.

Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα με την διεθνή νομοθε-

σία κατά της διαφθοράς, είναι οφειλέτες του Ελληνικού 

Δημοσίου. Όμως, η Κυβέρνηση Σαμαρά τις εγκαθιστά 
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Έγγραφο παραίτησης του ελληνικού δημοσίου από κάθε αξίωση και 
δικαίωμα, με υπογραφές Βενιζέλου και παπακωνσταντίνου
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ως εκ νέου συμβαλλόμενες με το Ελληνικό Δημόσιο, 

με άφεση κάθε προηγούμενης οφειλής, στο δρόμο 

που χάραξαν οι Ε.Βενιζέλος και Γ. Παπακωνσταντίνου.

Με τι αντάλλαγμα;

Έγγραφο εκταμίευσης εκατομμυρίων ευρώ στη HDW
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μία πρώτοφανης πατέντα έφαρμοζέταί απο τα 
Κομματα της ςυγΚυβέρνηςης Καθ’ ολη τη δίαρΚέία 
της δίέτίας ςαμαρα: η πατέντα νομοθέτηςης 
της μη υπαρξης ποίνίΚών έυθυνών - Καί μαλίςτα 
ςέ υποθέςέίς που έΚΚρέμουν ένώπίον της 
δίΚαίοςυνης. 

Η πατέντα τΗΣ 
αμνΗΣτέυΣΗΣ 
ποινικων έυθυνων: 
Copyright βένίζέλος

Η 
πατέντα αυτή φαίνεται να έχει πνευματικό 

πατέρα τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος, ως αντι-

πρόεδρος και υπουργός Οικονομικών της 

Κυβέρνησης Παπανδρέου, είχε εισαγάγει 

νομοθετική ρύθμιση για την αυτο-αμνήστευσή του στην 

υπόθεση της Proton Bank τον Αύγουστο 2011. 

Πρόκειται για τη μετέπειτα παράγραφο 10 του άρθρου 

18 Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22.8.2011), που προστέθη-

κε στο άρθρο 18 ως «Προσθήκη-Αναδιατύπωση» στις 

3/8/2011. Με αυτήν εισάγεται αναδρομική ρύθμιση που 

ανατρέχει στο έτος 1997 και με την οποία επιχειρείται να 
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μην ελέγχονται οι υπουργοί Οικονομικών που τοποθέτησαν 

σε ιδιωτικές τράπεζες μέρος των «διαθεσίμων» του Ελλη-

νικού Δημοσίου «προς διασφάλιση της σταθερότητας και 

της συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος». 

Η διάταξη συνιστά ρύθμιση αυτοαμνήστευσης του 

ίδιου του Ε. Βενιζέλου, ο οποίος τοποθέτησε εκτά-

κτως, στις 14 Ιουλίου 2011, 100 εκατ. ευρώ στην Proton 

Bank του Λ. Λαυρεντιάδη, σε χρόνο κατά τον οποίο, 

σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, διεξάγονταν 

έλεγχοι της Τραπέζης της Ελλάδος και της Αρχής κατά 

της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστη-

ριότητα για υπεξαίρεση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 

και σειρά κανονιστικών παραβάσεων. Ο Ε. Βενιζέλος 

προέβη σε αυτή την τοπόθετηση παρά την αντίθεση 

δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους που αρνήθηκαν να συμπράξουν. 

Ο κ. Βενιζέλος τους εγκάλεσε με ανακοίνωσή του 

την ίδια μέρα.

κυΒέρνΗςΗ ςΑμΑρΑ: ο Αξίος ςυνέχίςτΗς τΗς 
πΑτέντΑς ΒένίΖέλου

Επί διακυβέρνησης Σαμαρά, η πατέντα αυτή έχει οδη-

γήσει στη βιομηχανική παραγωγή ρυθμίσεων ποινικής 

αμνήστευσης σε ανοιχτές υποθέσεις.

Κάποιες απ' αυτές τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις έγι-

ναν νόμος του κράτους με την ψήφο των κυβερνητικών 

βουλευτών, παρά τη σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ 

και τις αιτήσεις διενέργειας ονομαστικής ψηφοφορίας.

Κάποιες άλλες αποσύρθηκαν μετά τη σφοδρή αντί-

δραση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων της αντιπο-

λίτευσης.

Για καμία, ωστόσο, από αυτές, δεν έχουν μέχρι σή-

μερα δοθεί επαρκείς εξηγήσεις:
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- Ποιο δημόσιο συμφέρον υπηρετείται όταν επίορκοι 

ή φερόμενοι ως επίορκοι προστατεύονται διά νόμου 

από κάθε διερεύνηση;

- Γιατί παρεμβαίνουν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στην απονο-

μή της Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας τη μη διερεύνηση 

ποινικών υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση δη-

μόσιου χρήματος;

- Τι φοβούνται εκείνοι που προσπαθούν να προσ-

δώσουν ισχύ «νόμου του κράτους» στην αδιαφάνεια 

και στην επιβράβευση της συναλλαγής και συνδιαλ-

λαγής, της κακοδιαχείρισης, της απιστίας σε βάρος 

του Δημοσίου;

μέρίκές ένΔέίκτίκές ρυΘμίςέίς ΑμνΗςτέυ-
ςΗς ποίνίκών έυΘυνών, ΑΦέςΗς ΔίοίκΗτίκών 
Η Αςτίκών έυΘυνών Η ΑνΑςτολΗς ποίνίκών 
Δίώξέών κΑί Δίκών: 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

- Οι πρώην, νυν και μελλοντικοί νόμιμοι εκπρόσωποι 

των εταιρειών υπό αποκρατικοποίηση για τους οποίους 

«αναστέλλεται η ποινική δίωξη, μέχρι την ολοκλήρωση 

της αποκρατικοποίησης της εταιρείας», οπότε και «αίρεται 

το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι 

ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο εκτέλεσης 

κατά των προσώπων αυτών» (άρθρο 31 παρ. 4 Ν. 4141/2013, 

ΦΕΚ Α 81/5-4-2013).

- Οι πρόεδροι, τα μέλη των Δ.Σ. και τα στελέχη των τρα-

πεζών για τους οποίους προβλέπεται ότι «δεν συνιστά 

απιστία κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποι-

νικού Κώδικα η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα» (άρθρο 78 Ν. 

4146/2013, ΦΕΚ Α’ 90/18.4.2013).
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- Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα 

οποία προβλέπεται ότι «δεν ευθύνονται, δεν διώκονται 

και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη 

που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» 

(άρθρο 56 Ν. 4170/2013, ΦΕΚ Α 163/12-7-2013). 

- Ο Ειδικός Διαχειριστής της ΕΡΤ Α.Ε., ο οποίος «υπέχει 

αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι μόνο του Δημοσίου 

για κάθε ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο η 

βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

στο πλαίσιο της Ειδικής Διαχείρισης». Για αστικές αξιώσεις 

τρίτων υπεισέρχεται στη θέση του το Ελληνικό Δημόσιο. (άρ-

θρο 38 παρ 3 Ν. 4223/2013, ΦΕΚ Α’ 287/31.12.2013). Επίσης, 

νομιμοποιούνται εκ των υστέρων και αναδρομικά περιλή-

ψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης 

και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, 

υπηρεσιών και μελετών, ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, 

έγκρισης δαπάνης και πληρωμής που έχουν υπογραφεί 

από τον Ειδικό Διαχειριστή (άρθρο 42 Ν. 4262/2014, ΦΕΚ 

Α’ 14/10.5.2014). 

- Τα μέλη του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου Διοίκη-

σης της ΛΑΡΚΟ για τους οποίους προβλέφθηκε ότι «δεν 

υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στη 

διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέ-

ρους περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ». Επίσης, ότι «δεν 

υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν 

λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστι-

κής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας προς το 

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς του Δημοσίου» (άρθρο 

9 παρ. 2 Ν. 4224/2013, ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013).

- Οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, 

οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, διαχειριστές, γραμμα-

τείς και ταμίες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώ-

σεων κάθε βαθμού, που συγχωνεύονται ή μετατρέπονται 



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

63

Η πατέντα Βενιζέλου

ή τίθενται ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, για τους οποίους 

αναστέλλονται διατάξεις που προβλέπουν «ατομική και 

αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσω-

πο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές 

κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη για τη μη καταβολή 

φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Νο-

μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης», 

«τα δε επιβληθέντα αίρονται για χρονικό διάστημα ενός 

έτους», εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ’ οιονδή-

ποτε τρόπο λήξει. Για τα πρόσωπα αυτά προβλέφθηκε ότι 

«για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και όλες οι 

ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Ποινικών 

Δικαστηρίων για τις ίδιες αιτίες» (αρ. 19 Ν. 4224/2013, ΦΕΚ 
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Α’ 288/31.12.2013).

- Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 

καθώς και του προσωπικού, για τα οποία προβλέφθηκε 

ότι «οι αποφάσεις τους θεωρούνται σύμφωνες με το σκο-

πό του Ταμείου και το Δημόσιο Συμφέρον, Επωφελείς και 

Συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και 

υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του 

Ταμείου, όσον αφορά την αστική τους ευθύνη, έναντι τρί-

των και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου», ακόμη και όταν 

πωλούν τις μετοχές τραπεζών που κατέχει το ΤΧΣ σε τιμές 

«χαμηλότερες της τιμής κτήσης ή της τρέχουσας χρηματι-

στηριακής τιμής» ή όταν παραιτούνται από την άσκηση των 

δικαιωμάτων προτίμησης που αναλογούν στο Ταμείο, σε 

περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ή προχωρούν 

σε διάθεση των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτους (άρθρο 

Δεύτερο παρ. Α’ Ν. 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014).

- Τα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν τον Ειδικό Λογαριασμό 

Επαγγελματιών (Ε.Λ.Ε.), τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας 

υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, 

που συστήθηκε στον ΟΑΕΔ και τον Ειδικό Λογαριασμό 

Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ) που συστήθηκε στον ΟΕΕ 

(άρθρο 20 Ν. 4255/2014, ΦΕΚ Α’ 89/11.4.2014), για τα οποία 

«παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί» 

για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στη διαχείριση 

των ως άνω Ειδικών Λογαριασμών.

- Τα στελέχη της διοίκησης νομικών προσώπων ιδιωτι-

κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν 

πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια φροντίδα 

ή έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οικονομική και λει-

τουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, 

για τα οποία «αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση 

των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής 

χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστι-
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κών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» 

(άρθρο 55 Ν. 4262/2014, ΦΕΚ Ά 114/10.5.2014).

Στην ίδια πατέντα αμνήστευσης και ατιμωρησίας επιδι-

ώχθηκε να ενταχθούν και άλλοι, με «πονηρές» ρυθμίσεις, 

που αποφεύχθηκε να γίνουν νόμος του κράτους χάρη 

στη σθεναρή αντίδραση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτηριστικα παραδειγματα:

- Τα αδικήματα που αφορούν την υποχρέωση υποβολής 

«πόθεν έσχες» σε σχέση με τους κατόχους μετοχών ναυ-

τιλιακών εταιρειών και των εταιρειών που διαχειρίζονται 

κεφάλαια εξωτερικού, με ρύθμιση που θεσμοθετούσε εξαί-

ρεση από την υποχρέωση υποβολής «πόθεν έσχες» για 

τους κατόχους τέτοιων μετοχών. 

- Τα αδικήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό, τα οποία 

επιχειρήθηκε να αμνηστευτούν στο πλαίσιο της αποσυμ-

φόρησης των δικαστηρίων· ρύθμιση-δώρο για τα καρτέλ 

και τα μονοπώλια που δεσπόζουν στην αγορά.

- Τα αδικήματα δημάρχων, περιφερειαρχών και λοιπών 

αυτοδιοικητικών παραγόντων (και όχι μόνο) για συμβάσεις 

μίσθωσης έργου, όπου το παραδοθέν έργο διαφέρει από το 

παραδοτέο, ρύθμιση-δώρο σε ελεγχόμενους εκπροσώπους 

της τοπικής αυτοδιοίκησης εν όψει των αυτοδιοικητικών 

εκλογών.

Ποια κυβέρνηση, ποιος υπουργός και ποιος από τους 

βουλευτές που υπέγραψαν, υποστήριξαν ή ψήφισαν αυτές 

τις ρυθμίσεις, αλλά και ποιος από αυτούς πού πρώτα τις 

έφεραν και μετά τις απέσυραν, μπορεί να επιχειρηματολο-

γήσει σοβαρά ότι αποτυπώνουν την «υπεύθυνη διακυβέρ-

νηση» για «ασφάλεια», «σταθερότητα» και «ανάπτυξη» που 

ευαγγελίζεται και διαφημίζει, χωρίς να πείθει πια κανέναν 

-ούτε καν τον εαυτό του- ο κ. Σαμαράς;
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9+3 ΙστορΙεσ 
ΚοΙνοβουλευτΙΚου 
Ξεπλυματοσ, 
τετελεσμενου ΚαΙ σε 
αποπεΙρα

Οι 12 ιστΟριεσ πΟυ ακΟλΟυθΟυν διατρεχΟυν τα 
δυΟ χρΟνια διακυβερνησησ σαμαρα και δεν 
ξεπλενΟνται απΟ την «κΟινΟβΟυλευτικη μνημη», 
παρα τισ φιλΟτιμεσ πρΟσπαθεισ των εμπνευστων 
τΟυσ, ειτε να τισ δικαιΟλΟγησΟυν, ειτε να τισ 
περασΟυν νυχτα. η καταγραφη τΟυσ εχει σκΟπΟ να 
τισ καταστησει γνωστεσ στΟν ελληνικΟ λαΟ για να 
ξερει πΟιΟι και πωσ τΟν κυβερνΟυν.
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29 κατασκευαστεσ πλυντηριων  

συνιστουν κυβερνηση σαμαρα:  

αυτοι ξερουν
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1. αναστολη και οριστικη παυση τησ ποινικησ 
διωξησ για πρωην, νυν και μελλοντικουσ 
εκπροσωπουσ εταιρειων υπο αποκρατικοποι-
ηση (μαρτιοσ 2013)

Mε το άρθρο 31 παρ. 4 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81/5-

4-2013) με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, 

παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι 

«αναστέλλεται η ποινική δίωξη προσώπων στα οποία 

είχε ή έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώ-

πηση εταιρειών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 

Αποκρατικοποιήσεων των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016 

που εγκρίθηκαν με τους νόμους 3985/2011, (Α’ 151) 

και 4093/2012 (Α’ 222)». Η αναστολή διαρκεί μέχρι 

την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης, «οπότε και 

αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά 

τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο 

εκτέλεσης κατά των προσώπων αυτών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη διενέργεια ονομαστικής ψηφο-

φορίας, η οποία διενεργήθηκε στις 26/3/2013. 

Σε σύνολο 262 ψηφισάντων, 165 ψήφισαν «Ναι», 93 

«Όχι» και 4 «παρών».

2. αμνηστευση τησ απιστιασ τραπεΖιτων:  
πωσ η συγκυβερνηση τησ ντροπησ μεθοδευ-
σε την εξασφαλιση ασυλιασ σε διοικησεισ και 
στελεΧη τραπεΖων για τη Χορηγηση δανειων 
στον ευρυτερο δημοσιο τομεα και στα κομ-
ματα

Στον μετέπειτα Νόμο 4146/2013 για τη «Διαμόρφωση 

φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγι-

κές και ιδιωτικές επενδύσεις» κατατέθηκε, την τελευ-
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ταία στιγμή, εκπρόθεσμη τροπολογία των βουλευτών 

της Ν.Δ. Δημητρίου Χριστογιάννη, Δημητρίου Τσουμάνη 

και Διονυσίου Σταμενίτη, σύμφωνα με την οποία «δεν 

συνιστά απιστία κατά την έννοια των άρθρων 256 και 

390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη 

ΔΣ και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων 

πάσης φύσεως με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως 

αυτός οριοθετείται κατά νόμο, εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προυποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις 

των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων 

κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή 

τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας 

της Ελλάδος» (άρθρο 78). 

Στην αιτιολογική έκθεση, μάλιστα, σημειώνεται: «Αυ-

τονόητο, επίσης, ότι η διάταξη καταλαμβάνει και τα ήδη 

χορηγηθέντα ή εκκρεμή δάνεια».

Η τροπολογία εισήχθη στο νόμο υπό τις συνήθεις 

διαδικασίες μυστικότητας που διέπουν την αθέμιτη 

νομοθέτηση και έχουν εξελιχθεί σε κανόνα των κυ-

βερνητικών μεθοδεύσεων: ειδικότερα, κατατέθηκε 

ελάχιστη ώρα πριν από την ψήφιση του σχεδίου νόμου 

του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων και έγινε δεκτή από τον 

υπουργό κ. Χατζηδάκη, μαζί με άλλες 9 τροπολογίες, 

με τη φράση «Η τροπολογία με γενικό αριθμό 390 και 

ειδικό 37 γίνεται δεκτή». Στο δε κείμενο αναφέρεται 

επίσης μόνον ο αριθμός της τροπολογίας «390/37».

«Εξηγώντας» τι αφορούσαν οι 10 τροπολογίες που 

έγιναν μαζικά δεκτές, και παρά τις έντονες αντιδρά-

σεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ 

Δ. Παπαδημούλη, ο αρμόδιος υπουργός (Κωστής Χα-

τζηδάκης) και ο υφυπουργός (Νότης Μηταράκης) ανα-
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η ντροπολογία 
αμνήστευσης 
τραπεζιτών  
για δάνεια  
σε κόμματα  
και ευρύτερο  
δημόσιο τομέα
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φέρθηκαν μόνον στις 9 τροπολογίες, προφασιζόμενοι 

ότι αναφέρονται σε όλες. 

Για την επίμαχη τροπολογία ασυλίας των τραπεζιτών 

δεν ανέφεραν λέξη, παρά μόνο τον αριθμό της. 

Η τροπολογία δεν παρουσιάστηκε ούτε από τους 

υπογράφοντες βουλευτές και δεν έγινε καμία συζή-

τηση επ’ αυτής.

Η τροπολογία αυτή κατακρίθηκε ως χαριστική επίδει-

ξη ευνοιοκρατίας και προκάλεσε θυελλώδεις αντιδρά-

σεις, τόσο εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία 

ψήφισης του μετέπειτα Ν. 4146/2013 στο σύνολο όσο 

και εκτός του Κοινοβουλίου, χαρακτηρίστηκε δε από 

δημοσιεύματα ως σκάνδαλο αυτό-αθώωσης κομμάτων 

και τραπεζιτών για κατάχρηση επί της ουσίας κρατικού 

χρήματος. 

Η διευκόλυνση δανειοδότησης νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, διά της μη εφαρμογής των διατάξεων περί 

απιστίας στην περίπτωση των διοικητών και διευθυ-

νόντων συμβούλων των τραπεζών που εγκρίνουν την 

δανειοδότηση είναι ύποπτων σκοπιμοτήτων, αναφορικά 

κυρίως με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, 

αλλά και κρατικών φορέων πιθανώς συνδεόμενων με 

αυτά. Άπτεται του συστήματος διαπλοκής, το οποίο, 

ως γνωστόν, περιλαμβάνει εκλεκτικές σχέσεις αλλη-

λεξάρτησης και αλλολοϋποστήριξης της κυβερνητικής 

εξουσίας με οικονομικούς παράγοντες και με τις διοι-

κήσεις των λεγόμενων συστημικών τραπεζών. 

Ποια η σκοπιμότητα της διάταξης; 

Να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση σχέσεων διαπλοκής; 

Να συντηρηθεί το χρεοκοπημένο κομματικό κατε-

στημένο (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.); 

Να αμνηστευτεί η διοχέτευση των χρημάτων των 

τραπεζών (δηλαδή, πλέον, κρατικών χρημάτων) σε 
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ανεξέλεγκτους και ύποπτους αποδέκτες στο ευρύτερο 

κομματικό κράτος; 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η αιτιολογική έκθεση που 

συνόδευσε την τροπολογία (4/4/2013) επαναλαμβά-

νει αυτολεξεί σχεδόν το άρθρο του νόμου, χωρίς να 

διατυπώνει κάποια επεξήγηση επί του πνεύματός του.

Για ποιο λόγο οι καταθέτοντες βουλευτές προέβησαν 

σε αυτή την πρωτοβουλία; 

Επρόκειτο προφανώς για κυβερνητική μεθόδευση, 

κεκαλυμμένη ως βουλευτική τροπολογία.

Γιατί έγινε δεκτή από τον κ. Χατζηδάκη και τέθηκε 

προς ψήφιση; 

Για τη σωτηρία της πατρίδας ή για την οικονομική 

σωτηρία των κομμάτων του Μνημονίου;

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγει-

λε το σκανδαλώδες της ανωτέρω ρύθμισης, αλλά οι 

ενέργειές της για να αποτραπεί η τελική ψήφισή της 

σκόνταψαν σε αδιανόητες μεθοδεύσεις του προεδρεί-

ου της Βουλής, που δεν έχουν χαρακτήρα στιγμιαίων 

και περιστασιακών ατοπημάτων, αλλά τακτικής με την 

οποία Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούν υπό συνθήκες ανο-

μίας και υπονόμευσης των κοινοβουλευτικών διαδικα-

σιών, των νόμων και του Συντάγματος. 

Συγκεκριμένα: 

Αφότου έγινε γνωστό το περιεχόμενο της επίμαχης 

τροπολογίας, που επιμελώς είχε αποκρυβεί, ο ΣΥΡΙΖΑ 

κατέθεσε αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας προ της 

ψηφίσεως του νομοσχεδίου στο σύνολό του. 

Κατά τη συνεδρίαση της 10/4/2013, ο προεδρεύων 

αντιπρόεδρος Ι. Τραγάκης (Ν.Δ.) αρνήθηκε ετσιθελικά 

τη διενέργεια ονομαστικής ψηφοφορίας, η οποία δεν 

έγινε ποτέ, αν και άρχισε να αναγιγνώσκεται ο κατά-

λογος των υπογραφόντων βουλευτών. 

Η ψηφοφορία επί του συνόλου έγινε διά βοής. Και 
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ενώ το νομοσχέδιο καταψηφίστηκε στο σύνολο τόσο 

από τη ΔΗΜ.ΑΡ. όσο και από τον παριστάμενο βουλευτή 

του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Κακλαμάνη, ο προεδρεύων Ι. 

Τραγάκης απεφάνθη ότι «Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό 

στο σύνολο κατά πλειοψηφία». 

Στη δεύτερη αυτή πραξικοπηματική ενέργεια του 

προεδρείου υπήρξε αντίδραση της αντιπολίτευσης 

με την κατάθεση έγγραφης αντίρρησης ως προς την 

ψηφοφορία, την οποία και απέρριψε επίσης πραξι-

κοπηματικά ως... εκπρόθεσμη έτερος προεδρεύων 

αντιπρόεδρος, ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος (ΠΑΣΟΚ), 

λίγο αργότερα. 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

και των ΑΝΕΛ αποχώρησαν από την αίθουσα καταγ-

γέλλοντας τη διαδικασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση 

της επίμαχης διάταξης σε επόμενο νομοσχέδιο του 

υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Σύσταση Γραφείου 

Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις», η οποία δεν 

έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Ακόμη και απλοί 

πολίτες επιχείρησαν με διαβήματά τους να αποτρέψουν 

την εφαρμογή της ψηφισθείσας τροπολογίας, αλλά 

σκόνταψαν στην ανένδοτη στάση της κυβέρνησης. 

Για την ιστορία και επειδή οι μνημονιακές κυβερνή-

σεις αρέσκονται να αναφέρονται στις «διεθνείς υπο-

χρεώσεις της χώρας», να σημειωθεί ότι:

Για ζητήματα αδιαφάνειας σε σχέση με τη χρηματο-

δότηση των πολιτικών κομμάτων η χώρα μας τέθηκε 

σε επιτήρηση το 2012 από την αρμόδια Επιτροπή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αναφορά στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμά-

των, ως πεδίο διαφθοράς, γίνεται και στην πρόσφατη 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαφθορά, 

σε σχέση με την Ελλάδα (Φεβρουάριος 2014).
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3. νομικοσ συμβουλοσ του κρατουσ  
αμαρτιαν ουκ εΧει και ευθυνη δεν υπεΧει

Ασυλία για μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

που επιστρατεύονται προς υποστήριξη παράνομων και 

αντισυνταγματικών κυβερνητικών ενεργειών και καλού-

νται να υπογράψουν (ακόμη και προκατασκευασμένες) 

γνωμοδοτήσεις περί συνταγματικότητας των μνημονιακών 

πολιτικών

Η Κυβέρνηση Σαμαρά επιδιώκει να προστατεύει με 

κάθε τρόπο τους εμπνευστές, δημιουργούς, εκτελεστές 

και συνεργούς των Μνημονίων. 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), θεσμικός 

ρόλος και θεμελιώδης αποστολή του οποίου είναι η προ-

άσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, η 

δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του και η παροχή 

γνωμοδοτήσεων για τις υποθέσεις του κράτους, επιχει-

ρείται να μετατραπεί από τους κυβερνώντες σε εργαλείο 

άσκησης μνημονιακής πολιτικής και εκτελεστικό όργανο 

μνημονιακών αποφάσεων όχι απλώς επιζήμιων για τα 

συμφέροντα του Δημοσίου, αλλά πολλές φορές ευθέως 

αντίθετων με τις συνταγματικές προβλέψεις. 

Με το άρθρο 56 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οι-

κονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, 

ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 

του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» νομοθετήθηκε η ασυλία 

των μελών του ΝΣΚ, τα οποία «δεν ευθύνονται, δεν διώ-

κονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή 

πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους». Η ασυλία ψηφίστηκε στις 26/6/2013 ως άρθρο 56 

Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α’ 163/12-7-2013).

Η διάταξη εισήχθη κεκαλυμμένη, καθώς παρέπεμπε στις 

διατάξεις του Ν. 3094/2003, άρθρο 1 παρ. 2, που παρέχει 

αντίστοιχη ασυλία στον Συνήγορο του Πολίτη και τους Βο-
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ηθούς Συνηγόρους με το αιτιολογικό ότι «Για την ταυτότητα 

του νομικού λόγου θα πρέπει οι ανωτέρω διατάξεις να 

εφαρμόζονται και στα μέλη του ΝΣΚ, για τον περιορισμό 

των προαναφερόμενων κινδύνων και για τη διασφάλιση 

της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους».

Η ψήφιση της διάταξης συνέπεσε χρονικά με την έρευ-

να, στο πλαίσιο της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης 

της Βουλής, της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, στην 

οποία διαπιστώθηκε ανάμειξη του κ. Αναστάσιου Μπάνου, 

μέλους του ΝΣΚ, αποσπασμένου από τον κ. Γ. Παπακων-

σταντίνου στο υπουργείο Οικονομικών κατά την κρίσι-

μη περίοδο. Κατά τον ίδιο χρόνο, το ίδιο μέλος του ΝΣΚ 

ενεργοποιείτο προς υποστήριξη του πραξικοπηματικού 

μαύρου στην ΕΡΤ και καλείτο σε συσκέψεις με μέλη της 

Κυβέρνησης Σαμαρά.

Εκτός, όμως, από τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ 

και της ΕΡΤ, η θεσμοθετηθείσα ασυλία προδήλως καλύ-

πτει και τα μέλη του ΝΣΚ που υπέγραψαν γνωμοδοτήσεις 

σχετικά με τη σύναψη του Μνημονίου, τη συμφωνία για 

το PSI και, κυρίως, τα προδιαμορφωμένα «Υποδείγματα 

Νομικής Γνωμοδότησης» που εγκρίθηκαν ως Παραρτή-

ματα των Συμβάσεων στο πλαίσιο του Μνημονίου (ως 

Παραρτήματα του Ν. 4111/2013, ΦΕΚ Α’ 18/25.1.2013), με 

τα οποία εκχωρείται μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Το θέμα έχει αναδείξει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 

Μητρόπουλος, ζητώντας να προσκομιστούν στη Βουλή τα 

σχετικά έγγραφα με τα οποία η χώρα μας, μεταξύ άλλων, 

δεσμεύεται από το Αγγλικό Δίκαιο, υπάγεται στα δικαστή-

ρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, παραι-

τείται ακόμη και από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως 

προς την κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων κ.λπ. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβάλει και ένσταση 

αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών, την οποία 

όμως Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ. καταψήφισαν.
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4. στο πνευμα των Χριστουγεννων: ασυλια ει-
δικου διαΧειριστη ερτ α.ε. (δεκεμβριοσ 2013)

Μετά το πραξικοπηματικό μαύρο στην ΕΡΤ και στις 

οθόνες μας, τη βρόμικη δουλειά της αποπεράτωσης του 

παράνομου κλεισίματος κλήθηκε να αναλάβει ο μέχρι 

τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ και 

εν συνεχεία διορισθείς ως ειδικός διαχειριστής της ΕΡΤ 

Α.Ε., κ. Γκίκας Μάναλης, διατελέσας προηγουμένως σύμ-

βουλος αποκρατικοποιήσεων στο ΤΑΙΠΕΔ.

Κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της 

Βουλής, στις 2 Απριλίου 2014, εν όψει της τοποθέτησής 

του στην ηγεσία της διοίκησης της ΕΡΤ και σε ερώτημα 

που του τέθηκε για το ενδεχόμενο κλεισίματος της ΕΤ 1 ή 

της ΕΡΤ 3, ο κ. Μάναλης απάντησε: «Δεν έχει γίνει καμία 

τέτοια συζήτηση, δεν μου έχει υποδειχθεί κάτι τέτοιο, 

δεν έχει υπονοηθεί κάτι τέτοιο», ενώ σε ερώτηση για το 

ενδεχόμενο συρρίκνωσης της ΕΡΤ δήλωσε: «Αναφορικά 

με το θέμα της συρρίκνωσης ή ανάπτυξης, πρέπει να σας 

πω ότι ήταν από τα πρώτα τα οποία έθεσα στο τραπέζι 

της συζήτησης γιατί λόγω φιλοσοφίας δεν είμαι υπέρ της 

συρρίκνωσης, είμαι υπέρ της ανάπτυξης και αυτή είδα 

σαν προοπτική και γι’ αυτό είπα και το “ναι”. Επομένως, 

δεν έρχομαι εδώ για να συρρικνώσω, έρχομαι για να ανα-

πτύξω την ΕΡΤ σαν δημόσιο μέσο μαζικής επικοινωνίας».

Η κυβέρνηση δεν θα άφηνε ακάλυπτο τον εκλεκτό της 

για το όργιο απευθείας αναθέσεων, αναδρομικών εγκρί-

σεων δαπάνης και ασύδοτης διαχείρισης που σημειώθηκε 

στο πλαίσιο της «Ειδικής Διαχείρισης» μετά το μαύρο. 

Με το μετέπειτα άρθρο 38 παρ. 3 Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 

287/31.12.2013, «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και 

άλλες διατάξεις) ορίστηκε ότι ο Ειδικός Διαχειριστής της 

ΕΡΤ «υπέχει αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι μόνο 

του Δημοσίου για κάθε ζημία την οποία προξένησε σε 
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αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του στο πλαίσιο της Ειδικής Διαχείρισης», 

ενώ για αστικές αξιώσεις τρίτων υπεισέρχεται στη θέση 

του το Ελληνικό Δημόσιο. Καλείται, λοιπόν, το Ελληνικό 

Δημόσιο να πληρώσει τις «τυχόν» παρανομίες του Ειδικού 

Διαχειριστή έναντι τρίτων.

Το άκρον άωτον της κυβερνητικής πρόκλησης: η ρύθ-

μιση εισήχθη από την κυβέρνηση στην Ολομέλεια της 

Βουλής ενώ ο πρόεδρος της Βουλής και ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος Σ. Κεδίκογλου (εκφωνητής του διαγγέλμα-

τος κλεισίματος της ΕΡΤ, ο οποίος, από κοινού με τον Ι. 

Στουρνάρα, υπογράφει το διορισμό του κ. Γκίκα Μάναλη 

ως ειδικού Δδαχειριστή της ΕΡΤ Α.Ε.) χαιρέτιζαν την 

εναρκτήρια εκδήλωση του «Εθνικού Συντονιστή κατά 

της Διαφθοράς»...

Για να ολοκληρωθεί το έργο της πλήρους κάλυψης 
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του κ. Μάναλη, με το άρθρο 42 Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α’ 

14/10.5.2014), ορίστηκε ότι νομιμοποιούνται εκ των υστέ-

ρων και αναδρομικά περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις 

και πράξεις κατακύρωσης 

και ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμη-

θειών, υπηρεσιών και με-

λετών, ανάληψης υποχρέ-

ωσης δαπάνης, έγκρισης 

δαπάνης και πληρωμής που 

έχουν υπογραφεί από τον 

Ειδικό Διαχειριστή. Γι’ αυτές 

ακριβώς τις πράξεις εκκρε-

μεί από τις 14 Φεβρουαρί-

ου 2014 η σχετική Αίτηση 

Κατάθεσης Εγγράφων της 

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής 

Κωνσταντοπούλου, η οποία 

παραμένει αναπάντητη, ο 

δε αρμόδιος για την απά-

ντηση υπουργός Π. Καψής 

παραιτήθηκε από τη θέση 

του για να διεκδικήσει την εκλογή του στο Ευρωκοινο-

βούλιο.

Ο κ. Μάναλης, αφού «απαλλάχθηκε διά νόμου» από 

κάθε ποινική και αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών (δηλαδή 

και των εργαζομένων της ΕΡΤ), και χωρίς να ολοκληρώσει 

την Ειδική Διαχείριση, μεταπήδησε στη θέση του διευθύ-

νοντος συμβούλου στην Attica Bank. Στη θέση του, ως 

νέα Ειδική Διαχειρίστρια στην ΕΡΤ, τοποθετήθηκε η κυρία 

Αφροδίτη Γουγά, ειδική συνεργάτις του κ. Παντελή Καψή...

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου ήδη δικαίωσε 

εργαζομένους της ΕΡΤ κρίνοντας παράνομη την από-

λυσή τους με την Υπουργική Απόφαση του «μαύρου».

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡωΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΗΔΗ ΔΙΚΑΙωΣΕ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
«ΜΑΥΡΟΥ».
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5. στο πνευμα των Χριστουγεννων: πωσ το 
δημοσιο απαλλασσει απο καθε ευθυνη τουσ 
υπευθυνουσ τησ λαρκο ακομη και για Χρεη 
προσ το δημοσιο, προκειμενου να μπορουν 
απερισπαστοι και ανεμποδιστα να ξεπου-
λουν την περιουσια του δημοσιου (δεκεμ-
βριοσ 2013)

Είναι έθιμο να κάνουμε δώρα στους δικούς μας αν-

θρώπους τα Χριστούγεννα. Κάπως έτσι θα σκέφτηκαν 

στην κυβέρνηση τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα 

του 2013 και είπαν να απαλλάξουν από το «άγχος» της 

τήρησης της νομιμότητας τους καλούμενους να συ-

μπράξουν στο ξεπούλημα μιας σημαντικής Δημόσιας 

Επιχείρησης, όπως η ΛΑΡΚΟ.

Ετσι, με το άρθρο 9 παρ. 2 του μετέπειτα Νόμου 

4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιω-

τικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατε-

πείγουσες διατάξεις», ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013, παρα-

σχέθηκε ασυλία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή άλλου συλλογικού οργάνου της ΛΑΡΚΟ, τα οποία 

«δεν υπέχουν καμία αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη 

ευθύνη», τόσο για τη διαδικασία αποκρατικοποίησης 

ή αξιοποίησης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της 

όσο και για χρέη της εταιρείας προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ 

και οργανισμούς του Δημοσίου.

Ενδεικτική της κυβερνητικής αντίληψης ότι η τήρηση 

της νομιμότητας είναι τουλάχιστον ενοχλητική και προ-

βληματική, ότι οι νόμοι δεν υπάρχουν για τηρούνται αλλά 

για να παρακάμπτονται, είναι η διατύπωση της αιτιολογικής 

έκθεσης για το συγκεκριμένο άρθρο:

Δηλαδή, ο κυβερνητικός νομοθέτης θεωρεί «περίσπαση» 

από τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

80

ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της ΛΑΡΚΟ την 

τήρηση της νομιμότητας και μάλιστα επεκτείνει την παρε-

χόμενη «προστασία» και στις περιπτώσεις χρεών προς το 

Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Με άλλα λόγια, το ίδιο το Δημόσιο προστατεύει ενε-

χόμενους ως οφειλέτες του Δημοσίου, για να μπορούν 

απερίσπαστοι να ξεπουλούν την περιουσία του Δημοσίου! 

Η διάταξη ψηφίστηκε στις 21/12/2013, μετά από αί-

τηση ονομαστικής ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σύ-

νολο 293 ψηφισάντων, 152 κυβερνητικοί βουλευτές 

ψήφισαν ανερυθρίαστα και επωνύμως υπέρ και αυτής 

της ντροπιαστικής ασυλίας, ενώ την καταψήφισαν 141 

βουλευτές της αντιπολίτευσης.

6. στο πνευμα των Χριστουγεννων: Aσυλια 
και στισ διοικησεισ αγροτικων συνεταιρισμων

Την ίδια ώρα που αγρότες διώκονται, παραπέμπονται 

και καταδικάζονται σε ποινές πολύμηνης φυλάκισης 

λόγω της συμμετοχής τους σε αγωνιστικές κινητο-

ποιήσεις, για τις οποίες καμία πρόταση παραγραφής 

του αξιοποίνου δεν έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση 

Σαμαρά, οι κυβερνώντες φρόντισαν προκλητικά να 

παράσχουν ποινική, αστική και φορολογική ασυλία στα 

στελέχη των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων 

κάθε βαθμού που ελέγχονται, μεταξύ άλλων, για οικο-
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νομικές ατασθαλίες. 

Και αυτός ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς πέρασε 

με την τεχνική της βουλευτικής «ντροπολογίας»:

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, δεκαπέντε βουλευτές 

της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν την 

υπ’ αρ. 1066/14/20.12.2013 βουλευτική τροπολογία σε 

σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-

νιστικότητας με τίτλο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχεί-

ρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, 

Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», λίγο πριν από την 

ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με την τροπολογία αμνηστεύονται οι πρόεδροι και 

τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί δι-

ευθυντές, διευθυντές, διαχειριστές, γραμματείς και 

ταμίες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων 

κάθε βαθμού (που συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή 

τίθενται ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση), για τους οποίους 

αναστέλλονται διατάξεις που προβλέπουν «ατομική 

και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό 

πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή 

διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη για τη 

μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς 

το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Κύριας και 

Επικουρικής Ασφάλισης», «τα δε επιβληθέντα αίρονται 

για χρονικό διάστημα ενός έτους», εφόσον διαρκεί η 

θητεία τους ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξει. Για τα 

πρόσωπα αυτά προβλέφθηκε επίσης ότι «για το ίδιο 

χρονικό διάστημα αναστέλλονται και όλες οι ποινικές 

υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Ποινικών Δι-

καστηρίων για τις ίδιες αιτίες».

Η τροπολογία, παρά την έντονη αντίδραση βου-

λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δεκτή από τον υπουργό Κ. 
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Χατζηδάκη και ψηφίστηκε στις 21/12/2013 ως άρθρο 

19 του μετέπειτα Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α’ 288/31.12.2013). 

Η συγκυβέρνηση Σαμαρά φρόντισε, στο πνεύμα των 

Χριστουγέννων, πάντα, να κάνει ένα δώρο σε «ημετέ-

ρους» των αγροτικών συνεταιρισμών που αντιμετώπι-

ζαν ποινικές διώξεις. 

7. πωληση μετοΧων τΧσ σε τιμεσ Χαμηλοτε-
ρεσ των τιμων κτησησ και ασυλια μελων τΧσ 
(μαρτιοσ-απριλιοσ 2014)

Από την έναρξη της μνημονιακής περιόδου οι κυ-

βερνήσεις των Μνημονίων προώθησαν ως αδήριτη 

ανάγκη τη διάσωση και στήριξη των τραπεζών με κρα-

τικό χρήμα, δηλαδή με χρήματα των φορολογουμένων. 

Οι πολίτες άρχισαν ξαφνικά να ενημερώνονται για 

τα spreads, τους πιστωτικούς κινδύνους, τα τραπεζικά 

χαρτοφυλάκια, τη συστημική ευστάθεια του χρηματο-

πιστωτικού συστήματος κ.ο.κ. 

Τον ιερό σκοπό της διάσωσης του τραπεζικού συστή-

ματος ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-

τητας (ΤΧΣ), ως όργανο εφαρμογής των προγραμμάτων 

των Μνημονίων.

Το ΤΧΣ τοποθέτησε ζεστό κρατικό (δανεικό) χρήμα 

στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Και την ίδια στιγμή 

που οι κατά σειρά διατελέσαντες υπουργοί Οικονομικών 

(Γ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Βενιζέλος, Φ. Σαχινίδης, Ι. 

Στουρνάρας) προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό 

λαό ότι «έτσι προστατεύονται οι καταθέσεις των ελλή-

νων πολιτών» πραγματοποιούσαν φοροεπιδρομή στα 

εισοδήματα των αδύναμων, καταλήστευαν τις αποτα-

μιεύσεις των μικροoμολογιούχων και τα αποθεματικά 

των ασφαλιστικών ταμείων με το PSI, ενώ φόρτωναν 

στις πλάτες των επόμενων γενεών ένα ασήκωτο, μη 
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βιώσιμο και επονείδιστο χρέος.

Το ΤΧΣ βρέθηκε, λοιπόν, βασικός μέτοχος των τεσ-

σάρων συστημικών τραπεζών, με την κυβέρνηση να 

υπολαμβάνει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων που 

διατέθηκαν για τη διάσωση των τραπεζών θα επιστρέ-

ψουν στο δημόσιο ταμείο με την πώληση των μετοχών 

που κατέχει το ΤΧΣ σε ιδιώτες επενδυτές. 

Ο μνημονιακός κυβερνητικός οίστρος διασφάλι-

σης ατιμωρησίας για συμπεριφορές υπονόμευσης του 

δημοσίου συμφέροντος, και σε αυτή την περίπτωση, 

ξεπέρασε και την πιο καχύποπτη φαντασία:  με την 

παράγραφο Α του δεύτερου από τα τρία άρθρα του 

Πολυνομοσχεδίου (Ν. 4254/2014, ΦΕΚ Α’ 85/7.4.2014, 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικο-

νομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 κ.α. 

διατάξεις») προβλέφθηκε η παραίτηση του ΤΧΣ από 

το δικαίωμα προτίμησης σε μελλοντικές αυξήσεις με-

τοχικού κεφαλαίου και η δυνατότητα ορισμού τιμών 

διάθεσης ή κάλυψης σε τιμές χαμηλότερες της τιμής 

κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας 

χρηματιστηριακής τιμής (βλ. υποπαραγράφους Α4 

και Α6).

Επίσης, για να μη μείνει κανείς και καμία παραπο-

νεμένος-η, περιελήφθη πρόνοια ασυλίας από κάθε 

αστική ευθύνη για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και του προσωπικού 

του Ταμείου, καθώς προβλέφθηκε ότι «οι αποφάσεις 

τους θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου 

και το Δημόσιο Συμφέρον, Επωφελείς και Συμφέρουσες 

για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετού-

σες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, 

όσον αφορά την αστική τους ευθύνη, έναντι τρίτων 

και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου», ακόμη και όταν 

πωλούν τις μετοχές τραπεζών που κατέχει το ΤΧΣ σε 
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τιμές «χαμηλότερες της τιμής κτήσης ή της τρέχουσας 

χρηματιστηριακής τιμής» ή όταν παραιτούνται από την 

άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που αναλογούν 

στο Ταμείο, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαί-

ου, ή προχωρούν σε διάθεση των δικαιωμάτων αυτών 

σε τρίτους.

Παρά τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης 

από τα κατευθυνόμενα Μέσα Ενημέρωσης, που αφιέ-

ρωναν αναλύσεις επί αναλύσεων για το πότε το γάλα 

θεωρείται φρέσκο κατά τις αρχικές διατάξεις του Πο-

λυνομοσχεδίου, το σκάνδαλο των μετοχών του ΤΧΣ 

τοποθετήθηκε στις πραγματικές του διαστάσεις από τον 

αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο 

του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατήγγειλε στον 

ελληνικό λαό τη δρομολογηθείσα κακουργηματική 

απιστία σε βάρος του Δημοσίου, η οποία συμπληρώ-

θηκε στη συνέχεια με το πραγματικό ξεπούλημα των 

μετοχών της Eurobank.

Τελικώς, και αυτές οι σκανδαλώδεις ρυθμίσεις ψη-

φίστηκαν στις 30/3/2014 μετά από αίτηση ονομαστικής 

ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε σύνολο 288 ψηφισάντων, 

151 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ», 136 ψήφισαν «κατά», 

και ένας δήλωσε «παρών».

8. η κακοδιαΧειριση ειδικων λογαριασμων 
δεν συνιστα ποινικο αδικημα (απριλιοσ 2014)

Αν διαβάσει κανείς το τελευταίο εδάφιο της υπουρ-

γικής τροπολογίας που ακολουθεί, δύο τινά μπορεί να 

συμβούν: ή δεν θα καταλάβει τίποτα, ή θα καταλάβει ότι 

κάποιος προσπαθεί να μην τον αφήσει να καταλάβει. 

Στα ρητορικά ερωτήματα «ποιος και γιατί» η απάντηση 

είναι ευκόλως εννοούμενη.

Η υπ’ αρ. 1357/75/4.4.2014 υπουργική (ν)τροπολογία 
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εισήχθη σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών 

με τίτλο «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και άλλες διατάξεις» και ως παντελώς άσχετη 

με το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου είναι, καταρχήν, 

παράνομη και αντισυνταγματική.

Η «αποκωδικοποίησή» της αποκαλύπτει άλλη μια 

υπόθεση κουκουλώματος ποινικών ευθυνών από τη 

γαλαζοπράσινη βιομηχανία αμνήστευσης σκανδάλων. 

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, των κυρίων Γρηγο-

ράκου και Βρούτση, παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη 

για πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο του «Ειδικού 

Λογαριασμού Επαγγελματιών (ΕΛΕ)», του «Ειδικού 

Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανε-

ξαρτήτως Απασχολούμενων» και του «Ειδικού Λογαρια-

σμού Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ)» στον ΟΑΕΔ και 

στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) αντίστοιχα.

Πρόκειται, δηλαδή, για άλλη μια απόδειξη της πρό-

θεσης όχι απλώς να μην τιμωρηθούν, αλλά ούτε καν 

να ελεγχθούν πρόσωπα που ενέχονται ή φέρονται 

να ενέχονται σε αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις 

σχετικές με τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, που 

μάλιστα προοριζόταν για την ανακούφιση πληγέντων 

από την κρίση. 

Πώς συμβαδίζει η συγκεκριμένη αμνήστευση με τις 

προωθούμενες εν είδει «εξυγίανσης» μαζικές απολύ-

σεις στο Δημόσιο, με κατάργηση ολόκληρων κλάδων 

από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς καμία αξιολόγηση, 

όπως συνέβη με τις καθαρίστριες του υπουργείου Οι-

κονομικών, που ήδη δικαιώνονται δικαστικά; 

Πώς συνάδει η αναιτιολόγητη παύση κάθε ποινικής 

δίωξης στο πλαίσιο διαχείρισης δημόσιου χρήματος 

με τη θέση σε αργία οποιουδήποτε «απλού» δημοσί-

ου υπαλλήλου που απλώς εκκρεμεί εις βάρος του μια 

καταγγελία, ακόμη και άσχετη με την υπηρεσία;
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Η (ν)τροπολογία ψηφίστηκε ξεδιάντροπα στις 

10/4/2014. Μετά από αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας 

που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 239 ψηφισάντων, 

υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 140 βουλευτές της 

κυβέρνησης, ενώ «Κατά» ψήφισαν 99 βουλευτές. 

Κατόπιν αυτού, η (ν)τροπολογία ενσωματώθηκε ως 

άρθρο 20 στο Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α’ 89/11.4.2014). 

9. ασυλια νπιδ μη κερδοσκοπικου Χαρακτηρα

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργεί-

ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Απλού-

στευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» στις 7 Μαΐου 2014, 

ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης έκανε δεκτή 

«βουλευτική» τροπολογία, χαριστική για τα στελέχη 

της διοίκησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική 

ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια φροντίδα ή έχουν 

ως αποκλειστικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική 

υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, για τα 

οποία «αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση 

των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη κατα-

βολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης».

Η τροπολογία κατατέθηκε από τους βουλευτές της 

Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ., Γ. Κωνσταντόπουλο, Χ. Κέλλα, Ο. 

Κωνσταντινόπουλο και Μ. Κασσή, αλλά πρώτος ανέλαβε 

να την παρουσιάσει στο Σώμα ο υφυπουργός Εργασίας 

κ. Κεγκέρογλου (ΠΑΣΟΚ). Στις επίμονες ερωτήσεις της 

κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Φωτίου 

εάν υπάρχει ανοιχτή συναφής ποινική δικογραφία που 

αφορά τέτοια νομικά πρόσωπα, δεν απάντησαν ούτε 
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οι υπογράφοντες την τροπολογία βουλευτές, ούτε ο 

εισηγηθείς αυτήν υφυπουργός Εργασίας, ούτε και ο 

αποδεχθείς την τροπολογία υπουργός Ανάπτυξης.

Τελικώς, η τροπολογία ψηφίστηκε την ίδια μέρα 

(7/5/2014) από τα κόμματα της συγκυβέρνησης Σαμα-

ρά και ενσωματώθηκε ως άρθρο 55 στο Ν. 4262/2014 

(ΦΕΚ Ά 114/10.5.2014).

=9 τρΟπΟλΟγιεσ +3 απΟπειρεσ 

1. «ποθεν εσΧεσ» με εξαιρεσεισ;

Είναι δυνατόν να εξαιρούνται συγκεκριμένα περιου-

σιακά στοιχεία από την υποχρέωση δήλωσης «πόθεν 

έσχες»; Ποιος ο λόγος να εξαιρούνται από τη δήλωση 

οι μετοχές των ναυτιλιακών εταιρειών και των εται-

ρειών που διαχειρίζονται κεφάλαια εξωτερικού; Ποιοι 

ευνοούνται από μiα τέτοια εξαίρεση; Ποιοι προώθησαν 

τη ρύθμιση και πώς έγινε παρ’ ολίγον νόμος;

Στα ερωτήματα αυτά δεν απάντησε ποτέ η κυβέρ-

νηση, που επιχείρησε να εισαγάγει σχετική τροπολο-

γία προς ψήφιση στη Βουλή. Πρόκειται για την υπ’ αρ. 

828/6/20.9.2013 τροπολογία, στην οποία προστέθηκε 

σχετική ρύθμιση εκ μέρους του υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπου 

Αθανασίου σε (άσχετο) νομοσχέδιο του υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Δημόσιες 

υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική 

Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

Η σκανδαλώδης ρύθμιση προέβλεπε εξαίρεση από 

την υποχρέωση δήλωσης «πόθεν έσχες» των μετοχών 

ναυτιλιακών εταιρειών (Ν.Δ 26287/1953) και εταιρειών 

που διαχειρίζονται κεφάλαια εξωτερικού (Ν. 27/1975). 

Με άλλα λόγια, ξέπλυμα με κοινοβουλευτική βούλα.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτρο-
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πή Παραγωγής και Εμπορίου, μετά τις εντονότατες 

αντιδράσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Πα-

παδημούλη, ο οποίος έκανε λόγο για «σκανδαλώδη 

τροπολογία με έντονη οσμή διαπλοκής» ο αρμόδι-

ος επί του σχεδίου νόμου υπουργός Μ. Χρυσοχοΐδης 

δήλωσε αναρμόδιος να τοποθετηθεί στην Επιτροπή 

και υπέδειξε ως αρμόδιο τον υπουργό Δικαιοσύνης. 

Πέρασε, μάλιστα, και στην αντεπίθεση (!): «Αφήστε 

τα λαϊκίστικα ανέκδοτα και σας παρακαλώ πολύ να 

είστε σοβαρός. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ως οφείλει 

θα έρθει εκ μέρους της κυβέρνησης να υποστηρίξει ή 

να αποσύρει την τροπολογία».

Ο υποδειχθείς ως αρμόδιος Χ. Αθανασίου, ερω-

τηθείς σχετικώς από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή 

Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, 

Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που συνεδρίαζε πα-

ράλληλα για άλλο νομοσχέδιο (στο οποίο δεν έφερε τη 

σχετική ρύθμιση ο ίδιος επισπεύδων υπουργός), απέφυ-

γε να απαντήσει δηλώνοντας ότι θα τοποθετηθεί στην 

Ολομέλεια. Εκεί προέβη σε μία γενικόλογη αναφορά 

στην ανάγκη φοροαπαλλαγών για το εφοπλιστικό κε-

φάλαιο, χωρίς ποτέ να εξειδικεύσει ποιους αφορούσε 

η επίμαχη ρύθμιση που επιχειρήθηκε να νομοθετηθεί 

λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής 

των δηλώσεων «πόθεν έσχες», στις 30 Σεπτεμβρίου 

2013. Τελικώς, μετά τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και 

άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, η επίμαχη διάταξη 

αποσύρθηκε από τον ίδιο υπουργό που την εισήγαγε 

(Χ. Αθανασίου) στις 25 Σεπτεμβρίου 2013.
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2. «ντροπολογια» αποποινικοποιησησ  
αδικηματων ανταγωνισμου - καρτελ  
(σεπτεμβριοσ 2013).

Το Σεπτέμβριο του 2013 η κυβέρνηση αποφάσισε ότι πρέ-

πει να αποσυμφορηθούν τα ποινικά δικαστήρια «από μεγάλο 

αριθμό δικογραφιών που ουσιαστικά αφορούν αδικήματα 

με μικρή κοινωνική απαξία», όπως χαρακτηριστικά αναφέ-

ρεται στην αιτιολογική έκθεση της υπ’ αρ. 777/146/5.9.2013 

τροπολογίας του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπου Αθανασίου, την 

οποία κατέθεσε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», δηλαδή 

(εκτός των άλλων) σε ένα άσχετο με το περιεχόμενο της 

τροπολογίας σχέδιο νόμου, παραβιάζοντας κατάφωρα το 

Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. 

Η αντιπολίτευση αντέδρασε και η τροπολογία αποσύρ-

θηκε από το νομοσχέδιο, μετά και την παρέμβαση της βου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Επτά ημέρες αργότερα, η «ντροπολογία» επανεισή-

χθη (με αρ. πρωτ. 821/27/13.9.2013) σε σχέδιο νόμου του 

υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων με τίτλο «Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής», 

δηλαδή και πάλι σε άσχετο νομοσχέδιο.

Στο κείμενο της νέας «ντροπολογίας» γίνονται τα απο-

καλυπτήρια: μεταξύ των αδικημάτων που δρομολογούνται 

προς παραγραφή, συμπεριλαμβάνονται (για πρώτη φορά 

σε τέτοια ρύθμιση), τα αδικήματα των καρτέλ, που συνδέ-

ονται μάλιστα με υψηλότατα πρόστιμα από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. Απαλλάσσονται από τις ποινικές τους ευ-

θύνες όσοι διώκονται για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, 
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δηλαδή τα μέλη των κυκλωμάτων των καρτέλ (διάταξη του 

άρθρου 29 Ν. 703/1977).

Μετά την έντονη παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 

Σταύρου Κοντονή στην αρμόδια επιτροπή, προστέθηκαν 

στις εξαιρέσεις από την παραγραφή του αξιοποίνου και τα 

αδικήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού και απετράπη άλλο 

ένα κοινοβουλευτικό ξέπλυμα.

3. το υπουργειο εσωτερικων κοντα στουσ 
ανθρωπουσ τησ αυτοδιοικησησ: «εαν ωσ δη-
μαρΧοσ η περιφερειαρΧησ συναψεισ συμβα-
ση για πεΖοδρομηση, αλλα παραλαβεισ και 
πληρωσεισ βαψιμο τοιΧων δεν εΧεισ ποινικη 
ευθυνη» (φεβρουαριοσ-μαρτιοσ 2014)

Τον Φεβρουάριο του 2014 έχει αρχίσει η συζήτηση για 

τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, όπως 

και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες των κομμάτων. Ενώ, 

λοιπόν, θα περίμενε κανείς, και για τα κόμματα της συγκυ-

βέρνησης, η προπαρασκευή να αφορά τα πρόσωπα και 

τους συνδυασμούς που θα στηρίξουν, η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ 

ετοίμαζαν μεθοδικά άλλη μια «ντροπολογία» αμνήστευσης 

των δικών τους αυτοδιοικητικών στελεχών, προκειμένου 

να είναι καλυμμένοι ενώπιον του εκλογικού σώματος και 

να ξαναψηφιστούν χωρίς καμία σκιά κακοδιαχείρισης δη-

μόσιου χρήματος.
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Έτσι, με την υπ’ αρ. 1196/25/24.2.2014 βουλευτική «ντρο-

πολογία» του βουλευτή της Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονί-

κης της Ν.Δ., με θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, Σάββα 

Αναστασιάδη, η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή 

υπουργό Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκο (ΠΑΣΟΚ) κατά 

τη συζήτηση σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών 

(«Ενσωμάτωση Οδηγίας για άσκηση δικαιώματος εκλέ-

γεσθαι στις Ευρωεκλογές»), επιχειρήθηκε η νομοθέτηση 

της ασυλίας στελεχών της αυτοδιοίκησης για συμβάσεις 

μίσθωσης έργου, όταν το παραδοτέο έργο διαφέρει από 

το περιγραφόμενο στη σύμβαση.

Εκτός του ότι η εν λόγω «ντροπολογία» ήταν άσχετη με 

το σχέδιο νόμου και, επομένως, παράνομη και αντισυνταγ-

ματική, προέβλεπε το εξής προκλητικό: «στις περιπτώσεις 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις οποίες το παραδοτέο 

έργο διαφέρει από το περιγραφόμενο στη σύμβαση αλλά 

είναι παρεμφερές και άπτεται της υπηρεσίας του ίδιου φο-

ρέα που παρέχει η αναθέτουσα αρχή και η τελευταία το 

αποδέχεται, δεν δημιουργούνται ποινικές ευθύνες για τους 

κατά νόμο υπεύθυνους για τη σύναψή τους».

Δηλαδή, αν κάποιος αυτοδιοικητικός άρχων έκανε μία 

σύμβαση έργου με κάποιον ιδιώτη για να του παραδώσει 

συγκεκριμένο αντικείμενο (άγνωστα, βεβαίως, τα κριτήρια 

επιλογής του) και ο ιδιώτης τού παρέδιδε άλλο έργο, θα 

μπορούσε να τον πληρώσει κανονικά και να μην ελέγχεται 

ποινικά. 

Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση συνιστά και η φράση 

«παρεμφερές και άπτεται της υπηρεσίας του ίδιου φορέα 

που παρέχει η αναθέτουσα αρχή», αφού, ερμηνευόμενη, 

μπορεί να συμπεριλάβει το σύνολο των περιπτώσεων κα-

τασπατάλησης δημόσιου χρήματος και παραβίασης κάθε 

αρχής χρηστής διοίκησης. 

Αυτή, λοιπόν, η «βουλευτική ντροπολογία» έγινε αποδε-

κτή από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών της Κυβέρ-
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νησης Σαμαρά, Λεωνίδα Γρηγοράκο, σε μια άδεια Ολομέ-

λεια, καθώς την ίδια ώρα συνεδρίαζε η αρμόδια Επιτροπή 

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για 

άλλο νομοσχέδιο, παρά το σχετικό διάβημα διαμαρτυρίας 

των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν, δε, την ίδια ημέρα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή 

Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής ζήτησε την 

απόσυρσή της, ο κ. Γρηγοράκος απαίτησε μετ’ επιτάσεως, 

διακόπτοντάς την από το πρώτο λεπτό της ομιλίας της, να 

της αφαιρεθεί ο λόγος. 

Δήλωνε, ωρυόμενος, ότι δεν θα την αφήσει να ολοκλη-

ρώσει την τοποθέτησή της, ενώ φώναζε ότι «τον προσβάλ-

λει», ότι «δεν υπάρχει “ντροπολογία”» και την καλούσε, 

επικουρούμενος από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Τριαντά-

φυλλο, να «πάρει πίσω τη λέξη “ντροπολογία”».

Την επομένη -Παρασκευή 28/2/2014- ο υπουργός Εσω-

τερικών κ. Μιχελάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, 

έκανε λόγο για «πολιτική εκμετάλλευση» του ζητήματος, 

το οποίο ισχυρίστηκε ότι «είναι ξεκαθαρισμένο και για αυτό 

το λόγο δεν υπήρξε και καμία συνέχεια», προσπαθώντας 

να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Ο κ. Μιχελάκης, όμως, διέψευσε εαυτόν, αποσύροντας, 

τελικώς, το βράδυ της Τρίτης 4/3/2014 την επίμαχη και αρχι-

κώς ψηφισθείσα «ντροπολογία», υπό το βάρος της γενικής 

κατακραυγής, αλλά και δημοσιευμάτων που αφορούσαν 

ποινικές υποθέσεις σε βάρος γνωστότατου πρώην αυτοδι-

οικητικού της Βόρειας Ελλάδας, προερχόμενου από τη Ν.Δ.
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τΟ ταμειΟ αξιΟπΟιησησ τησ ιδιωτικησ περιΟυσιασ 
τΟυ δημΟσιΟυ (τΟ διαβΟητΟ ταιπεδ) απΟτελει 
μνημΟνιακΟ μΟρφωμα με ιδρυτικΟ σκΟπΟ 
την αξιΟπΟιηση τησ ιδιωτικησ περιΟυσιασ τΟυ 
δημΟσιΟυ, στην πραξη, Ομωσ, αυτΟ πΟυ συμβαινει 
ειναι ξεπΟυλημα τησ δημΟσιασ περιΟυσιασ σε 
πασησ φυσεωσ αρπακτικα αντι πινακιΟυ φακησ. 

εΚτροφεΙο 
σΚανδαλων το ταΙπεδ
εδω Οι καλεσ 
απΟκρατικΟπΟιησεισ

δ
ημιουργήθηκε με τον Ν. 3986/2011, σύμφωνα 

με τον οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

- Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβι-

βάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν 

μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο 

ή δικαιούχο (δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο), καθ’ οι-

ονδήποτε τρόπο. 

- Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιο-

ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων μεταφέρεται 

το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του 

σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία 

«Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές 

για την Εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους», και χρη-

σιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του 

δημόσιου χρέους. 
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Ξεπουλάμε, δηλαδή, τα πολυτιμότερα περιουσιακά 

μας στοιχεία για την αποπληρωμή ενός μη βιώσιμου 

χρέους και ρίχνουμε το πενιχρό τίμημα σε ένα βαρέλι 

δίχως πάτο.

Στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ταμείου παρίστανται 

ως παρατηρητές, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, δύο εκ-

πρόσωποι που προτείνο-

νται από τα κράτη-μέλη 

της Ευρωζώνης και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Μάλιστα, οι συνεδριά-

σεις του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ 

για την τύχη της δημόσιας 

περιουσίας πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Από την ψήφισή του ο νόμος αυτός έχει υποστεί 

πάμπολλες τροποποιήσεις, πολλές εκ των οποίων φω-

τογραφικές, προκειμένου είτε να διευκολυνθούν συ-

γκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις, είτε να διοριστούν 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου οι εκλεκτοί της 

κυβέρνησης, είτε να απομακρυνθούν από το Δ.Σ. του 

Ταμείου όσοι εκφράζουν αντιρρήσεις σε συγκεκριμένες 

αποκρατικοποιήσεις, είτε να παρασχεθεί ποινική ασυ-

λία στους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών υπό 

αποκρατικοποίηση, αλλά και στους τοποθετούμενους 

στη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, που έχουν διατελέσει νόμιμοι 

εκπρόσωποι των αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσε-

ων, είτε, ακόμη-ακόμη να νομοθετηθεί το επιτρεπτό 

της χορήγησης απορρήτων στοιχείων σε υποψηφίους 

επενδυτές (δηλαδή, και ανταγωνιστές ή οφειλέτες 

των ιδίων εταιρειών, κατά παράβαση των ισχυουσών 

συμφωνιών).

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΑ
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Ιδού ορΙσμένέσ απο τΙσ πΙο χαρακτηρΙστΙκέσ 

καΙ σκανδαλώδέΙσ ρύθμΙσέΙσ γΙα το ταΙπέδ:

1. Διορισμοσ προέΔρου και Διέυθυνοντοσ 
συμβουλου ταιπέΔ (σέπτέμβριοσ 2012)

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, δυόμισι μήνες από το διο-

ρισμό της Κυβέρνησης Σαμαρά, συνεδρίασε η Επιτρο-

πή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(γνωστή ως Επιτροπή ΔΕΚΟ) της Βουλής προς διατύ-

πωση γνώμης για τους προτεινόμενους για τις (κενές 

λόγω παραίτησης των προκατόχων τους) θέσεις του 

προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙ-

ΠΕΔ κυρίους Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλου και 

Ιωάννη Εμίρη. 

Κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε 

την απαιτούμενη (άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 3986/2011) αυξη-

μένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Επιτροπής: οι 

θετικές ψήφοι και για τους δύο ήταν 9, σε σύνολο 15. 

Προφανώς, οι εμπνευστές της διάταξης είχαν στο 

μυαλό τους την ήδη διαμορφούμενη τότε συνεργασία 

και σύμπραξη των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας 

Δημοκρατίας, η οποία θεώρησαν ότι τους εξασφαλίζει 

την πλειοψηφία των 2/3. Λογάριασαν όμως χωρίς τον 

ξενοδόχο, τον ελληνικό λαό, ο οποίος με την ψήφο του 

στις εκλογές Μαΐου-Ιουνίου 2012 διαμόρφωσε νέους 

συσχετισμούς στο Κοινοβούλιο.

Η αποφασιστικότητα των δύο αμαρτωλών κομμάτων 

να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία ξεπέρασε κάθε 

προηγούμενο: την ίδια μέρα (6/9/2012) και λίγες ώρες 

μετά την απόρριψη (μη σχηματισμό αυξημένης πλει-

οψηφίας 2/3) από την αρμόδια επιτροπή για διορισμό 

των προτεινόμενων από την κυβέρνηση για τη θέση 
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του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του 

ΤΑΙΠΕΔ, η κυβέρνηση μεθόδευσε την έκδοση Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 174/6.9.2012) με 

την οποία καταργείται η πρόβλεψη περί αυξημένης 

πλειοψηφίας των 2/3!

Ως γνωστόν, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 

αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος, 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 174
 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγρά−

φου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152), όπως 
ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την αξιοποίηση των περι−
ουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελ−
ληνικού Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων 
των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο 
Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..

3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα−
σίζουμε:

Άρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται ως εξής: «Πριν 
τον ως άνω ορισμό, η Επιτροπή του άρθρου 49Α του 
Κανονισμού της Βουλής διατυπώνει γνώμη για την κα−

ταλληλότητα των προτεινόμενων προς διορισμό ή την 
ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα 
από γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής.».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά 
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγ−
ματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ,
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
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εντελώς εξαιρετική διαδικασία, η οποία προβλέπεται 

μόνον για «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγου-

σας και απρόβλεπτης ανάγκης», κατά τις οποίες ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας με πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου μπορεί να νομοθετεί παρακάμπτοντας το 

Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται εν συνεχεία να κυρώσει 

τις πράξεις αυτές.

Δυστυχώς, εκτός από ρεκόρ ντροπής, η Κυβέρνηση 

Σαμαρά έχει καταγράψει και ρεκόρ εκτροπής, με 24 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με αποκορύφωμα 

την Πράξη Μαύρου στην ΕΡΤ (20ή Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου), χωρίς ποτέ να συντρέχει «έκτακτη πε-

ρίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανά-

γκης», και βαφτίζοντας το καθετί ως δήθεν «έκτακτη 

περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης». 

Στη συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-

μένου βαφτίστηκε «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» η «αξιοποίηση» 

των περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας 

του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών 

στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων 

το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή 

έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Α 220/8-11-2012), με 

ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη στις 31/10/2012, 

μετά από σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Θετικά ψήφισαν 

οι βουλευτές της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας: Ν.Δ., 

ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ. (ΝΑΙ: 173, ΟΧΙ: 120).

Ο εκλεκτός της κυβέρνησης για τη θέση αυτή κ. 

Αθανασόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε με αυτή τη 

διαδικασία, παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου 

του ΤΑΙΠΕΔ στις 9/3/2013, μετά την άσκηση ποινικής 
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δίωξης σε βάρος του για το διάστημα που διετέλεσε 

πρόεδρος της ΔΕΗ, για το αδίκημα της απιστίας στην 

υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος. Στη θέση του διο-

ρίστηκε ο Στ. Σταυρίδης, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε, 

στις 18/8/2013 μετά τις αποκαλύψεις για τη μετάβασή 

του στην Κεφαλονιά με το ιδιωτικό αεροσκάφος του 

κ. Μελισσανίδη, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της 

σκανδαλώδους σύμβασης εκποίησης του ΟΠΑΠ σε 

εταιρεία συμφερόντων του συγκεκριμένου επιχειρη-

ματία από το ΤΑΙΠΕΔ.

2. αλχημέιέσ για το Δ.σ. του ταιπέΔ  
(σέπτέμβριοσ 2012 - μαρτιοσ 2013). 

Αμέσως μετά τη «διευθέτηση» του διορισμού προ-

έδρου και διευθύνοντος συμβούλου τέθηκε το ζήτημα 

της συμμετοχής εκπροσώπου της ΔΗΜ.ΑΡ. στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αφού η σύνθεσή του είχε 

διοριστεί επί προηγούμενης τρικομματικής (ΠΑΣΟΚ-

Ν.Δ.-ΛΑΟΣ). 

Η λύση προωθήθηκε με τη γνωστή μέθοδο της άσχε-

της τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία το 

Διοικητικό Συμβούλιο από 5μελές έγινε πλέον 6μελές: 

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 17/1/7.9.2012 τροπολογία, 

που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οι-

κονομικών με τίτλο «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής 

ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων”, της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρ-

μογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 

4051/2012 και 4071/2012”, της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου “Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οι-

κονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυ-

γατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 
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χρηματοοικονομικό τομέα” και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Οικονομικών» τροποποιήθηκε το αρ. 3 παρ. 

1 Ν. 3986/2011, ορίζοντας πλέον ότι το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ 

από πενταμελές γίνεται εξαμελές, προκειμένου να 

τοποθετηθεί εκπρόσωπος της ΔΗΜ.ΑΡ., ως μέλους της 

τότε τρικομματικής κυβέρνησης. Η τροπολογία ψηφί-

στηκε στις 12/9/2012 ως άρθρο 5 παρ. Γ2 Ν. 4079/2012 

(ΦΕΚ Α’ 180/20.9.2012).

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ παρέμεινε ως 

μέλος και η αρχικώς υποδειχθείσα από το ΛΑΟΣ, επί 

Κυβέρνησης Παπαδήμου, κυρία Άννα Ζωηρού, η οποία 

διατύπωσε κατ’ επανάληψη αντιρρήσεις για συγκεκρι-

μένες αποκρατικοποιήσεις. 

Η κυβέρνηση δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια: 

με νέα τροπολογία, μετέτρεψε ξανά το Διοικητικό Συμ-

βούλιο σε 5μελές και αποφάσισε την παύση της κυρίας 

Ζωηρού από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2013, με την υπ’ αρ. 

286/60/15.3.2013 τροπολογία σε σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Eπενδυτικά εργαλεία 

ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», 

τροποποιήθηκε εκ νέου η διάταξη για τη σύνθεση του 

Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και επανήλθε στην αρχική πρόβλεψη 

περί πενταμελούς Δ.Σ. Η τροπολογία ψηφίστηκε στις 

20/3/2013 ως άρθρο 46 παρ. 1 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 

81/5-4-2013).

Σχετική η από 26/3/2013 επιστολή της προς τον 

πρωθυπουργό, με την οποία καταγγέλλει «από κοι-

νού ενορχηστρωμένη προσπάθεια και μεθόδευση των 

κυρίων Στουρνάρα και Αθανασόπουλου προκειμένου 

να φιμωθεί η δική της φωνή», κάνει λόγο για «εχθρικό 

κλίμα και αφόρητες πιέσεις που δεχόταν προκειμένου 

να συμφωνεί με όλες τις εισηγήσεις», ενώ διερωτάται 

«γιατί το ΤΑΙΠΕΔ κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
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του Δ.Σ. μακριά από τη δημοσιότητα, ως επτασφράγιστο 

μυστικό, παρόλο που αρκετοί βουλευτές έχουν ζητήσει 

αντίγραφα αυτών». 

Την ίδια ημέρα που απέστειλε την επιστολή της προς 

τον πρωθυπουργό, η κυρία Ζωηρού κατέθεσε μήνυση 

κατά του υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα για την 

αντικατάστασή της από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ. Η σχετική 

δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 10 Οκτω-

βρίου 2013 και, έκτοτε, βρίσκεται στα συρτάρια της 

Νομοθετικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ. και κατάλογο 

δικογραφιών που ενταφιάζονται στη Βουλή, παρακάτω). 

3. (ν)τροπολογια για τη γνωστοποιηση  
απορρητων στοιχέιων σέ υποψηφιουσ  
έπένΔυτέσ (φέβρουαριοσ-μαρτιοσ 2013)  
αποσυρθηκέ Δυο φορέσ, ψηφιστηκέ την τριτη

Τρεις φορές ήρθε σε τροπολογία η διάταξη με 

την οποία οι διοικήσεις των υπό αποκρατικοποίηση 

επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν είτε στο 

ΤΑΙΠΕΔ, είτε σε εκπροσώπους υποψηφίων επενδυ-

τών όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις δημόσιες 

αυτές επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές που χαρακτη-

ρίζονται ως εμπιστευτικές. Με τη διάταξη αυτή, στο 

πλαίσιο του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσί-

ας, κάθε εμφανιζόμενος ως υποψήφιος επενδυτής 

αποκτά πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, ακόμη και 

επιχειρήσεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την εθνι-

κή άμυνα, την ενέργεια, την ασφάλεια της χώρας, 

αφού μεταξύ των αποκρατικοποιούμενων εταιρειών 

είναι τα Εθνικά Αμυντικά Συστήματα, η Ελληνική Βι-

ομηχανία Οχημάτων, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

(ΔΕΠΑ), η ΔΕΗ, η ΛΑΡΚΟ κ.λπ.

Η επίμαχη ρύθμιση επιχειρήθηκε να εισαχθεί για 
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πρώτη φορά ως τροπολογία (υπ’ αρ. 214/20/1.2.2013) 

σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Διατή-

ρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού 

πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες 

διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς 

την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)». 

Αποσύρθηκε από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος 

Ασημάκη Παπαγεωργίου, στις 6/2/2013, μετά τις 

έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Οικονομικών επανήλθε με τη μέ-

θοδο της τροπολογίας (248/18/27.2.2013), η οποία 

κατατέθηκε μία ημέρα πριν από την ψήφιση του 

νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κα-

τεπείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Ν. 4132/2012, ΦΕΚ Α’ 59/7.3.2013). 

Και πάλι μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης 

η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει ξανά τη 

ρύθμιση διά του τότε υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυ-

κουρέντζου.

Επανέφεραν την τροπολογία για τρίτη φορά 

(252/24/1.3.2013) σε σχέδιο νόμου του υπουργείου 

Περιβάλλοντος με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις». 

Ψηφίστηκε τελικά με την τρίτη, στις 7/3/2013 

(Τσικνοπέμπτη), ως άρθρο 12 Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α 

7/19-3-2013) και αναφέρεται -στην τελευταία της 

εκδοχή- σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν 

εταιρείες υπό αποκρατικοποίηση, ακόμη και αυτές 

που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, τις οποίες 

το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιεί στους προεπιλεγέντες υπο-

ψήφιους επενδυτές.
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4. αποκορυφωμα αΔιαφανέιασ: αρνηση χο-
ρηγησησ στοιχέιων για τη Δραση του ταιπέΔ 
στουσ βουλέυτέσ και στην αξιωματικη αντι-
πολιτέυση

Την ίδια ώρα που φερόμενοι ως υποψήφιοι επεν-

δυτές (στην πραγματικότητα και συχνότατα ανταγω-

νιστές και οφειλέτες των δημόσιων επιχειρήσεων) 

λαμβάνουν γνώση (δυνάμει της ντροπιαστικής τρο-

πολογίας που πέρασε με την τρίτη) απορρήτων και 

εμπιστευτικών στοιχείων των υπό αποκρατικοποίηση 

επιχειρήσεων, ο μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ, 

υπουργός Οικονομικών, και οι διοικήσεις του ΤΑΙ-

ΠΕΔ αρνούνται να υποβληθούν σε κοινοβουλευτικό 

έλεγχο και αποκρύπτουν από τη Βουλή και τους βου-

λευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα στοιχεία 

που ζητούνται.

Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

Άρνηση χορήγησης στον πρόεδρο και τους βου-

λευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης των συμ-

βάσεων που έχουν συναφθεί και των αμοιβών που 

έχουν δοθεί σε λεγόμενους «συμβούλους αποκρατι-

κοποιήσεων», συχνότατα τράπεζες, νομικά γραφεία 

και εταιρείες οικονομικών συμβούλων. Την ώρα που 

η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται ή και χαρίζεται, 

κάποιοι αμείβονται αδρά για να «συμβουλεύουν» 

στο ξεπούλημα.

Άρνηση του σημερινού προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ Κων-

σταντίνου Μανιατόπουλου να καταθέσει στην αρμόδια 

Επιτροπή της Βουλής τη σύμβαση για τη σκανδαλώδη 

εκποίηση του Ελληνικού, που ζήτησε και ζητεί μετ’ 

επιτάσεως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές των περισ-

σότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης
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8/4/2014, Επιτροπή Οικ. Υποθέσεων της Βουλής: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (πρόεδρος Δ.Σ. 
ΤΑΙΠΕΔ): «Εμείς τη σύμβαση δεν την έχουμε ολοκληρώσει. 
Έχουμε καταρτίσει ένα προσχέδιο σύμβασης, το οποίο 
πηγαίνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Αυτό το προσχέδιο, γιατί 
δεν μας το δίνετε;»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Το προσχέδιο 
δεν είναι λογικό να θέλει η Βουλή να το εγκρίνει ή να το 
απορρίψει, διότι τότε καταργεί τα παραπέρα».

[...]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: [...]«Εμείς έχουμε 

εντολές, δεν εκφράζουμε πολιτική βούληση, ούτε μπο-
ρούμε να πάρουμε πολιτική πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε 
δοτοί. Το ξέρουμε. [...]». 
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5. αναστολη ποινικησ Διωξησ για έκπροσωπουσ 
έταιρέιων υπο αποκρατικοποιηση (μαρτιοσ 2013)

Με τη γνωστή πατέντα ποινικής αμνήστευσης προ-

σώπων εκλεκτών της κυβέρνησης δόθηκε αναστο-

λή ποινικής δίωξης -με προοπτική οριστικής παύσης 

της ποινικής δίωξης και άρσης του αξιόποινου- στους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπό αποκρατικοποίηση 

δημόσιων επιχειρήσεων, με την κυνική ομολογία ότι η 

ευμενής ποινική μεταχείρισή τους εξαρτάται από την 

ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 31 παρ. 4 του Ν. 4141/2013 

(ΦΕΚ Α 81/5-4-2013) με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία 

ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», 

προβλέπεται ότι «αναστέλλεται η ποινική δίωξη προ-

σώπων στα οποία είχε ή έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η 

νόμιμη εκπροσώπηση εταιρειών που περιλαμβάνονται 

στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων των Μεσοπρόθε-

σμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Πολιτικής 2011-2015 και 

2013-2016 που εγκρίθηκαν με τους νόμους 3985/2011, 

(Α’ 151) και 4093/2012 (Α’ 222)». Η αναστολή διαρκεί 

μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης, «οπό-

τε και αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν 

οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη 

ή μέτρο εκτέλεσης κατά των προσώπων αυτών».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή διεξήχθη 

την ίδια ώρα που στην Επιτροπή ΔΕΚΟ περνούσε από 

ακρόαση για τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. του ΤΑΙ-

ΠΕΔ ο Στ. Σταυρίδης, μέχρι τότε πρόεδρος του Δ.Σ. της 

ΕΥΔΑΠ, δηλαδή εταιρείας υπό αποκρατικοποίηση...

Η διάταξη τέθηκε σε ονομαστική ψηφοφορία έπειτα 

από σχετική αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε στις 

26/3/2013. Σε σύνολο 262 ψηφισάντων, «ναι» ψήφισαν 

165, «όχι» 93, «παρών» 4 βουλευτές.
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αντι έπιλογου, προλογοσ

Το πάρτι των ιδιωτικοποιήσεων -μέσω ΤΑΙΠΕΔ και 

όχι μόνον- σε βάρος του Δημοσίου και προς όφελος 

συγκεκριμένων συμφερόντων δεν χωράει στις σελίδες 

αυτής της Μαύρης Βίβλου της Διαπλοκής. Αποτελεί αντι-

κείμενο μιας Μαύρης Βίβλου της Ντροπής, που ο ΣΥΡΙΖΑ 

φιλοδοξεί να θέσει επίσης στη διάθεση των πολιτών.
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ΕΛΣΤΑΤ   
Ή  
πώσ έλέγχομένοΙ 
πέρΙβαλλονταΙ  
μέ απορρητο

Ο 
Σημερινός πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ,  

Α.Γεωργίου, διορίσθηκε από την Κυβέρνη-

ση Γ. Παπανδρέου, έχοντας προϋπηρεσία 

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σήμερα, 

αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, 

κατόπιν ποινικής δίωξης που του ασκήθηκε τον Ιανου-

άριο 2013 έπειτα από παραγγελία των Οικονομικών 

Εισαγγελέων για παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακο-

λούθηση και ψευδή βεβαίωση σε βάρος του δημόσιου, 

μετά από καταγγελίες μελών του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ για 

παραβίαση της νομιμότητας και υπερβολική διόγκωση 

του ελλείμματος της χώρας, προς εξυπηρέτηση της 

μνημονιακής πολιτικής.

στο έρώτημα πώσ μπηκαμέ στο μνημονΙο, ένασ 
απο τούσ καταλληλοτέρούσ να απαντησέΙ έΙναΙ 
ο κ. α. γέώργΙού, νύν καΙ αέΙ έπΙκέφαλησ τησ 
έλστατ. στο έρώτημα αύτο αναζητέΙ απαντηση 
καΙ η δΙκαΙοσύνη. Ισώσ γΙ' αύτο η κύβέρνηση 
νομοθέτησέ μέ τροπολογΙα την δύνατοτητα 
έπΙκλησησ απορρητού καΙ μη χορηγησησ στοΙχέΙών
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 Επί μνημονιακής διακυβέρνησης, αρκεί μια απλή 

καταγγελία για να τεθεί στον εφιάλτη της πειθαρχικής 

έρευνας και της διαθεσιμότητας ένας απλός υπάλλη-

λος. Ο κος Γεωργίου, ωστόσο, εξακολουθεί κατέχει τη 

θέση του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, όπου έχει παραμείνει 

στη διάρκεια ΟΛΩΝ των μνημονιακών Κυβερνήσεων 

(Παπανδρέου, Παπαδήμου,  Σαμαρά).

Μάλιστα, ως ένδειξη… εμπιστοσύνης προς το πρό-

σωπό του (στο πρότυπο της διαφημισθείσας από τον 

Υπουργό Οικονομικών εμπιστοσύνης στην επίσης 

διωκόμενη σε βαθμό κακουργήματος επικεφαλής 

του ΤΧΣ), στις 23 Αυγούστου 2013, εισήχθη στο Β΄ 

Θερινό Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής, κυ-

ριολεκτικά την τελευταία στιγμή, σε σχέδιο νόμου 

του Υπουργείου Οικονομικών (ν)τροπολογία με την 

οποία χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ υπε-

ρεξουσίες αδιαφάνειας και εργαλεία ενδεχόμενης 

αθέμιτης αυτοπροστασίας. 

Με την υπ’ αρ. 736/167/23.8.2013 τροπολογία στο 

(άσχετο) σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομι-

κών με τίτλο «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, 

Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 

προβλέφθηκε η έκδοση «Ειδικού Κανονισμού Στα-

τιστικών Υποχρεώσεων», με τον οποίο καθορίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχο-

νται στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στις αρμόδιες Αρχές, και 

ιδρύεται προνόμιο επίκλησης φορολογικού απορρή-

του για την μη χορήγηση στοιχείων εκ μέρους του 

(υπόδικου) Προέδρου της Αρχής.

 Στην αρχική της μορφή, την 23/8/2013, η τρο-

πολογία προέβλεπε ότι ο κ. Γεωργίου θα καθόριζε 

τη διαδικασία με την οποία ο ίδιος θα επέλεγε ποια 

στοιχεία δεν θα ενέπιπταν στο φορολογικό απόρρη-

το, έχοντας την αποκλειστική εξουσία να ορίζει τους 
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υπαλλήλους που θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα 

φορολογικά στοιχεία. 

Το σκανδαλώδες της εν λόγω ρύθμισης υπογραμ-

μίζεται και από την οργισμένη αντίδραση –μεταξύ 

άλλων– και του τότε Προέδρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθήνας και στελέχους της Ν.Δ. με θητεία 

σε πολλές κυβερνητικές θέσεις, Ι. Αδαμόπουλου, 

ο οποίος, σε ανακοίνωσή του, αφού αναφέρει ότι 

με αυτή «καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και 

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται στοι-

χεία της ΕΛΣΤΑΤ σε κάθε δημόσια αρχή, συμπερι-

λαμβανομένης και της Δικαιοσύνης», επισημαίνει 

ότι «η ρύθμιση αυτή είναι διπλά απαράδεκτη και, 

δυστυχώς, ύποπτη. Πρώτον, από θεσμική άποψη 

παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 43 παρ. 2 του Συ-

ντάγματος […]. Δεύτερον, από πολιτική άποψη ο 

ελεγχόμενος Α. Γεωργίου καθίσταται αρμόδιος να 

καθορίζει ποιά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ θα δοθούν, 

ακόμη και στη Δικαιοσύνη. Δηλαδή, ακόμη και τα 

στοιχεία που αφορούν την ποινική δίωξη, η οποία 

έχει ασκηθεί εναντίον του»

Τελικώς, και μετά τις αντιδράσεις βουλευτών, ορί-

σθηκε ότι ο Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη δι-

αχείριση των φορολογικών στοιχείων θα θεσπίζεται 

με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 

γνώμη της ΕΛΣΤΑΤ και του Συμβουλίου του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος και σχετική εισήγηση των 

αρμοδίων υπηρεσιών της φορολογικής Διοίκησης.  

Η διάταξη ψηφίσθηκε στο β’ θερινό τμήμα τησ 

Βουλής, στις 28/8/2013, με ονομαστική ψηφοφορία 

μετά από αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ (σε σύνολο 92 ψηφι-

σάντων: ΝΑΙ 56, ΟΧΙ 34 βουλευτές) και ενσωμα-

τώθηκε ως άρθρο 93 στο Νόμο 4182/2013 (ΦΕΚ Α 

185/10-9-2013).
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ΦΟρΟΛΟγική ιΣΟΤήΤΑ; 
οχΙ, έύχαρΙστούμέ

Π
όσες φορές έχουμε ακούσει από κυβερνητικά 

χείλη για τις θυσίες του ελληνικού λαού, ο 

οποίος καλείται να συμβάλει από το υστέ-

ρημά του στην “εθνική προσπάθεια” για τη 

“δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας”; 

Πόσες φορές έχουν χυθεί κροκοδείλια κυβερνητικά 

δάκρυα για την ανάγκη συμμετοχής των πιο αδύναμων 

πολιτών στον αγώνα για τη μείωση των ελλειμμάτων 

και την  αποτροπή της χρεωκοπίας;

Πώς γίνεται, την ίδια στιγμή που θυσιάζονται οι φτω-

χοί, να εισάγονται από το παράθυρο ρυθμίσεις διευ-

κόλυνσης των πιο κραταιών οικονομικά και, μάλιστα, 

για οφειλόμενους φόρους, ανοιχτές υπό διερεύνηση 

φορολογικές και ποινικές υποθέσεις και βεβαιωμένα 

πρόστιμα, κατά τη διατύπωση των ίδιων ρυθμίσεων;

αρθρο 4 παρ. 5 τού σύνταγματοσ: "οΙ έλληνέσ 
πολΙτέσ σύνέΙσφέρούν χώρΙσ δΙακρΙσέΙσ στα 
δημοσΙα βαρη, αναλογα μέ τΙσ δύναμέΙσ τούσ".
Ή μηπώσ οχΙ;
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1. έλέγχομένοι καταθέτέσ τησ λιστασ  
λαγκαρντ: «έλέησον και σωσον ημασ»

Στα τέλη Ιανουαρίου 2013 συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση της λίστας 

Λαγκάρντ, που αφορούσε 2.062 εγγραφές καταθετών 

και πολλαπλάσια συνδεδεμένα πρόσωπα με καταθέσεις 

στην Τράπεζα HSBC της Ελβετίας, εξεταζόμενες ήδη 

ποινικά και φορολογικά. 

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τέτοιες λίστες αξιοποι-

ούνται ως εργαλεία είσπραξης φόρων και εισροής 

χρημάτων στα δημόσια ταμεία, από καταθέτες του 

εξωτερικού που έχουν υποπέσει σε φορολογικές πα-

ραβάσεις, παραβιάσεις πόθεν έσχες ή και οικονομικά 

αδικήματα.

Στην Ελλάδα του Μνημονίου, οι Κυβερνήσεις εξα-

ντλούν την επιείκειά τους σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Εν μέσω προκαταρκτικής ποινικής διερεύνησης της 

υπόθεσης, την ίδια ώρα που την υπόθεση διερευνούσε 

και η Δικαιοσύνη, η Κυβέρνηση πονοκεφάλιαζε για το 

πώς θα εξυπηρετήσει τους ελεγχομένους.

Και έκανε ό,τι μπορούσε:

Στις 21/2/2013 εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων (αρχικώς διορισθέντα τον Μάρτιο 

2010 ως συνεργάτη του Γ. Παπακωνσταντίνου) κ. Χ. Θε-

οχάρη η υπ’ αρ. ΠΟΛ 1033/21.2.2013 Εγκύκλιος με τίτλο 

«Διευκρινήσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων 

φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα 

στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011». Πρόκειται για 

επωφελή μεταχείριση εμβασμάτων εξωτερικού, με την 

οποία παρέχεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης κατάθε-

σης δήλωσης ότι τα χρήματα προέρχονται από δωρεά. 

Αυτό, όμως, φαίνεται ότι δεν έφτανε…

Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο 2013, εισάγεται σχέδιο 

διάταξης για τη διαγραφή προστίμων φορολογικών 

παραβάσεων του 2008 και προηγουμένων ετών:

Πρόκειται για το αρχικό άρθρο 39 παρ. 2 του σχεδίου 

νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επεν-

δυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και 

άλλες διατάξεις», με το οποίο επιχειρήθηκε η μείωση 

στο 1/5 των προσαυξήσεων ή προστίμων φορολογικών 

παραβάσεων για υποθέσεις οικονομικού έτους 2008 

και παλαιότερων ετών.

Η επίμαχη διάταξη αποσύρθηκε από τον Υφυπουρ-

γό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη κατά τη συνεδρία-

ση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στις 12 

Μαρτίου 2013, μετά από τις έντονες αντιδράσεις των 

βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην 

Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη Λίστα 

Λαγκάρντ), είχε ζητήσει να πληροφορηθεί ποιος ήταν 
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ο εμπνευστής της διάταξης, καθότι η ρύθμιση ευνο-

ούσε με φωτογραφικό τρόπο ελεγκτέους καταθέτες 

της «λίστας Λαγκάρντ» (όπου υπάρχουν καταθέσεις 

μέχρι και το έτος 2007), μεταξύ των οποίων πλείστα 

πρόσωπα συνδεδεμένα εμμέσως ή άμεσα με την 

Κυβέρνηση, τα Κόμματα και τους βουλευτές που τη 

στήριζαν

Σημειωτέον ότι η μείωση στο 1/5 των προσαυξήσεων 

η προστίμων, θα είχε ως ενδεχόμενη έννομη συνέπεια 

τον διαφορετικό (ευμενέστερο για τους ελεγχόμενους) 

νομικό χαρακτηρισμό αδικημάτων (λόγω ποσού), ιδι-

αίτερα για την ερευνώμενη τότε υπόθεση της Λίστας 

Λαγκάρντ.

Οι απόπειρες διάσωσης ελεγχομένων καταθετών 

δεν σταμάτησαν εκεί. Μήνες αργότερα, επιχειρήθηκε 

από την Κυβέρνηση η διαβίβαση των υποθέσεων από 

το ΣΔΟΕ στις ΔΟΥ, με την ελπίδα της παραγραφής. 

Και αυτό απετράπη χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του 

ΣΥΡΙΖΑ.

2. στο ιΔιο έργο τηλέ-θέατέσ, καθέ  
Δέκέμβριο: το σηριαλ των παρατασέων τησ  
αναστολησ υποχρέωσησ καταβολησ φορου 
20% για καναλαρχέσ  
(Δέκέμβριοσ 2010, 2011, 2012, 2013)

Με το άρθρο Πέμπτο του Ν. 3845/2010 («Μνημό-

νιο 1, Μέτρα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από 

το ΔΝΤ», ΦΕΚ Α’ 65/6.5.2010) επιβλήθηκε «ειδικός 

φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την 

τηλεόραση. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 

ποσοστό 20% επί της αξίας της διαφήμισης». Αυτή 

θα ήταν η συνεισφορά των μεγαλο-καναλαρχών στην 

«εθνική» προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίαν-
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ση της χώρας. 

Οι τελευταίοι είχαν άλλη άποψη: ανέλαβαν να 

στηρίξουν μεν το Μνημόνιο, όχι όμως καταβάλλο-

ντας φόρους. Και οι εξαρτημένες Κυβερνήσεις των 

Μνημονίων, ανταπέδωσαν.

Έτσι, η μνημονιακώς επιβληθείσα φορολογική υπο-

χρέωση μετατέθηκε ξανά και ξανά, με κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και, 

τέλος, με την προσφιλή τακτική της (ν)τροπολογίας:

- Για την 1/1/2012 (άρθρο 4 παρ. 6 Ν. 3899/2010- 

Δεκέμβριος 2010)

- Για την 1/1/2013 (άρθρο 3 παρ. 7 της από 31/12/2011 

ΠνΠ, ΦΕΚ Α’ 268/31.12.2011)

- Για την 1/1/2014 (άρθρο 22 της από 31/12/2012 

ΠνΠ, ΦΕΚ Α’ 256/31.12.2012) και, τέλος (προς το πα-

ρόν), 

- Για την 1/1/2015 όπως προέβλεπε η υπ’ αρ. 

1028/192/13.12.2013 Υπουργική τροπολογία, η οποία 

ενσωματώθηκε ως άρθρο 53 Ν. 4223/2013 («Ενιαίος 

Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 

ΦΕΚ Α’ 287/31.12.2013). 

Αποθέωση κυνισμού, η επίκληση στην Αιτιολογική 

Έκθεση της «δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας» που 

«δύναται να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στη 

βιωσιμότητα των τηλεοπτικών σταθμών».

Απολογισμός: Τέσσερις παρατάσεις της φορολο-

γικής υποχρέωσης των μεγαλοκαναλαρχών, με δύο 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου την τελευταία 

ημέρα του έτους 2011 και 2012 αντίστοιχα. 

Μηδέν στον δημόσιο ταμείο. 

Το μιντιακό κατεστημένο και η διαπλοκή του με τα 

κόμματα εξουσίας σε όλο τους το μεγαλείο: τα ΜΜΕ 

προπαγανδίζουν το Μνημόνιο και απαλλάσσονται  

σκανδαλωδώς από τις δυσμενείς συνέπειές του. 
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3. το χρονικο μιασ προαναγγέλθέισασ  
Διέυκολυνσησ Διαγραφησ προστιμων  
(Δέκέμβριοσ 2013, μαρτιοσ 2014)

Με διάταξη σχεδόν κρυμμένη σε τροπολογία επί νο-

μοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που έβαλε λουκέ-

το σε 23 φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και 

οδήγησε στην απόλυση τους εργαζόμενοι σε αυτούς, 

διευκολύνθηκε η διαγραφή προστίμων, επιβληθέντων 

με βάση τη μέχρι τότε κείμενη νομοθεσία.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόστιμα και φο-

ρολογικές υποχρεώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ή 

και 1,2 δις ευρώ, που αφορούν τριγωνικές συναλλαγές 

εταιριών πετρελαιοειδών.

Η πρώτη απόπειρα της Κυβέρνησης να νομοθε-

τήσει τη διάταξη αυτή πραγματοποίηθηκε με την υπ’ 

αρ. 997/96/6.12.2013 τροπολογία του Υπουργού Οικο-

νομικών σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο «Ανα-

βάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των 

ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη 

και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη-

τας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας», Η τροπολογίε έφερε τις υπογραφές των 

κκ. Ιωάννη Στουρνάρα και Ιωάννη Βρούτση (Υπουργού 

Εργασίας, εφοριακού στο επάγγελμα). Κληθείς να εξη-

γήσει την επίμαχη διάταξη και, κυρίως, την εσπευσμένη 

εισαγωγή της με τροπολογία, ώστε να παρακαμφθεί η 

διαδικασία συζήτησης στην Επιτροπή, ο Υπουργός Οι-

κονομικών Ι. Στουρνάρας δήλωσε κατά τη συνεδρίαση 

της 12/12/2013: «κινδυνεύουν όλες οι επιχειρήσεις που 

εισάγουν πρώτες ύλες, κυρίως της βαριάς βιομηχανίας, 

να υποστούν μεγάλα πρόστιμα, πολλαπλάσια της χρη-
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ματιστηριακής τους αξίας και έτσι να καταστραφούν 

και να οδηγηθούμε σε πολύ μεγάλη ανεργία». 

Ο ίδιος, στη συνέχεια, κατά την ίδια συνεδρίαση, 

απέσυρε την τροπολογία, μετά τις έντονες αντιδράσεις 

του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλων κομμάτων της Αντιπολί-

τευσης και ορισμένων κυβερνητικών βουλευτών. 

Η κυβέρνηση επανήλθε, ωστόσο, 3 μήνες αργότερα, 

πάλι με τροπολογία (1251/67/7.3.2014), των κ.κ. Στουρ-

νάρα, Βρούτση και Μητσοτάκη, αυτή τη φορά σε σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομι-

κών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

– Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Ά  161) 

και λοιπές ρυθμίσεις». 

Επέλεξαν, λοιπόν, ένα νομοσχέδιο, με το οποίο κα-

ταργήθηκαν 23 φορείς και οργανισμοί του Δημοσίου 

και απολύθηκαν οι εργαζόμενοι σε αυτούς, για να «μην 

καταστραφούν οι επιχειρήσεις της βαριάς βιομηχανίας 

και να μην χάσουν τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι 

σε αυτά».

Η διάταξη ψηφίσθηκε στις 13/3/2014, μετά από αί-

τηση ονομαστικής ψηφοφορίας του ΣΥΡΙΖΑ και εν-

σωματώθηκε ως άρθρο 50 παρ 2 Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

Α’ 74/26.3.2014). 

Σε σύνολο 234 ψηφισάντων, 140 βουλευτές της ΝΔ 

και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν θετικά, έχοντας προηγου-

μένως ψηφίσει φόρους επί φόρων και χαράτσια επί 

χαρατσιών για τους απλούς πολίτες. Η διάταξη καταψη-

φίσθηκε από 91 βουλευτές, ενώ 3 βουλευτές δήλωσαν 

«Παρών».
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4. αναστολη έπιβολησ κυρωσέων  
σέ υποχρέουσ τηρησησ αποθέματων  
έκτακτησ αναγκησ (απριλιοσ 2014)

Με την υπ’ αρ. 1399/185/10.4.2014 τροπολογία 

των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας σε σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Διαδικασία Οριο-

θέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 

- ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», παρατάθηκε μέχρι την 31/3/2015 η προ-

θεσμία «για τη μη επιβολή κυρώσεων σε υπόχρεους 

τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (Άσφαλτος, 

Υγραέρια, Λιπαντικά)». Η συγκεκριμένη ρύθμιση 

καταγγέλθηκε ως χαριστική και φωτογραφική για 

τους γνωστούς εφοπλιστικούς και πετρελαϊκούς 

ομίλους, που υποχρεούνται να τηρούν αποθεματικά 

έκτακτης ανάγκης στα αναγραφόμενα προϊόντα, 

και αποσύρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πε-

ριβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά κατά τη συζήτηση 

του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια στις 10 Απριλίου 

2014, απόντος του Υπουργού Οικονομικών, Ι. Στουρ-

νάρα, ο οποίος δεν είχε εξηγήσει την τροπολογία 

ούτε στη Βουλή ούτε στον συνάδελφό του. Μετά 

την απόσυρση της τροπολογίας, εμφανίσθηκε στη 

Βουλή ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος επανέφερε την 

αποσυρθείσα ρύθμιση, με την αιτιολογία ότι «εκ 

παραδρομής» αποσύρθηκε. 

Ψηφίσθηκε τελικά την ίδια ημέρα (10/4/2014) και 

ενσωματώθηκε ως άρθρο 33 Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α’ 

94/1.4.2014).
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5. μέ ιΔιωτικο έγγραφο, ατέλωσ και αφορο-
λογητη η αποκτηση των υποκαταστηματων 
κυπριακων τραπέζων

Με την υπ’ αρ. 997/96/6.12.2013 τροπολογία του 

Υπουργού Οικονομικών σε σχέδιο νόμου του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

με τίτλο «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών 

είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για 

την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», επιχειρήθηκε η 

αναδρομική απαλλαγή της υπόχρεης Τράπεζας από 

φόρους και τέλη που προέκυψαν από την απορρόφη-

ση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών 

στην Ελλάδα αλλά και από προϋποθέσεις έγκυρης 

κατάρτισης των σχετικών συμφωνιών, που επετράπη 

αναδρομικά να θεωρηθούν καταρτισθείσες με απλό 

ιδιωτικό έγγραφο.

Η τροπολογία αποσύρθηκε από τον κ. Στουρνάρα 

κατά τη συνεδρίαση της 12/12/2013 μετά τις έντονες 

αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης.

Ο Υπουργός Οικονομικών επανήλθε, επαναφέ-

ροντας την επίμαχη διάταξη στο σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προ-

ληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επι-

χειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες 

διατάξεις». 

Η διάταξη ψηφίσθηκε στις 30/4/2014, με ονομαστι-

κή ψηφοφορία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, που διατύπωσε ρητή και εντονότατη αντίδραση 

στην πρόβλεψη. Σε σύνολο 243 ψηφισάντων, Υπέρ 

ψήφισαν 144 βουλευτές, Κατά 99 βουλευτές. Κατόπιν 
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αυτού η ρύθμιση έγινε νόμος του Κράτους: άρθρο 

168 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/5.5.2014). 

Μένει να απαντήσουν ο υπεύθυνος για την εκποί-

ηση-εκχώρηση της Αγροτικής κ. Προβόπουλος και ο 

υπαίτιος για την κατακρήμνιση της μετοχής του Τ.Τ. 

κ. Στουρνάρας, πώς συμβιβάζεται αυτή η διακριτική 

μεταχείριση ιδιωτικών Τραπεζών, με την μεταχείρι-

ση που επιφυλάχθηκε στις δημόσιες τράπεζες και 

οδήγησε στο σπάσιμο και την ιδιωτικοποίησή τους. 
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πολλα έχούν γραφτέΙ καΙ έΙπώθέΙ γΙα το νομο 
πέρΙ έύθύνησ ύπούργών, δημΙούργημα τών δύο 
κομματών πού καΙ σημέρα σύγκύβέρνούν, πασοκ 
καΙ ν.δ., μέ τον οποΙο έξασφαλΙζέταΙ σύντομοτατη 
παραγραφη (αποσβέστΙκη προθέσμΙα) γΙα 
ποΙνΙκα αδΙκηματα μέλών τησ κύβέρνησησ 
(πρώθύπούργών, αντΙπροέδρών κύβέρνησησ, 
ύπούργών) καΙ ύφύπούργών, κατα την ασκηση τών 
καθηκοντών τούσ, σύμφώνα μέ το αρθρο 86 τού 
σύνταγματοσ.

ΝΟμΟΣ ΠΕρι (μή) 
ΕυθυΝήΣ υΠΟυργώΝ:
η βούλη ώσ 
νέκροταφέΙο ποΙνΙκών 
δΙκογραφΙών

Α
κόμη και κακουργήματα που για τους απλούς 

πολίτες παραγράφονται ύστερα από 15, 20 ή 

25 χρόνια, για πρωθυπουργούς, αντιπροέ-

δρους, υπουργούς και υφυπουργούς μπορεί 

να παραγραφούν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών, 

αν παρέλθει άπρακτη η δεύτερη τακτική σύνοδος της 

βουλευτικής περιόδου που ακολουθεί την τέλεση του 

αδικήματος χωρίς η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά 

της, δηλαδή να αποφασίσει για την προκαταρκτική έρευνα 

ή την ποινική δίωξη κατά κυβερνητικού προσώπου.
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μέ τισ έυλογιέσ ν.Δ. και πασοκ η παραγραφη 

των ποινικων αΔικηματων υπουργων

Ο ισχύων σήμερα Νόμος περί Ευθύνης Υπουργών (Ν. 

3126/2003) φέρει, μεταξύ άλλων, τις υπογραφές του τότε 

πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, του πρώην πρωθυπουργού Γ. Πα-

πανδρέου (ως υπουργού Εξωτερικών), του σημερινού αντι-

προέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών Ευ. 

Βενιζέλου (ως υπουργού Πολιτισμού), του σημερινού υπουρ-

γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μ. Χρυσοχοΐδη (ως 

υπουργού Δημόσιας Τάξης), και άλλων πρώην υπουργών που 
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σήμερα ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, όπως ο Γ. Παπαντω-

νίου που υπέγραφε ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, και ο Α. 

Τσοχατζόπουλος που υπέγραφε ως υπουργός Ανάπτυξης.

Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε μία φορά, τον Απρίλιο 

2011, με το Νόμο 3961/2011 επί Κυβέρνησης Παπανδρέου και 

φέρει, μεταξύ άλλων, τις υπογραφές του ελεγχόμενου σήμε-

ρα από τη Δικαιοσύνη Γ. Παπακωνσταντίνου (ως υπουργού 

Οικονομικών), του σημερινού αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 

Ε. Βενιζέλου (ως υπουργού Εθνικής Άμυνας), του σημερινού 

υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μ. Χρυσο-

χοΐδη (ως υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας) και άλλων.

Όσο για τη σημερινή μορφή της συνταγματικής πρόβλε-

ψης (άρθρο 86 του Συντάγματος) στην οποία βασίζεται ο 

νόμος για την ποινική ευθύνη των υπουργών (και της οποίας 

ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αναθεώρηση), αυτή έχει προκύψει μέσα 

από δύο κούφιες συνταγματικές αναθεωρήσεις, όπου συνέ-

πραξαν ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. (2001) και Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ (2008), 

καθώς εναλλάσσονταν εκ περιτροπής στις θέσεις της κυ-

βέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σκανδαλώδης η συνταγματική πρόβλεψη σύντμησης της 

προθεσμίας παραγραφής των αδικημάτων κυβερνητικών 

προσώπων, για τα οποία δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη 

αν δεν αποφασίσει η Βουλή μέχρι το τέλος της δεύτερης 

τακτικής (τουλάχιστον 5μηνης) συνόδου της επόμενης κοι-

νοβουλευτικής περιόδου που ακολουθεί το αδίκημα.

Πιο σκανδαλώδες ότι, ενώ μέχρι κι ο στρεβλός νόμος 

περί ευθύνης υπουργών προβλέπει να ενημερώνονται η 

Βουλή και οι βουλευτές για τις ποινικές δικογραφίες κατά 

κυβερνητικών προσώπων που διαβιβάζονται από τη Δι-

καιοσύνη, στην πράξη η ενημέρωση γίνεται εικονικά, με 

τηλεγραφικές ανακοινώσεις, σε ώρες κατά τις οποίες η 

Βουλή είναι άδεια (πολλές φορές ακόμη και ξημερώματα), 

οι δε δικογραφίες παίρνουν την άγουσα για τα συρτάρια 
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ο νόμος περί 
ευθύνης 
υπουργών του 
2003
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της νομοθετικής υπηρεσίας της Βουλής, όπου αραχνιάζουν 

μέχρι την παραγραφή.

Οι βουλευτές που ζητούν αντίγραφα ποινικών δικο-

γραφιών κατά υπουργών που η Δικαιοσύνη διαβιβάζει 

στη Βουλή σκοντάφτουν στην άρνηση του προέδρου της 

Βουλής, ο οποίος επικαλείται γνωμοδότηση του Επιστη-

μονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο 

οι βουλευτές δεν δικαιούνται αντίγραφα, αλλά μπορούν 

να διαβάζουν αυτοπροσώπως το περιεχόμενο των δικο-

γραφιών (συχνά εκατοντάδων ή και χιλιάδων σελίδων, με 

ξενόγλωσσα κείμενα, πίνακες κ.λπ.) στο γραφείο της Νο-

μοθετικής Υπηρεσίας (το οποίο συνήθως είναι ανοιχτό τις 

ώρες κατά τις οποίες οι βουλευτές οφείλουν να βρίσκονται 

σε Επιτροπές της Βουλής ή στην Ολομέλεια).

Στο γραφείο αυτό εργάζονται αρκετοί υπάλληλοι που 

απαντούν και σε πολυάριθμα τηλεφωνήματα, φωτοτυπούν, 

συνεννοούνται για θέματα της υπηρεσίας τους, και δεν 

υπάρχει χώρος μελέτης για τους βουλευτές.

Πρακτικά είναι απολύτως αδύνατον να διαβάσουν 

ταυτόχρονα την ίδια δικογραφία περισσότεροι από ένας 

βουλευτής. Επίσης, πρακτικά είναι απολύτως αδύνατο να 

φιλοξενηθούν στο γραφείο της Νομοθετικής Υπηρεσίας 

πάνω από δύο βουλευτές που να διαβάζουν διαφορετικές 

δικογραφίες, αφού δεν υπάρχει ούτε γραφείο ούτε καρέκλα 

κενή γι’ αυτό το σκοπό. Στην πράξη, για να φιλοξενηθεί ο 

βουλευτής και να λάβει γνώση μιας δικογραφίας, πρέπει 

να του παραχωρήσει το γραφείο και την καρέκλα του κά-

ποιος υπάλληλος.

Επομένως, για να συγκεντρωθούν οι 30 απαιτούμενες 

υπογραφές προκαταρκτικού ποινικού ελέγχου μίας και 

μόνο δικογραφίας, πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες 

για να διαβάσουν οι βουλευτές ένας-ένας... το μη φωτο-

τυπούμενο περιεχόμενό της.

Τέτοιες συνθήκες είναι απαγορευτικές όχι μόνο για τη 
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τροποποιήσεις 
του νόμου 
περί ευθύνης 
υπουργών, 2011
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διερεύνηση, αλλά για την απλή ανάγνωση του περιεχομένου 

των δικογραφιών. Οι βουλευτές που επιθυμούν να λάβουν 

γνώση των δικογραφιών εμποδίζονται να τις μελετήσουν, να 

αναθέσουν τη νομική εκτίμηση και αξιολόγηση σε συνεργάτες 

τους και να ενεργήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Αποτέλεσμα: Με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με την 

ανοχή των κυβερνητικών βουλευτών εκατοντάδες δικο-

γραφίες θάβονται στα συρτάρια της Βουλής και εκείνοι που 

πρέπει να ελέγχονται κοιμούνται ήσυχοι και προστατευμένοι.

Κανένας απλός πολίτης δεν έχει τέτοια τύχη, ακόμα και 

σε ό,τι αφορά μικρά αδικήματα, όπως πταίσματα και πλημμε-

λήματα μικρής ποινικής απαξίας. Και αν τυχόν παραγραφεί 

κάποια ποινική κατηγορία ενώ εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη, 

ο δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός που τυχόν ευθύνεται 

για την παραγραφή, ελέγχεται.

Αντίθετα, κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα ελεγχθεί για τον 

ενταφιασμό τόσων και τόσων ποινικών δικογραφιών εις βά-

ρος υπουργών που η Δικαιοσύνη έχει διαβιβάσει στη Βουλή 

προς έλεγχο.

Καθώς βαίνει προς το τέλος της η δεύτερη τακτική σύ-

νοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή 

αυτής που άρχισε τον Ιούνιο 2012 με τη συγκρότηση της 

Κυβέρνησης Σαμαρά, στην οποία η πλειοψηφία των βου-

λευτών παρείχε ψήφο εμπιστοσύνης, η Βουλή θα έπρεπε 

να είχε εξετάσει και αποφασίσει -θετικά ή αρνητικά- του-

λάχιστον για τις ποινικές δικογραφίες της προηγούμενης 

κοινοβουλευτικής περιόδου (2009-2012, Κυβερνήσεις 

Παπανδρέου και Παπαδήμου), για τις οποίες σε λίγο οι 

εμπλεκόμενοι και ενεχόμενοι πρωθυπουργοί, αντιπρόεδροι 

κυβέρνησης και υπουργοί θα επικαλούνται την παραγραφή.

Θα έπρεπε όμως να έχουν εξεταστεί και οι 89 δικο-

γραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από τον Ιούνιο 

2012 μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2014 και αφορούν ευθύνες 

μελών τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων όσο και της 
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Απόρριψη 
αίτησης λήψης 
αντιγράφων της 
δικογραφίας  
του Μνημονίου
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Κυβέρνησης Σαμαρά.

Ανάμεσα στις δικογραφίες βρίσκεται και αυτή για τις 

ευθύνες υπαγωγής της χώρας μας στο Μνημόνιο, η οποία 

καθυστέρησε 2,5 μήνες να διαβιβαστεί στη Βουλή από 

την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δεν δόθηκε ποτέ σε 

αντίγραφα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν κατά τη 

συζήτηση της Πρότασης Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής 

για την Υπαγωγή της Χώρας μας στο Μνημόνιο, την οποία 

καταψήφισαν οι βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της 

ΔΗΜ.ΑΡ. Πρόκειται για τη «μία και μόνη Εξεταστική Επιτρο-

πή», που ο κ. Σαμαράς είχε περιλάβει στις προεκλογικές 

εξαγγελίες του.

Επίσης ανάμεσα στις δικογραφίες που έχουν κατά και-

ρούς διαβιβαστεί στη Βουλή είναι και αυτή που αφορά τις 

ευθύνες για την παραποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 

στα οποία στηρίχθηκε η σκληρή μνημονιακή πολιτική. Γι’ 

αυτήν συγκροτήθηκε μόνον Εξεταστική Επιτροπή και όχι 

Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Ο πρόεδρος της ΕΛ-

ΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου παραμένει στη θέση του, μολονότι 

έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουρ-

γήματος για ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου και 

για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, ενώ με 

ειδική ρύθμιση του χορηγήθηκε η υπερεξουσία να αρνείται 

τη χορήγηση στοιχείων που ζητούνται από άλλες Αρχές, 

επικαλούμενος το απόρρητο.

Ανάμεσα στις δικογραφίες που κατά καιρούς έχουν 

διαβιβαστεί στη Βουλή βρίσκεται και η πλήρης δικογρα-

φία που αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα, η οποία δεν 

περιοριζόταν μόνον στην περίοδο Τσοχατζόπουλου.

Από τις συνολικά 89 δικογραφίες που διαβιβάστηκαν 

στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη, κατά την τρέχουσα κοινο-

βουλευτική περίοδο, από τον Ιούνιο 2012 μέχρι και τις 28 

Μαρτίου 2014, μόνον οι 3, που αφορούν τη λίστα Λαγκάρντ, 

έχουν εξεταστεί. Και αυτές μόνο εν μέρει, δηλαδή μόνον 
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για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου 

και μόνον για συγκεκριμένα αδικήματα. Γι’ αυτές, μάλιστα, 

δόθηκαν αντίγραφα στους βουλευτές…

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τον κοινο-

βουλευτικό ενταφιασμό των ποινικών δικογραφιών κατά 

υπουργών, με τοποθετήσεις των βουλευτών του εντός 

και εκτός Κοινοβουλίου, με ερωτήσεις κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, έγγραφες διαμαρτυρίες και συνεντεύξεις Τύπου.

Μικρή μερίδα των ΜΜΕ μετέδωσε την είδηση

Επειδή οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιοι ωφε-

λούνται απ’ αυτές τις πρακτικές, ακολουθεί ο πλήρης κα-

τάλογος των δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί από 

την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη Βουλή κατά την 

τρέχουσα περίοδο, δηλαδή από τον Ιούνιο 2012 μέχρι και 

τις αρχές Απριλίου 2014, σύμφωνα με την τελευταία επί-

σημη ενημέρωση.

Είναι ζήτημα Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και ισονομίας 

να μην επιβραβευτούν εκείνοι που με κόλπα προσπαθούν 

να εξασφαλίσουν σε εαυτούς και αλλήλους ατιμωρησία, 

παραβιάζοντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Άλλωστε, έχουν ήδη διατυπωθεί και καταγραφεί από 

τον ΣΥΡΙΖΑ τα επιχειρήματα περί μη παραγραφής αδικη-

μάτων για τα οποία η Βουλή στην πράξη εμποδίζεται να 

ασκήσει την αρμοδιότητά της, αλλά και αδικημάτων που 

αφορούν το πολίτευμα, όπως αυτά που συναρτώνται με 

την υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο.

Αυτοί που εμπνεύστηκαν, ψήφισαν και διατήρησαν τα 

υπουργικά προνόμια σε περιπτώσεις ποινικής ευθύνης 

είναι και οι ίδιοι ωφελημένοι από την εφαρμογή του νό-

μου, όπως φαίνεται και από την καταγραφή των ποινικών 

δικογραφιών που αραχνιάζουν στη Βουλή.

Ακολουθεί κατάλογος με τις διαβιβασθείσες δικογρα-

φίες.
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ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  
ΙE' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑθΕΣΗΣ ΚΑΤΑ

1. 9.7.2012 Πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

Καταγγελία Δημητρίου Γεωργακόπουλου, Προέδρου ΣΕΑ 
Πρωτοβουλία Πολιτών - Υπηρεσία στον πολίτη, σχετικά με 
τη δημοσιοποίηση παραβατών φορολογικής νομοθεσίας.

2.  9.7.2012 Πρώην Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κυρίας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου

Δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την επιστολή 
παραίτηση-καταγγελία του Αθανασίου Αρβαλή, διοικητή 
ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας, σχετικά με ελλείψεις σε ιατρικό, 
τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό λόγω μη έγκαιρης 
ανανέωσης σύμβασης ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού. 

3.  9.7.2012 Πρώην Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Μήνυση Σωματείου Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Ελλάδας για πράξεις και παραλείψεις κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων του σχετικά με τον έλεγχο της 
οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου.

89 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟγΡαφΙΕΣ Κατα ΝυΝ ΚαΙ ΠΡώηΝ 
μΕλώΝ τηΣ ΚυβΕΡΝηΣηΣ, ΠΡώθυΠΟυΡγώΝ,  
υΠΟυΡγώΝ  ΚαΙ υφυΠΟυΡγώΝ, αΝαμΕΝΟυΝ  
Στα ΣυΡταΡΙα τηΣ ΝΟμΟθΕτΙΚηΣ υΠηΡΕΣΙαΣ  
τηΣ βΟυληΣ, ΣτηΝ ΕΠΕτηΡΙΔα τηΣ ΠαΡαγΡαφηΣ
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4. 9.7.2012 Πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου

Αναφορά Δ. Πανταζόπουλου, Προέδρου Παν. Συνδέσμου 
Απόστρατων σχετικά με την οικονομική κατάσταση της 
χώρας.

5.  23.8.2012 Πρώην Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων κυρίας Α. Διαμαντοπούλου

Μήνυση Ιπποκράτη Σαββούρα για παράβαση καθήκοντος 
(259 ΠΚ) σχετικά με αίτηση μεταγραφής του υιού του 
μηνυτή από το εξωτερικό σε ισότιμο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
της ημεδαπής.

6.  23.8.2012 Πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και 
πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστου Παπουτσή 

Αναφορά-καταγγελία Πανταζή Χρονόπουλου σχετικά με την 
εν γνώσει τους ελάττωση της δημόσιας περιουσίας.

7.  23.8.2012 Πρώην Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων κυρίας Α. Διαμαντοπούλου

Μήνυση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑθΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑθΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΚΠΕ) σχετικά με έγγραφο της Υπουργού 
με θέμα «Συνδικαλιστικές Άδειες». 

8. 25.09.2012 Πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου

Μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη για το αδίκημα της 
παράβασης καθήκοντος με πρόκληση οικονομικής ζημίας 
σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

9. 10.10.2012 Πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικολάου Σηφουνάκη

Μήνυση του Δορυλάου Κλαπάκη σχετικά με την 
τροποποίηση του Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 
Αμαρουσίου, όπως εμφαίνεται στο υπ’ αριθμ. 151/3.5.2012 
ΦΕΚ. 

10. 10.10.2012 Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου Δένδια

Μηνυτήρια αναφορά του «ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ» για τη διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος 
της έμμεσης αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος 
αστυνομικών οργάνων, που φέρεται ότι τελέσθηκε στη 
Ραφήνα την 7η και 8η Σεπτεμβρίου 2012, καθώς και της 
συκοφαντικής δυσφήμησης και ψευδούς καταμηνύσεως.

11. 10.10.2012 Των διατελεσάντων Πρωθυπουργών: 1) Λουκά Παπαδήμου, 
2) Γεωργίου Παπανδρέου, 3) Πρωθυπουργού Αντωνίου 
Σαμαρά και κατά των διατελεσάντων Υπουργών: 1) 
Ευαγγέλου Βενιζέλου, 2) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, 3) 
Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη και 4) Προκοπίου Παυλόπουλου

Μήνυση του Δορυλάου Κλαπάκη σχετικά με την αποδοχή 
στο όνομα του Ελληνικού Λαού παρανόμου χρέους διά της 
υπογραφής και ψήφισης του Μνημονίου 2.
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12. 10.10.2012 Του διατελέσαντος το έτος 2009 Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημητρίου Αβραμόπουλου  

Μήνυση του Αριστείδη Τσιάντου, φαρμακοποιού, για το 
αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος 
και παράβαση δικαστικής απόφασης σχετικά με τη μη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου.

13. 10.10.2012 Του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, 
του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου 
Παπακωνσταντίνου, καθώς και των λοιπών μελών του 
Υπουργικού Συμβουλίου

Μήνυση της Ντόρας Κρητικοπούλου για τα αδικήματα της 
εσχάτης προδοσίας και της εξαπάτησης των εκλογέων 
σχετικά με τους εν γένει χειρισμούς της κυβέρνησης από 
την προεκλογική περίοδο του έτους 2009 και μετά. 

 Συσχετισμός με 18

14. 01.11.2012 Του κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου και του πρώην Υπουργού 
Οικονομικών κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου

Κατόπιν της από 04.10.2012 μηνυτήριας αναφοράς του 
πολιτικού φορέα «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ-Λ.Σ.» για τις αξιόποινες 
πράξεις της παράβασης καθήκοντος (α. 259 Π.Κ.) και της 
υπόθαλψης εγκληματία (α. 231 Π.Κ.) σχετικά με τη «Λίστα 
Λαγκάρντ». 

15. 01.11.2012 Του πρώην Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Δημητρίου Αβραμόπουλου

Σχετικά με ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά παντός 
υπευθύνου για απιστία σχετική με την Υπηρεσία σε βάρος 
του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση. 

16. 13.11.2012 Των πρώην Πρωθυπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Σημίτη, 
Κωνσταντίνου Καραμανλή κ.ά.

Συσχετισμός με την υπ’ αριθμ. 51 της ΙΓ΄ Περιόδου.

17. 10.10.2012 Του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικολάου Σηφουνάκη

Κατόπιν μηνύσεως του Α. Βγενόπουλου για το αδίκημα της 
συκοφαντικής δυσφήμησης (α. 362-363 Π.Κ.).

18. 23.11.2012 Του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου 
και του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου 
Παπακωνσταντίνου 

Συσχετισμός με την υπ’ αριθμ. 13 (υπόμνημα 
Κρητικοπούλου).

19. 26.11.2012 Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες μελών της Κυβέρνησης της 
χώρας κατά το χρόνο ένταξης στο Μνημόνιο Ι

Αναφορά του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που 
σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως με αφορμή δηλώσεις στον 
Τύπο του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. κ. 
Παν. Ρουμελιώτη.
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20. 27.11.2012

Προκαταρκτική 
εξέταση

Αναφορά του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 
με συνημμένη ποινική προκαταρκτική δικογραφία που 
σχηματίστηκε προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες 
κατά τις οποίες είχε περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών 
ψηφιακός δίσκος με τα ονοματεπώνυμα Ελλήνων υπηκόων 
που διατηρούσαν καταθέσεις σε τράπεζα στην Ελβετία 
(Λίστα Λαγκάρντ).

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 22.

21. 20.12.2012 Πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου 

με αφορμή την από 12.3.2012 μήνυση της Α.Ε. με την 
επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 26.

22. 28.12.2012

Προκαταρκτική 
εξέταση

(Λίστα Λαγκάρντ) 

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 20, 28 / συμπληρωματικά 
στοιχεία.

23. 3.1.2013 Ι. Στουρνάρα, Υπουργού Οικονομικών

Μήνυση Χρυσής Αυγής

Σχετικά με την είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ μέσω λογαριασμών 
της ΔΕΗ μετά την έκδοση απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

24. 12.12.2012 Σίμου Κεδίκογλου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 

Μεταφορά από Βουλευτικές σύμφωνα με απόφαση 
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Συκοφαντική Δυσφήμηση.

25. 21.1.2013 Τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου

Μήνυση Κουτεντάκη σχετικά με την υπογραφή απόφασης 
έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

26. 21.1.2013 Τέως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ.21/συμπληρωματικά στοιχεία.

27. 21.1.2013 Τέως Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου

Μήνυση Κ. Κρέσπη

28. 17.1.2013

Προκαταρκτική 
εξέταση

Λίστα Λαγκάρντ 

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 20, 22 / συμπληρωματικά 
στοιχεία

29. 29.1.2013 Τέως Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. 
Λοβέρδου

Έγκληση Γ. Κεχαγιά για το αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης κατά συναυτουργία.
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30. 29.1.2013 Κατά διατελεσάντων Πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου, Λ. 
Παπαδήμου

Αναφορά Κ. Βασιλόπουλου 

31. 29.1.2013 Κατά διατελεσάντων Πρωθυπουργών Υπουργών 
Εξωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας

Μήνυση Γ. Στεφανίδη σχετικά με πολεμικές αποζημιώσεις. 

32. 29.1.2013 Κατά Κυβέρνησης Α. Σαμαρά

Μήνυση Ο. Τεριτσίδου

Συσχετισμός με 36.

33. 29.1.2013 Κατά των νυν, τέως Υπουργών και Υφυπουργών Υγείας Α. 
Λοβέρδου, Α. Λυκουρέντζου, Μιχαήλ Τιμοσίδη 

Μήνυση Αστυρακάκη κ.λπ. στελεχών Υπουργείου Υγείας. 

34. 19.2.2013 Κατά πρώην Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων Ι. Πανάρετου

Καταγγελία θ. Κατσανέβα σχετικά με πιθανώς έκνομες 
δραστηριότητες δημόσιου λειτουργού για πιθανώς 
παράνομη διαδικασία ανάθεσης μελέτης.

35. 5.3.2013 1. Λουκά Παπαδήμου, 

2. Αναστάσιου Γιαννίτση

3. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου

Μηνυτήρια Αναφορά Ο. Γεριτσίδου κ.λπ. για το αδίκημα της 
εσχάτης προδοσίας.

36 8.3.2013 Μήνυση Φρύνης Γαζή

Συσχετισμός με την υπ’ αριθμ. 32.

37. 8.3.2013 Κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου 
Βενιζέλου

Μηνυτήρια αναφορά Ιγνατίου Καραθεοδώρου για τα 
αδικήματα της παραβίασης μυστικών Πολιτείας, της 
κατασκοπείας, της υπόθαλψης εγκληματία και της 
παρασιώπησης εγκλημάτων σχετικά με την κατοχή 
εκ μέρους του μηνυομένου της λεγόμενης «λίστας 
Λαγκάρντ» αλλά και άλλων απόρρητων στρατιωτικών και μη 
πληροφοριών και τη δυνατότητα χρήσης αυτών.

38. 8.3.2013 1. Πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου,

2. Πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Παν. Μπεγλίτη

Μήνυση Παναγιώτη Σταμάτη για το αδίκημα της διασποράς 
ψευδών ειδήσεων (α. 191 Π.Κ.) σχετικά με τα δημοσιεύματα 
που διέρρευσαν στον Τύπο για επαπειλούμενο πραξικόπημα 
των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία 
οδήγησαν στην αποστρατεία της ηγεσίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων.
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39. 8.3.2013 Κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευαγγέλου 
Βενιζέλου

Μήνυση Μιχαήλ Ζουμπούλια για το αδίκημα της κατάχρησης 
εξουσίας, της εσχάτης προδοσίας κ.λπ. σχετικά με την 
κατοχή εκ μέρους του της λεγόμενης «λίστας Λαγκάρντ» 
αλλά και άλλων απόρρητων στρατιωτικών και μη 
πληροφοριών και τη δυνατότητα χρήσης αυτών. 

40. 18.4.2013 Κατά του διατελέσαντα Υφ Π.Ε.Κ.Α. Ιω. Μανιάτη

Μηνυτήρια αναφορά Ε. Σώκου, Ιω. Βορδογιάννη για τυχόν 
ολιγωρίες σχετικά με τη διενέργεια του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου 
στην περιοχή Πετρωτών Έβρου καθώς και για την παράνομη 
διενέργεια απευθείας μίσθωσής του.

41 22.4.2013 Κατά Γ. Παπανδρέου 

Μήνυση του Δ. Σκαραμαγκά για το αδίκημα της απάτης (162 
ΠΚ) («Λεφτά υπάρχουν»).

42 22.4.2013 Κατά Γ. Παπακωνσταντίνου (πρώην Υπ. Οικονομικών), Α. 
Λοβέρδου (πρώην Υπουργού Υγείας)

Έγκληση της Ζωής Χιονά για παράβαση καθήκοντος (259 
ΠΚ) σχετικά με ΚΥΑ η οποία αφορά αντικατάσταση και 
ορισμό Προέδρου, Διευθ. Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της 
Α.Ε. με επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΦΕΤ Α.Ε.

43 22.4.2013 Κ. Χατζηδάκη, Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μηνυτήρια αναφορά του Β. Καπερνάρου για παράβαση 
καθήκοντος (259 ΠΚ) σχετικά με τις φωτιές στη Χίο.

44 24.4.2013 Ιωάννη Δριβελέγκα, πρώην Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σχετικά με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων προς τη 
ΓΕΣΑΣΕ.

45 24.4.2013 Γεωργίου Ορφανού, πρώην Υφυπουργού Πολιτισμού

Συσχετισμός με την υπ’ αριθμ. 49 ΙΓ’ Περιόδου.

46 9.5.2013 Κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά

Δικογραφία που σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα κατόπιν 
μηνύσεως του εφοριακού υπαλλήλου Ελευθερίου Γκόσιου 
στην οποία γίνεται λόγος για μεθόδευση με πολιτική χροιά 
προκειμένου να ευνοηθεί φορολογικά η εταιρεία 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
-ΣΚΟΠΙΩΝ- ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ» με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το 
Δημόσιο.
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47. 16.5.2013 Κατά του πρώην Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
κ. Γ.Αλογοσκούφη, πρώην Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Ν. Λέγκα και πρώην Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α.Κοντού

Δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν άρθρου της 
εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ με τίτλο "ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΥΡΙΣΤΑ 150 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ".

48. 16.5.2013 Κατά του διατελέσαντα Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλου 

Σχετικά με τη συνυπογραφή απόφασης περί μετάταξης της 
υπαλλήλου Γεωργίας Ρεμπούτσικα.

49. 22.5.2013 Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλη

Παράβαση καθήκοντος (α. 98, 259 Π.Κ.).

50. 22.5.2013 Κατά Γ. Παπακωνσταντίνου, πρών Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 13.3.2013 
έγκλησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
Γεώργιος Αλεξάκης Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ENGAL για 
πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του.

51 28.5.2013 Π. Παναγιωτόπουλου, Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Κατόπιν της από 9.5.2013 μηνυτήριας αναφοράς του 
Σπυρίδωνος Σταματόπουλου για αξιόποινες πράξεις που 
τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

52 10.6.2013 Αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεώργιο 
Παπακωνσταντίνου και στον διατελέσαντα Υπουργό 
Πολιτισμού κ. Παύλο Γερουλάνο. 

Δικογραφία που σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως κατόπιν 
δημοσιευμάτων του τοπικού λακωνικού τύπου προς 
διερεύνηση τυχόν διάπραξης του αδικήματος της 
υποβάθμισης περιβάλλοντος και της από 14.3.2013 ένορκης 
μαρτυρικής κατάθεσης του δικηγόρου Π. Βρεττάκου, η 
οποία συνοδεύτηκε από υπόμνημα ως μηνυτήρια αναφορά.

53 10.6.2013 Αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονομικών 
από 18.4.2011 έως 1.8.2012 κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο 
Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά και Ιωάννη Στουρνάρα.

Μηνυτήρια αναφορά του Παναγιώτη Γιαννόπουλου σε 
σχέση με αξιόποινη πράξη που φέρεται να τελέσθηκε 
από τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονομικών κατά το 
χρονικό διάστημα 18.4.2011 έως 1.8.2012 κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους και συγκεκριμένα λόγω της μη 
συμμόρφωσής τους με την υπ’ αριθμ. 909/2011 απόφαση 
του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ.

54 17.6.2013 Αφορά σε Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 67 ΙΓ΄ Περιόδου.
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55 5.7.2013 Αφορά στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων κ.κ. Άννα 
Διαμαντοπούλου και Ιωάννη Πανάρετο αντιστοίχως.

Κατόπιν της από 14.6.2011 αναφοράς-καταγγελίας της Νίκης 
Καράγιωργα για υπηρεσιακές παραλείψεις της Υπουργού 
και του Υφυπουργού να ασκήσουν πειθαρχικό έλεγχο κατά 
του Πρυτάνεως και μελών της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών.

56 5.7.2013 Αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά της Λιουντμίλας 
Μησιάρη για παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του σχετικά με την μη έκδοση υπουργικής απόφασης για το 
διορισμό της εγκαλούσης.

57 5.7.2013 Αφορά στους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό παρά 
τω Πρωθυπουργώ κ.κ. Ιωάννη Στουρνάρα και Συμεών 
Κεδίκογλου αντιστοίχως.

Σχετικά με τη μη εκτέλεση και εφαρμογή της από 17.6.2013 
προσωρινής διαταγής του ΣτΕ για τη συνέχιση της 
μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία 
διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό 
φορέα μέχρι τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα.

58 5.7.2013 Αφορά στη διατελέσαντα Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.

Κατόπιν της από 2.5.2013 αναφοράς του Κων/νου Νάκα 
σχετικά με πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της Υπουργού ως προς την έκδοση της υπ' 
αριθμ. πρωτ. 22108/Δ2/25.2.2010 υπουργικής απόφασης και 
άλλων μεταγενέστερων αυτής.

59 20.8.2013 Αφορά στους πρώην Υπουργούς Οικονομικών 
και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα έτη 2010-2011 
και στον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο 
Παπακωνσταντίνου.

Μηνυτήρια αναφορά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ταμείο 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφελείας για παράβαση καθήκοντος.

60 20.8.2013 Κατά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Συμεών 
Κεδίκογλου 

Μήνυση-Έγκληση Ευ. Διαμαντόπουλου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
για πλαστογραγφία (216 ΠΚ), χρήση πλαστού εγγράφου 
(216 παρ.2 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (363 ΠΚ), ψευδή 
καταμήνυση (229ΠΚ).

61 20.8.2013 Κατά του Υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και κατά 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Συμεών Κεδίκογλου

Δύο μηνυτήριες αναφορές του Φιντία Βελλίκη για μη 
εφαρμογή εκτέλεσης της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ 
σχετικά με την ΕΡΤ.
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62 20.8.2013 Αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεώργιο 
Παπακωνσταντίνου.

Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σχετικά με τη χορήγηση 
στη ΔΕΗ Α.Ε. άδειας παραγωγής για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας σε Κρήτη, Ρόδο και οκτώ μη 
συνδεδεμένα νησιά για τη θερινή περίοδο του έτους 2011.

63. 2.8.2013 Αφορά στη διατελέσασα πρώην Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.

Μήνυση της Ευαγγελίας Καλαδελφού για πράξεις και 
παραλείψεις της κυρίας Υπουργού κατά την άσκηση των 
καθηκόντων της.

64. 20.8.2013 Αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεώργιο 
Παπακωνσταντίνου.

Έγκληση της ανώνυμης εταιρεία; ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αξιόποινη 
πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης ανώνυμης εταιρείας 
κατ’ εξακολούθηση.

65. 17.9.2013 Αφορά στον Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων κ. 
Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Κατόπιν εγκλήσεως της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης 
Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) για το αδίκημα της παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων (α. 22 παρ. 4 ν. 2472/1997).

66. 17.9.2013 Αφορά σε διατελέσαντες Υπουργούς Οικονομικών.

Με αφορμή την αναφορά του Δικηγόρου Χρήστου Καρολίδη 
και το συνημμένο σ’ αυτήν δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Ελεύθερος Κόσμος» (αρ. φύλλου 418/8.7.2012) με τον τίτλο 
«ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΖΑΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (το δημοσίευμα αναφέρεται στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.).

Συσχετισμός με 67 και 84.

67. 17.9.2013 Αφορά σε διατελέσαντες Υπουργούς Οικονομικών.

Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2046 ΚΔΕ/6.11.2012 έγγραφο 
του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με 
θέμα «Εξέλιξη της διαδικασίας κατάπτωσης εγγυήσεων 
στο πλαίσιο επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών μεταξύ των 
εταιρειών ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ, ΩΡΙΩΝ ΑΤΕΒΕ (Βαφειάδης) 
και του Ελληνικού Δημοσίου».

Συσχετισμός με 66 και 84.

68. 30.9.2013 Κατά του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ 

Αναφορά Δ. Κλαπάκη σχετικά με την κατάθεση από τον 
Υπουργό «αντισυνταγματικού νόμου».



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

142

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑθΕΣΗΣ ΚΑΤΑ

69. 10.10.2013 Κατά του πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και 
Υπουργού Οικονομικών και του πρώην Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών κυρίων Ευαγγέλου Βενιζέλου και 
Φίλιππου Σαχινίδη

Μήνυση του προέδρου του Σωματείου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» αναφορικά 
με τη διαχείριση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου 
και ιδίως την τοποθέτηση στις 14.7.2011 διαθεσίμων ύψους 
100.000.000 ευρώ σε τράπεζα.

70. 10.10.2013 Κατά του πρώην Υφυπουργού Τουρισμού και Αθλητισμού κ. 
Γεωργίου Νικητιάδη

Κατόπιν της καταγγελίας της Ελένης Αυλωνίτου για το 
αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με το διορισμό 
του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών 
ΟΑΚΑ με την υπ’ αριθμ. 22157/26.7.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Τουρισμού και Αθλητισμού.

71. 10.10.2013 Κατά του Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Κατόπιν της από 26.3.2013 μηνυτήριας αναφοράς της Άννας 
Ζωηρού, πρώην μέλους του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τη 
νομιμότητα ή μη της απόφασης αντικατάστασής της από το 
Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

72. 10.10.2013 Κατά του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου

Μηνυτήρια αναφορά του Παναγιώτη Σταμάτη προς 
διερεύνηση του αδικήματος της εξαπάτησης εκλογέων (162 
Π.Κ.), της διασποράς ψευδών ειδήσεων (191 Π.Κ.) ή έτερης 
αξιόποινης πράξης σε βάρος του εκλογικού σώματος κατά 
την περίοδο του έτους 2009.

73. 10.10.2013 Κατά των διατελεσάντων Υπουργών και Υφυπουργών 
Παιδείας και θρησκευμάτων κ.κ. Άννας Διαμαντοπούλου, 
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, Κωνσταντίνου 
Αρβανιτόπουλου και θεοδώρου Παπαθεοδώρου

Μήνυση του Παναγιώτη Δημητρά, εκπροσώπου του Ε.Π.Σ.Ε., 
σχετικά με τον αποκλεισμό ή διαχωρισμό των παιδιών Ρομά 
για τα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία-γκέτο του Ασπροπύργου, 
των Σοφάδων, της Κομοτηνής και της Καστέλας Ψαχνών.

74. 1.11.2013 Κατά του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη

Παράβαση Καθήκοντος (α. 259 ΠΚ) Καταγγελία του 
Συλλόγου Εφοριακών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας 
σχετικά με έκδοση αποφάσεων κατάργησης, μετακίνησης, 
και νέας τοποθέτησης 165 Διευθυντών και Τμηματαρχών σε 
ΔΟΥ και ΣΔΟΕ της χώρας.

75. 8.11.2013 Κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νικολάου Δένδια

Μήνυση Ηλία Κασιδιάρη και Ηλία Παναγιώταρου για τις 
αξιόποινες πράξεις των α. 370 Α παρ. 1 και 259 Π.Κ.



H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

143

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑθΕΣΗΣ ΚΑΤΑ

76. 8.11.2013 Κατά του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανασίου Σκορδά.

Μήνυση του Ευάγγελου Κρητικού, Προέδρου της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών-
Καταναλωτών-Δανειοληπτών για την αξιόποινη πράξη της 
συκοφαντικής δυσφήμησης (α. 26, παρ. 1, εδ. Α’, 27, 363-362 
Π.Κ.).

77. 8.11.2013 Κατά διατελεσάντων Υπουργών Οικονομικών

Αναφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.».

Συσχετισμός με υπ’ αριθμ. 66 και 67 ΙΕ’ Περιόδου.

78. 29.11.2013 Κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη κ. Νικολάου Δένδια

Μηνυτήρια αναφορά του Λ.Σ.-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για τα 
αδικήματα της ψευδούς καταμηνύσεως και του άρθρου 192 
Π.Κ.

79. 3.12.2013 Κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Αθανάσιου Τσαυτάρη 

Έγκληση της εταιρείας «ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό 
τίτλο «Agrino» για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του.

80. 19.12.2013 Κατά του Υπουργού Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Έγκληση του Δορυλάου Κλαπάκη για τα αδικήματα της 
εσχάτης προδοσίας, της κακουργηματικής απάτης, της 
παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας και της 
προσπάθειας κάλυψης εγκληματικών ενεργειών.

81. 30.12.2013 Κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Αθανάσιου Τσαυτάρη

Μήνυση της εταιρείας «ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό 
τίτλο «Agrino» για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος 
και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή (α. 259 Π.Κ.), της 
ψευδούς βεβαιώσεως (α. 242 παρ. 1 Π.Κ.), της προτροπής 
σε τέλεση πλημμελήματος (α. 186 παρ. 2 Π.Κ.) και της 
παραβίασης προσωρινής διαταγής (α. 232Α Π.Κ.).

82. 4.1.2014 Κατά του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων Κ. 
Αρβανιτόπουλου

Μηνυτήρια Αναφορά του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών για πράξεις και παραλείψεις 
κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του.

83. 14.1.2014 Κατά διατελεσάντων Υπουργών: Στ. Καλαφάτη, Υφ. Αναπτ., 
Ι Μπουγά, Υφ. Ανάπτυξης, Αν. Νεράντζη, Υφ. Ανάπτυξης, Τ. 
Μπιρμπίλη, Υπουργού ΠΕΚΑ, Ασ. Παπαγεωργίου Υφ. ΠΕΚΑ

Επιστροφή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαχωριστεί, 
γιατί περιλαμβάνει το όνομα του Κ. Μουσουρούλη 
(βουλευτή).
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84. 29.1.2014 Κατά διατελεσάντων Υπουργών Οικονομικών 

Έγγραφο ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής. 

Συσχετισμός με 66, 67.

85. 18.2 .2014 Κατά Αντ. Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Ευ. 
Βενιζέλου

Κατόπιν της αναφοράς του Γιαμαρέλλου Παντελή για το 
αδίκημα της εσχάτης προδοσίας κ.λπ. (α. 134 Π.Κ.).

86. 21.2.2014 Κατά των διατελεσάντων Υφυπουργών Ανάπτυξης κ.κ. 
Σταύρου Καλαφάτη, Ι. Μπουγά και Αν. Νεράντζη και 
κατά των διατελεσάντων Υφυπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.κ. Τ. Μπιρμπίλη και Α. 
Παπαγεωργίου

Σχετικά με τη ματαίωση σημαντικής επένδυσης εξόρυξης 
ζεολίθου στα Πετρωτά Έβρου σε βάρος της εταιρείας «Ν. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Επανακατάθεση (ίδια με υπ’ αριθμ. 83).

87. 5.3.2014 Κατά του διατελέσαντος Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 
Ευαγγέλου Βενιζέλου

Κατόπιν της μήνυσης του Δημητρίου Αντωνίου για τα 
αδικήματα της συναυτουργίας και της συνέργειας σε 
παραβίαση μυστικών του κράτους, κατασκοπεία, υπόθαλψη 
εγκληματία και παρασιώπηση εγκλημάτων.

88 28.3.2014 Κατά του Πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά

Μήνυση Μ. Αρβανίτη για πράξεις και παραλείψεις του 
Πρωθυπουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

89 28.3.2014 Κατά του Αθ. Τσαυτάρη Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων

Καταγγελία Π. Μπάου, εκδότη της εφημερίδας «Αγροτική».



ΕΕΚΕ ΔιΚαιοσύνησ, ΔιαφανΕιασ Και ανθρωπινων ΔιΚαιωματων  

τησ ΚοινοβούλΕύτιΚησ ομαΔασ τού σύριΖα

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.
η νοθευμένη, λειψή και παραποιημένη ενημέρωση από μμΕ 
που διαπλέκονται με την κυβερνητική εξουσία, οδηγεί σε ένα 
συμπέρασμα: κάποιοι θέλουν τους πολίτες ανενημέρωτους, 
επειδή τους θέλουν ανενεργούς.
Για τον σύριΖα, η διαφάνεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας 
και δικαιοσύνης. το ίδιο και η λαϊκή συμμετοχή, με τους πολίτες 
κοινωνούς των προβλημάτων κι ενήμερους για κάθε μεθόδευση, 
που ένας στενός κύκλος διαπλεκόμενης εξουσίας δρομολογεί 
προς όφελος λίγων και εις βάρος των πολλών, του δημοσίου 
συμφέροντος και της κοινωνίας. 
σήμερα, δίνουμε στους πολίτες, ως εργαλείο εγρήγορσης κι 
αντίστασης απέναντι σε μια εξουσία που τους περιφρονεί, τους 
εμπαίζει και τους καταδυναστεύει, τη μαύρη βίβλο της ντροπής: 
μια συγκεντρωτική καταγραφή ντροπιαστικών ρυθμίσεων και 
μεθοδεύσεων, με τις οποίες η Κυβέρνηση σαμαρά επί δύο χρόνια 
(2012-2014), δρομολογεί την αμνήστευση ποινικών ευθυνών, τη 
φορολογική και επιχειρηματική διευκόλυνση των εκλεκτών της,  
την ασυλία, ατιμωρησία και ασυδοσία όσων άσκησαν ή ασκούν 
εξουσία ή διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και δημόσια περιουσία.
απολογισμός: πρωτογενές πλεόνασμα ονειδιστικών πρακτικών 
εξυπηρέτησης εαυτών, αλλήλων και «ημετέρων», άφεσης 
αμαρτιών και ευθυνών, με τη σφραγίδα ν.Δ.-πασοΚ.  
Έτσι «σώζουν τη χώρα».
ο σύριΖα δίνει τη μάχη της ανατροπής και για την 
αποκατάσταση της ισονομίας.
Καλούμε τους πολίτες να λάβουν μέρος στη μάχη αυτή.

Το πραγμαΤικο προσωπο Τησ κυβέρνησησ σαμαρα, 
μέσα απο Τισ καΤαγέγραμμένέσ πραξέισ μέΤαΤροπησ 
Τησ κοινοβουλέυΤικησ λέιΤουργιασ σέ μηχανισμο 
ξέπλυμαΤοσ σκανδαλων. οι χαρισΤικέσ ρυθμισέισ για 
έΤαιριέσ-διαφθορέισ (SiemenS, HDW, THySSenKrupp). οι 
Τροπολογιέσ-νΤροπολογιέσ αμνησΤέυσησ, ασυλιασ 
και αΤιμωρησιασ «ημέΤέρων», έαυΤων και αλληλων. η 
έπιβραβέυση μιζαδορων και διαφθορέων. οι γένναιοδωρέσ 
φορολογικέσ έλαφρυνσέισ και διέυκολυνσέισ σΤουσ 
ισχυρουσ, Την ωρα Τησ έξουθένωΤικησ φορολογικησ 
έπιθέσησ σΤουσ αδυναμουσ. ο ένΤαφιασμοσ δέκαδων 
ποινικων δικογραφιων καΤα υπουργων και πρωθυπουργων 
Των μνημονιακων κυβέρνησέων. οι σκανδαλωδέισ 
μέθοδέυσέισ έκποιησησ Τησ δημοσιασ πέριουσιασ μέσω 
Του Ταιπέδ. Τα δωρα σΤουσ σΤυλοβαΤέσ Των μνημονιων. 

H MAYΡΗ  
ΒΙΒΛΟΣ 
Τησ νΤροπησ

H MAYΡΗ  
ΒΙΒΛΟΣ 
Τησ νΤροπησ
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Ζωή Κωνσταντοπούλου

ύπεύθυνη για θέματα  

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας  

και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


