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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤ΄ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Η  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν  

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015                                        

ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ 

Στην Αθήνα σήμερα, 4 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30΄, συνήλθε στην «Αίθουσα 

Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) του Μεγάρου της Βουλής η Διάσκεψη των Προέδρων, για 

να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου της Βουλής, κυρίας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 

1. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής)  

2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος 

4. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος 

5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής) Μέλος 

7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ) Μέλος 

8. ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΝΔ) Μέλος 

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ) Μέλος 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΑΝΕΛ) Μέλος 

11. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Κοιν. Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ) Μέλος 

12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 

13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ (Σε αντικατάσταση Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 

14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 

15. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 

16. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ (Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 

17. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 

(Πρ. Διαρκούς Επιτροπής) Μέλος 
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Παρέστησαν, επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς, η 

Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων κυρία Χαρούλα (Χαρά) 

Καφαντάρη και ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 

Νικόλαος Μανιός. 

Παρέστησαν ακόμη ο Ειδικός Γραμματέας της Βουλής κ. Νικόλαος Παπασπύρου, 

η κυρία Ελένη Τζίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ως 

Γραμματέας, ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαρκών 

Επιτροπών και η κυρία Πηνελόπη Νόση, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Μόνιμων 

Επιτροπών. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή 

Κωνσταντοπούλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει 

η 21η Διάσκεψη των Προέδρων.  

Το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι αυτό που αναγράφεται και στις 

προσκλήσεις που έχετε λάβει: «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Συζήτηση για την 

πλήρωση των κενών θέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής».  

Έχουμε προσκαλέσει και τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης, τον Υπουργό Επικρατείας κ. Παππά.  

Θα ήθελα, με την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού όλοι ηρεμήσουν και 

καθίσουν στις θέσεις τους για να έχουμε κανονική Διάσκεψη, να σας πω ότι αποτελεί 
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θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσοι έχουν θεσμικό ρόλο σε μία δημοκρατία να σέβονται και 

τις διατάξεις του Συντάγματος και τις διατάξεις του νόμου, όταν δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα, να σέβονται τη θεσμική λειτουργία προσώπων και συλλογικοτήτων και, 

βέβαια, να σέβονται την προσωπικότητα των θεσμικών λειτουργών.  

Υπ’ αυτήν την έννοια και χωρίς περιστροφές, θα ήθελα να πω από τη θέση της 

Προέδρου της Βουλής ότι αποτελεί μείζον θεσμικό ατόπημα να επιχειρείται, χάριν 

μικροκομματικής ή μικροπολιτικής σκοπιμότητας, να σπιλωθούν προσωπικότητες και 

διαδρομές οι οποίες είναι άσπιλες, καθώς επίσης να επιχειρείται σύγχυση ή 

παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης με ηθελημένα, παραποιημένα στοιχεία και με 

ψεύτικους ισχυρισμούς.  

Τα λέω όλα αυτά, διότι εδώ και αρκετούς μήνες, ιδίως από την ανάληψη των 

καθηκόντων μου ως Προέδρου της Βουλής, με πολύ συστηματικό τρόπο έχει επιχειρηθεί 

κατ’ επανάληψη να εξυφανθούν σενάρια και να υλοποιηθούν επιθέσεις τόσο στο πρόσωπό 

μου όσο και στο πρόσωπο της Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

της κυρίας Λίνας Αλεξίου, που συμβαίνει να είναι μητέρα μου, να έχουμε δηλαδή 

συγγενική σχέση, χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει οποιουδήποτε τύπου διαπλοκή λειτουργιών 

και οποιουδήποτε τύπου θεσμική υπέρβαση ή παρέκβαση. 

(AG)  

(ΕP) 
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Μάλιστα –και αυτό το λέω για να καταγραφεί, διότι οφείλουμε όλοι να είμαστε 

απολύτως ειλικρινείς, ευκρινείς, διαφανείς και ευθείς- τη μία και μοναδική φορά κατά 

την οποία συνέπεσε αρμοδιότητά μου με αρμοδιότητα της κυρίας Αλεξίου και 

ειδικότερα στο πλαίσιο της προηγούμενης βουλευτικής Περιόδου, όταν υπήρξα μέλος 

της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώπιον της οποίας προσκαλείται 

και παρουσιάζει την έκθεσή του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως και 

όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, δήλωσα κώλυμα για λόγους δεοντολογίας, ως απλή 

Βουλευτής τότε, και αντικαταστάθηκα από τον συνάδελφό μου τότε, κ. Νίκο Βούτση, 

σημερινό πρώτον τη τάξει Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

Όσο δε αφορά την τρέχουσα βουλευτική Περίοδο, δηλαδή την Περίοδο από τις 

6 Φλεβάρη του 2015 μέχρι σήμερα, όπως είναι γνωστό στα μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας υπό την ευρύτατη σύνθεσή του που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό πριν 

από αρκετούς μήνες, έχω δηλώσει ότι για λόγους δεοντολογίας -τους ίδιους δηλαδή 

που υπαγόρευσαν τη στάση μου και στην προηγούμενη βουλευτική Περίοδο- ειδικώς 

για την πλήρωση των θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν θα 

αναμειχθώ ούτε θα αναλάβω οποιαδήποτε πρωτοβουλία, ακριβώς γιατί θεωρώ ότι αυτό 

θα μπορούσε να συγκροτήσει μια υπέρβαση θεσμικών αρμοδιοτήτων ή μια σύγχυση 

αρμοδιοτήτων. 
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Όπως είναι γνωστό στα μέλη του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

του ΣΥΡΙΖΑ, για λογαριασμό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της συμμετοχής της 

στη Διάσκεψη των Προέδρων ειδικώς για το θέμα αυτό ανατέθηκε στον 

Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Νίκο Φίλη, η αρμοδιότητα να 

επιχειρήσει να εξεύρει κοινώς αποδεκτές προτάσεις με τις άλλες Κοινοβουλευτικές 

Ομάδες και πρόσωπα που ex officio συμμετέχουν στη Διάσκεψη των Προέδρων, 

προκειμένου να επιχειρηθεί αυτό που δεν έχει καταστεί δυνατό εδώ και πάρα πολύ 

καιρό, δηλαδή η συγκρότηση πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων της Διάσκεψης των 

Προέδρων που απαιτείται για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης. 

Σας γνωρίζω ότι έχουμε συζητήσει το ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών στη 

Διάσκεψη και έχουμε εντοπίσει την ανάγκη να εξευρεθούν κοινώς αποδεκτές λύσεις, 

προκειμένου να πάψει να υπάρχει εκκρεμότητα με τις Ανεξάρτητες Αρχές.  

Σας θυμίζω ότι η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος που ορίζει τα εξής: «Η 

ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος 

και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος 

ορίζει». Μιλάμε για τις διοικητικές κυρώσεις. «O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που 

λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό –και 
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εδώ ερχόμαστε και στην αρμοδιότητα χορήγησης αδειών- την αντικειμενική και με 

ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου 

και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που 

επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η 

πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και 

την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας». 

Με βάση αυτό το άρθρο, το άρθρο 15, παράγραφος 2, προβλέπεται, επίσης, στο 

άρθρο 101Α του Συντάγματος ότι: «Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας, που 

οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα 

πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα 

προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των 

Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη 

πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία 

επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.  

Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται και όσα αφορούν τη σχέση των 

ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου». 

Στο άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής, λοιπόν, όπου ορίζονται οι 

αρμοδιότητες της Διάσκεψης των Προέδρων, ορίζεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων 
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«επιλέγει με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία 

των τεσσάρων πέμπτων των μελών της, τα μέλη των κατά το άρθρο 101Α του 

Συντάγματος ανεξάρτητων αρχών και μπορεί σε όσες περιπτώσεις το προβλέπει ο 

νόμος να ανακαλεί την επιλογή και να αποφασίζει την αντικατάσταση μέλους ή του 

συνόλου των μελών ανεξάρτητης αρχής, με την ίδια πλειοψηφία ή να αποφασίζει την 

έκπτωσή τους, συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παρ. 

4 του ν.3051/2002 πράξεις ή την αποδοχή της παραίτησής τους».  

Αυτά σε σχέση με όσα προβλέπονται από το νόμο. 

Θα ήθελα, επικαλούμενη ακριβώς την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που πρέπει 

θεσμικά να μας διακρίνει αλλά και την κατά την άποψή μου υπέρβαση των 

αρμοδιοτήτων πολλών παραγόντων της πολιτικής ζωής, να πω ότι είναι οργιαστικού 

τύπου οι επιθέσεις που έχουν επιχειρηθεί όλο το τελευταίο διάστημα, με πολύ 

συγκεκριμένους υπαινιγμούς και με αναπαραγωγή τοποθετήσεων και επίκλησης 

γεγονότων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχουν φτάσει δε σε 

τέτοιο σημείο παραποίησης, ώστε, εάν κατάλαβα σωστά, έχουν υιοθετηθεί ακόμα και 

από τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος όμως θα μας ενημερώσει καταλλήλως. 

Διαρκούσης της τρέχουσας Περιόδου, αυτό το οποίο είναι επισήμως γνωστό 

και απολύτως προσβάσιμο σε όλους όσοι επιτελούν θεσμική υπηρεσία και λειτουργία 

είναι ότι έληξαν ακόμη και η καθ’ υπέρβασιν παραταθείσες ξανά και ξανά θητείες 
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μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είχαν οριστεί προ πάρα πολλών 

ετών. 

(ΜΤ) 

(AG) 

Πρόκειται για τον Πρόεδρο, μέχρι πρότινος, του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, ο οποίος είχε διορισθεί στις 3 Ιουνίου 2002 και 

ξανά στις 28 Φλεβάρη 2008, έχοντας υπηρετήσει για διάστημα άνω της οκταετίας στην 

Ανεξάρτητη Αρχή.  

Υπενθυμίζω –και θα έρθω σ’ αυτό- ότι ο χρόνος θητείας των μελών των 

ανεξαρτήτων αρχών ορίζεται στον ν. 4055/2012 ως οκταετούς διάρκειας. Αυτή η διάταξη 

νόμου το 2012 είχε περιληφθεί σε ένα πολυνομοσχέδιο τότε του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

προκειμένου, όπως φάνηκε, να καλυφθούν περιπτώσεις θητειών οι οποίες κατά τον χρόνο 

έκδοσης της διάταξης είχαν υπερβεί τη νόμιμη διάρκειά τους, δηλαδή είχαν υπερβεί την 

προβλεπόμενη διάρκεια.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, δηλαδή της υπέρβασης του χρόνου της προβλεπόμενης 

διάρκειας, δεν υπάγονταν από τα τότε μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

μόνο δυο, δηλαδή μόνο δυο μέλη δεν είχαν ζήτημα να τους παραταθεί η θητεία, αλλά 

είχαν πολύ σύντομη διαδρομή θητείας τότε. Ήταν η κυρία Λίνα Αλεξίου, Αντιπρόεδρος 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο κ. Γιώργος Στεφανάκης, μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  
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Και οι δυο είχαν διορισθεί με ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

της Βουλής εκείνης της βουλευτικής Περιόδου, στην οποία, όπως είναι γνωστό, δεν ήμουν 

μέλος καν του Κοινοβουλίου ούτε είχα υπάρξει υποψήφια, στις 27-01-2011. Τότε, λοιπόν, 

είχαν διορισθεί αυτά τα δυο μέλη και άρα το 2012 είχαν έναν χρόνο θητείας.  

Από τα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης υπήρχαν ο κ. 

Λασκαρίδης, στον οποίο αναφέρθηκα, με αρχικό διορισμό το 2002, η κ. Εύη Δεμίρη, στην 

οποία αναφέρθηκα, με αρχικό διορισμό, επίσης, το 2002 και δεύτερο διορισμό στις ίδιες 

ακριβώς ημερομηνίες στις 28-02-2008, ο κ. Ιωάννης Παπακώστας, με αρχικό διορισμό το 

2002 και δεύτερο διορισμό το 2008 και ο κ. Κωνσταντίνος Τσουράκης, ο οποίος όμως 

παραιτήθηκε στις 28-09-2012.  

Επίσης, από τα σημερινά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

υπαγόταν στην περίπτωση της ολοκλήρωσης της τετραετίας –τόσο ήταν νομίζω- ή 

εξαετίας ο κ. Κωνσταντίνος Αποστολάς, ο οποίος έχει διορισθεί για πρώτη φορά στις 28-

02-2008. Άρα, με τη σημερινή διατύπωση του νόμου, όπως ισχύει από το 2012, χωρίς να 

έχει τροποποιηθεί, η θητεία αυτή λήγει το 2016.  

Η θητεία των άλλων δυο μελών του ΕΣΡ που υπήρχαν από τότε, από το 2012, 

λήγει στις 26-01-2019, ενώ επιπλέον έχουν μεσολαβήσει δυο ακόμη διορισμοί, με 

αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της προηγούμενης περιόδου, ειδικότερα του 

αποβιώσαντος Άρη Σταθάκη, ο οποίος διορίσθηκε στις 18-12-2013 από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων, απεβίωσε στις 13 Ιουνίου 2014 και στη θέση του διορίσθηκε η κυρία Δήμητρα 
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Παπαδοπούλου, η οποία διορίσθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος Άρη 

Σταθάκη, από τις 12-12-2014 έως τις 17-12-2018. 

Επομένως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αυτά που υπάρχουν ως 

νομοθεσία, η θητεία των τεσσάρων εναπομεινάντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης είναι ενεργή για τα διαστήματα που έχει προβλέψει ο ν. 4055/2012. 

Ήταν ένας νόμος της Κυβέρνησης Παπαδήμου, ο οποίος δεν έχει σ’ αυτό το επίπεδο με 

οποιονδήποτε τρόπο τροποποιηθεί.  

Αυτό που είχε συμβεί στην προηγούμενη περίοδο, με πολύ αρνητικές συνέπειες για 

το κύρος και των ανεξαρτήτων αρχών και του Κοινοβουλίου, ήταν ότι κατ’ επανάληψη 

δινόταν παράταση σε ληγμένες θητείες πέραν της οκταετίας. Πάρα πολλές απ’ αυτές ήταν 

και πέραν της δεκαετίας ή της δωδεκαετίας. Υπάρχει, ας πούμε, η περίπτωση του κ. Βέη 

στο ΑΣΕΠ, που υπηρέτησε από το 1994 μέχρι πότε, κύριε Ειδικέ Γραμματέα;  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (Ειδικός Γραμματέας της Βουλής): Τον 

Δεκέμβριο πέρυσι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, δηλαδή 

είκοσι χρόνια.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε Αρχιεπίσκοπος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκεί, λοιπόν, υπήρχαν διατάξεις που 

εισάγονταν συνήθως σε άσχετα νομοσχέδια. Όσοι ήμασταν Βουλευτές στην προηγούμενη 

Περίοδο το θυμόμαστε. Θυμόμαστε, επίσης, και ποιοι ήμασταν όσοι αντιλέγαμε σ’ αυτές 
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τις διατάξεις. Θυμάστε όλοι ότι στη διάρκεια αυτής της Περιόδου ένα από τα πράγματα 

που είπα στη Διάσκεψη ως Πρόεδρος της Βουλής είναι ότι οφείλει η Διάσκεψη να δώσει 

λύση σ’ αυτό το θέμα, η οποία δεν μπορεί να είναι η λύση των παρατάσεων πέραν της 

νομίμου διάρκειας της θητείας.  

Ούτως εχόντων των πραγμάτων και με δεδομένο το πολύ ευαίσθητο πεδίο, το 

οποίο καλείται να αντιμετωπίσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έχει πάρα πολύ 

μεγάλη σημασία ο καθένας με πολύ υπευθυνότητα να προσεγγίζει το πεδίο της ευθύνης 

του και να μη θέτει υπό αμφισβήτηση ζητήματα που δεν είναι αμφισβητούμενα, αλλά και 

να διεκδικεί να ρυθμιστούν εκείνα τα οποία είναι αμφισβητούμενα.  

Το λέω αυτό διότι, ως γνωστόν, το κύρος της θητείας των μελών των ανεξαρτήτων 

αρχών αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων που εκδίδουν. Εάν 

αμφισβητείται το νόμιμο της θητείας μελών οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, τίθεται εν 

αμφιβόλω ενώπιον των δικαστηρίων το κύρος των αποφάσεων και ιδίως των προστίμων 

που εκδίδουν.  

Δεν θέλω να θυμίσω περιπτώσεις αποφάσεων και του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης που ακυρώθηκαν όταν συμμετείχαν στη σύνθεσή του πρόσωπα τα οποία 

δεν νομιμοποιούνταν να συμμετάσχουν. Υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και πρέπει να τις 

γνωρίζουμε όλες. Γι’ αυτό έχει μια σημασία να μιλούμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα 

όταν κάνουμε επίκληση ενεργού θητείας ή μη ενεργού θητείας.  
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Σύμφωνα με όσα σας εξέθεσα, θα ακούσουμε και τις τυχόν αντίθετες προσεγγίσεις 

και απόψεις, οι οποίες με την ίδια υπευθυνότητα και ευθύτητα και στο αρμόδιο forum, που 

είναι η Διάσκεψη, πρέπει να καταγραφούν.  

Θέλω, επίσης, να σας ενημερώσω ότι έχει περιέλθει στην Ειδική Γραμματεία της 

Προέδρου της Βουλής μια επιστολή των τεσσάρων μελών, της Αντιπροέδρου του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, της κυρίας Αλεξίου και των τριών μελών με ενεργό θητεία, 

του κ. Αποστολά, του κ. Στεφανάκη και της κυρίας Παπαδοπούλου. 

(SO) 

 

 

  

 

 

 

 

(MT) 

Είναι η από 30 Ιουλίου 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 5971 επιστολή προς τη 

Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής δια της Προέδρου της Βουλής. Παρακαλώ να 

διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Διάσκεψης. Και δώστε και ένα αντίγραφο και στον κύριο 

Υπουργό που παρίσταται. Η επιστολή αυτή έχει ως εξής: 
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«Κυρία Πρόεδρε, από τον Απρίλη του 2015 το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης λειτουργεί με τέσσερα μόνο μέλη αντί των επτά μελών που προβλέπει ο 

νόμος.  

Η μη συμπλήρωση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με 

τρία ακόμη μέλη, η οποία έχει παραταθεί ήδη επί μακρό χρονικό διάστημα, δημιουργεί 

υπέρμετρες δυσκολίες στην εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης δεδομένης και της πληθώρας των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που 

συσσωρεύονται και αυξάνονται.  

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τον Απρίλιο του 2015 συνεδριάζει 

υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου συνεχώς σε καθεστώς αγχωτικής οριακής απαρτίας –

διότι η απαρτία εξαντλείται στα τέσσερα πρόσωπα, σχόλιο είναι τώρα αυτό- με τον 

κίνδυνο ανά πάσα στιγμή, λόγω οποιουδήποτε τυχαίου συμβάντος, τη μη νόμιμη 

συγκρότησή του.   

Ενόψει και της κατάθεσης του σχεδίου νόμου για την αδειοδότηση παρόχων 

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων επείγει η συμπλήρωση των κενών θέσεων του 

Συμβουλίου». 

Η επιστολή υπογράφεται από τα πρόσωπα που σας ανέφερα. 

(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής: 
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Έχουμε, επομένως, και μια κρούση της Ανεξάρτητης Αρχής προς τη Διάσκεψη των 

Προέδρων ότι αυτήν τη στιγμή η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

είναι οριακή. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Έχει ημερομηνία 30/7. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η 30η Ιουλίου είναι η ημερομηνία και το 

πρωτόκολλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και 3 Αυγούστου είναι το 

πρωτόκολλο της δικής μου Ειδικής Γραμματείας. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι το δικό μας 

πρωτόκολλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουμε, λοιπόν, και αυτήν την επιστολή 

που πρέπει να τεθεί υπόψιν των μελών της Διάσκεψης και θέλω επίσης να πω τα εξής. 

Αυτή η συνεδρίαση θα λύσει ή θα περιλάβει οπωσδήποτε όλες τις θέσεις που 

διατυπώνονται και θα έχουμε καθαρές εξηγήσεις. Διότι διαρκούσης αυτής της περιόδου 

έχουν γίνει ανοίκειες επιθέσεις και από κόμματα. Πολύ χαρακτηριστική είναι η επίθεση 

του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Ποταμιού, του κ. Θεοχάρη, ο οποίος έφτασε να 

ισχυριστεί σχεδόν ότι –όχι σχεδόν, το ισχυρίστηκε από το Βήμα της Βουλής- υπήρξε 

δήθεν φωτογραφική διάταξη στο νομοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου σε σχέση με την 

Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, υπαινισσόμενος ότι αυτό έγινε 

λόγω της συγγένειάς της με εμένα ως Πρόεδρο της Βουλής.  
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Εκδόθηκε η σχετική απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ήδη στις 8 Μαΐου του 2015 που εξηγεί τα πάντα. Υπήρξε, ταυτόχρονα, 

μια οργιαστική σπέκουλα ότι δήθεν ως Πρόεδρος της Βουλής διόρισα τη μητέρα μου 

δήθεν Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  

Αυτές οι άκρως συκοφαντικές επιθέσεις που έχουν ως αφετηρία συγκεκριμένο 

ιδιοκτήτη Μέσων Ενημέρωσης, που λόγω των προστίμων που έχουν επιβληθεί από το 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει επιδιώξει την απονομιμοποίηση της σύνθεσης 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν μπορεί να αναπαράγονται ούτε με 

ανεύθυνο τρόπο ούτε με υποβολιμαίο τρόπο. 

Άρα, ως Πρόεδρος της Βουλής παρακαλώ με βάση όσα εκτέθηκαν, τα οποία 

αφενός περιλαμβάνουν τη δική μου τοποθέτηση για λόγους αρχής και δεοντολογίας ότι 

δεν θα συμμετάσχω στη διαδικασία ανεύρεσης προσώπων και προτάσεων για τη 

συγκεκριμένη Ανεξάρτητη Αρχή, πράγμα που έχει για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 

ΣΥΡΙΖΑ και ως μέλος της Διάσκεψης των Προέδρων αναλάβει ο κ. Φίλης και αφετέρου, 

σε σχέση με την ανάλυση του νομικού πλαισίου εν σχέσει με την θητεία των μελών του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η άποψή μου είναι αυτή την οποία σας εξέθεσα, η 

οποία ερείδεται και στις ερμηνείες που έχουν μέχρι σήμερα γίνει του ν. 4055/2012, σε 

σχέση όχι μόνο με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και με όλες τις 

Ανεξάρτητες Αρχές. Και ήταν ένας νόμος που, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της 

περιόδου δεν είχε ψηφίσει, είχε καταψηφίσει και σε σχέση με αυτήν τη διάταξη.  
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Επειδή όμως διατυπώθηκε από τον κύριο Υπουργό, σε δημόσια συνεδρίαση -σε 

άλλο forum, όχι κοινοβουλευτικό- η άποψη ότι είναι ληγμένες όλες οι θητείες όλων των 

μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, γεγονός που, εάν επιμένει σε αυτήν την 

ερμηνεία ο κύριος Υπουργός, σημαίνει ότι η Διάσκεψη πρέπει να ανεύρει επτά μέλη και 

όχι τρία, πρέπει να εξηγηθεί πώς συνέβη αυτό και επί τη βάσει -θα μας πει ο κύριος 

Υπουργός- ποιας ερμηνείας. Και θα πρέπει, επίσης, να δρομολογηθούν οι σχετικές 

διαδικασίες και να αναληφθούν και οι σχετικές ευθύνες. 

Άρα, είναι νομίζω ευθύνη όλων να πάρουν πολύ συγκεκριμένα θέση. Πρέπει να 

πάρουμε και θέση και να το λύσουμε αυτό το θέμα, διότι δεν μπορεί να έχουμε μια 

Ανεξάρτητη Αρχή η οποία νομίζει ότι λειτουργεί νόμιμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν 

λειτουργεί νόμιμα, ούτε μπορεί να έχουμε κυρώσεις οι οποίες θα ακυρωθούν γιατί θα 

υιοθετήσουμε μια άλλη ερμηνεία. 

Η δική μου άποψη είναι ότι ό,τι ισχύει για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές στο πλαίσιο 

του Συντάγματος και των νόμων θα πρέπει να ισχύσει και εν προκειμένω. Αλλά για όλους 

τους λόγους που σας εξέθεσα και λόγω της αποχής μου από τη διαδικασία ανεύρεσης, 

εκείνο το οποίο θεωρώ υποχρέωσή μου να αναλάβω ως ευθύνη στο στάδιο αυτό είναι να 

αποσαφηνιστεί πλήρως ποια είναι η θέση της Διάσκεψης, εάν αναζητούμε τρία πρόσωπα ή 

επτά και πώς κινούμαστε φυσικά σε σχέση με τις υπόλοιπες Ανεξάρτητες Αρχές. Διότι αν 

υποστηριχθεί μια άλλη ερμηνεία και προσέγγιση, αυτό θα πρέπει καταδήλως να ισχύσει 

για όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. 
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Θέλω να σας κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου ότι –αυτό είναι ένα πολύ μικρό 

σχόλιο που δεν αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά που έχει πολύ 

μεγάλη σημασία- η Αρχή της οποίας πραγματικά κινδυνεύει η λειτουργία, γιατί εκεί 

υπάρχει ζήτημα θητείας και γι’ αυτήν την Αρχή έγινε και η συγκεκριμένη ρύθμιση του 

νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών. 

 Και επειδή δεν ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ή πιστεύουν ότι δεν 

υποκλέπτονται ή δεν παρακολουθούνται οι συνομιλίες των πολιτικών προσώπων ή των 

πολιτών, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και θα σας παρακαλέσω να υπάρξει η μεγίστη 

σύμπραξη, προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα. 

Αυτά εισηγητικά. Και έχουν το λόγο τα μέλη της Διάσκεψης ή ο κύριος Υπουργός, 

εάν θέλουν αν τοποθετηθούν. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να ξεκινήσει ο κύριος Υπουργός. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να μας πει ο 

κύριος Υπουργός. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, να μας πει ο κύριος 

Υπουργός τη θέση της Κυβερνήσεως για να τοποθετηθούμε συνολικά. Αλλιώς πώς θα 

γίνει;  

(KM) 

(SO) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Καταρχήν, να ευχαριστήσω 

για την πρόσκληση. Θα είμαι σύντομος. Ορισμένα από αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος 

δεν θα τα σχολιάσω. Θα μπω στην ουσία του θέματος. 

Και ο υποφαινόμενος και η Κυβέρνηση συνολικά γίνεται το τελευταίο διάστημα 

δέκτης επιθέσεων από πολύ συγκεκριμένα κέντρα, ακριβώς επειδή έχει έρθει και έχει 

αναρτηθεί το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες.  

Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες θα καταθέσω την παράκληση της 

Κυβέρνησης προς τη Διάσκεψη των Προέδρων να το θωρακίσουμε θεσμικά και να μη 

δώσουμε δυνατότητα και πάτημα σε διάφορα κέντρα να αμφισβητήσουν τις διαδικασίες 

και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο την επόμενη δεκαετία.  

Η ερμηνεία η οποία κατατέθηκε από την Πρόεδρο δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι 

κατά το άρθρο 101Α του Συντάγματος υπάρχει ορισμένη θητεία για τα μέλη των 

Ανεξαρτήτων Αρχών και η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4055/2012 είναι σαφές ότι 

προϋποθέτει και απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, διότι αν αυτό δεν συνεκτιμηθεί, 

θα μπορούσε η Κυβέρνηση η παρούσα να φέρει μία διάταξη σε ένα άσχετο νομοσχέδιο 

που να παρατείνει τη θητεία ή να μειώνει τη θητεία των μελών. Άρα, και η εφαρμογή των 

θητειών που προβλέπεται προϋποθέτει –νομίζουμε- την απόφαση της Διάσκεψης των 

Προέδρων.  
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Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι για ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το 

οποίο έχει τη σύνθεση που έχει αυτήν τη στιγμή, η θητεία των μελών του να παρατείνεται 

ανά τρίμηνα και ανά εξάμηνα, δεν είναι μια σύνθεση που θα ήθελε η δημοκρατία μας να 

είναι η σύνθεση η οποία θα πάρει την ευθύνη για να διαμορφώσει το νέο τηλεοπτικό 

τοπίο.  

Έχει γίνει κατά το παρελθόν για την πολιτεία του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης κριτική και από την παράταξη την οποία έχω την τιμή να υπηρετώ για 

τα πεπραγμένα, όπως το να καθίσταται πανελλαδικής εμβέλειας μία άδεια τοπικής 

εμβέλειας εν μία νυκτί και προφανέστατα αδιαφανώς. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία θα 

πρέπει να αποτραπούν.  

Επανέρχομαι και λέω ότι, καθώς εγώ έχω και θεσμική υποχρέωση να απέχω 

απολύτως ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης από τη συζήτηση επί των προσώπων τα οποία 

θα στελεχώσουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, διότι πρωτίστως ανεξάρτητη 

αυτή η Αρχή πρέπει να είναι από την Κυβέρνηση, καταθέτω την προσωπική έκκληση να 

ληφθούν αυτά τα μέτρα τα οποία θα θωρακίζουν τη διαδικασία απέναντι σε ορέξεις οι 

οποίες έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνονται αυτήν τη στιγμή, οι οποίες κατατείνουν και 

στοχεύουν να αμφισβητήσουν τη διαδικασία έκδοσης των αδειών. 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με βάση το νομοσχέδιο, θα έχει πάρα 

πολύ σοβαρές αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και της απόδοσης των 
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αδειών. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια καθίσταται καθοριστικής σημασίας το να 

θωρακίσει η Βουλή τη σύνθεση και τη λειτουργία του. 

Επαναλαμβάνω ότι σε καμία των περιπτώσεων ο ομιλών δεν θα εκφέρει γνώμη 

ούτε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις για το ποιος ή ποια πρέπει να είναι ή δεν πρέπει να είναι, αν 

πρέπει να του παραταθεί η θητεία ή δεν πρέπει να του παραταθεί η θητεία.  

Αυτό που θα επαναλάβω για άλλη μία φορά και το θεωρώ ότι είναι επείγουσα 

ανάγκη, ούτε της Κυβέρνησης ούτε του κόμματός μου ούτε καν της Βουλής, αλλά 

επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας, είναι να μπει τάξη στο τηλεοπτικό πεδίο και να μπει με 

τρόπο που δεν θα επιδέχεται αμφισβητήσεις από αυτούς που ήδη έχουν αρχίσει ως 

συνήθως, αλλά και κατά το παρελθόν, να εκτοξεύουν τα βέλη τους απέναντι σε 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες που φιλοδοξούν να βάλουν τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. 

Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Νομίζω ότι η πολιτική βούληση της 

Κυβέρνησης είναι σαφής και υπερβαίνει και οποιεσδήποτε υπόνοιες επί προσωπικών 

ζητημάτων ή ύπαρξη συγγενικών σχέσεων. Αυτά μακριά από εμένα και μακριά από την 

Κυβέρνηση. Δεν τίθενται προφανώς –προφανέστατα- τέτοια ζητήματα και ούτε πρόκειται 

ποτέ τεθούν.  

Έχει την ιστορική ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, αυτή η Βουλή -και απευθύνομαι 

σε όλες τις πτέρυγες- να κλείσει έναν κύκλο αδιαφανούς λειτουργίας των τηλεοπτικών 

πραγμάτων στη χώρα μας. Και αυτήν την ευκαιρία μπορεί και πρέπει να μην την πάρει 

μισή, μπορεί και πρέπει να τη θωρακίσει.  
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Συγγνώμη αν καταχράστηκα το χρόνο σας. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, 

ζητώ τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα 

να διευκρινίσετε ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τη διευκρίνισα, κυρία 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επί της διαδικασίας, δεν θα 

επιθυμούσα η παρούσα συνεδρίαση να εξελιχθεί σε μία διαδικασία αντεγκλήσεων 

μεταξύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, καμία αντέγκληση. Κοιτάξτε, θα 

πρέπει η Διάσκεψη… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας):…εμού και της Προέδρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, όχι δεν υπάρχει τέτοια… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Koinovouleftiki-Omada/?MPId=60d8e525-9b5d-4c91-8b20-438333549712
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δυστυχώς, υπάρχει τέτοιος 

κίνδυνος. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορούμε να πάρουμε μέρος και εμείς 

στον καυγά ή θα μείνει μόνο μεταξύ σας; 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να πάρουμε μέρος 

και εμείς στη συζήτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, κύριε Λυκούδη, που άνοιξε 

η όρεξή σας. Μισό λεπτό. 

Η Διάσκεψη -ξαναλέω- οφείλει να λάβει υπόψιν της το νομοθετικό και 

συνταγματικό πλαίσιο. Εν προκειμένω σας ανέφερα ποιο είναι αυτό. Και αυτό το οποίο 

εσείς αναφέρατε περί τρίμηνης και εξάμηνης παράτασης θητειών δεν ισχύει για κανένα 

από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που υπηρετούν σήμερα. 

Επομένως, υπάρχουν δύο τινά: Ή αμφισβητούμε τη συνταγματικότητα του ν. 

4055/2012 που έχει εφαρμοστεί σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, με αποτέλεσμα να 

υπηρετήσουν σε αυτές πρόσωπα που εξάντλησαν την οκταετία –σε όλες- είτε δεν το 

αμφισβητούμε. Και δεν είναι ζήτημα αντεγκλήσεων, είναι ζήτημα υπεύθυνης στάσης. Θα 

πρέπει να έχουμε υπόψιν μας όμως ότι η θέση που θα πάρει η Διάσκεψη των Προέδρων -

και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε θέση- σε σχέση με αυτό το ζήτημα επηρεάζει -και κανείς 

δεν μπορεί να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι επηρεάζει- το κύρος των αποφάσεων που 

εξέδωσαν αυτές οι Αρχές. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Koinovouleftiki-Omada/?MPId=60d8e525-9b5d-4c91-8b20-438333549712
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Αν, ας πούμε, η ΑΔΑΕ εξέδωσε μία απόφαση προστίμου κατά της VODAFONE –

αναφέρω μια άλλη Ανεξάρτητη Αρχή- με μέλη τα οποία βρίσκονταν στην εφαρμογή του ν. 

4055 και πάρουμε τη θέση και την άποψη που μπορεί να είχε υποστηριχθεί από κάποιους 

ότι δεν υπήρχε νόμιμη σύνθεση, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις και ιδίως -αυτό που 

ενδιαφέρει- οι αποφάσεις κυρώσεων που εξέδωσαν οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν είναι 

έγκυρες, δεν είναι νόμιμες.  

Αν δεν είστε πρόχειρος σε αυτό, δεν θέλω να σας πιέσω. Και αν δεν είστε νομικά…  

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Επί της 

διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δεν με πιέζετε. Μην 

ανησυχείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι 

δικηγόροι. Αλλά έχει μία σημασία, επειδή κάνατε μία συγκεκριμένη αναφορά για το 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ότι έχουν λήξει όλες οι θητείες, αυτό πρέπει να είναι 

εν γνώσει της Διάσκεψης που θα αποφασίσει, προκειμένου να δούμε τι πρωτοβουλίες θα 

αναλάβουμε. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι εξανίσταστε, κύριε Κακλαμάνη! 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Όταν θα 

τοποθετηθώ, θα καταλάβετε γιατί εξανίσταμαι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει, θα τοποθετηθείτε. 

Είναι κρίμα που δεν είναι παρών ο κ. Μεϊμαράκης που ήταν ο προηγούμενος 

Πρόεδρος της Βουλής και είχε συμμετάσχει στις Διασκέψεις για τις υπόλοιπες 

διαδικασίες.  

Εν πάση περιπτώσει, πάντως, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει απολύτως να 

διασαφηνιστεί και δεν μπορεί να αιωρείται ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται α λα καρτ ως 

εργαλείο επίθεσης είτε σε μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών είτε σε άλλους θεσμικούς 

παράγοντες. 

(SS) 

(KM) 

Πρέπει, δηλαδή, να το λύσουμε θεσμικά.  

Τον λόγο έχουν ζητήσει ο κ. Σταθάς, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητρόπουλος. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Δώστε στον κ. Μητρόπουλο τον λόγο, στον κ. 

Αντιπρόεδρο. 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να προηγηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητρόπουλε, είστε πολύ 

ευγενικός. 

Θα τον προτιμήσουμε. 

Λοιπόν, έχουν ζητήσει τον λόγο ο κ. Μητρόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. 

Λυκούδης, ο κ. Κακλαμάνης, θα προτιμήσουμε και τον κ. Κακλαμάνη, … 
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Με τη σειρά όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Με τη σειρά όμως των κομμάτων που 

εκπροσωπούν. Ο κ. Σταθάς, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Φίλης. Υπάρχει κάποιος άλλος; Αυτοί 

είναι.  

Λοιπόν, τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.  

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, 

είναι και ένα θέμα επί της διαδικασίας.  

Δεν θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στη συζήτηση επί όσων και εσείς 

πρωτοαναπτύξατε και ο Υπουργός, εάν δεν απαντήσει και εάν δεν πάρει θέση επί της 

κεντρικής θέσης την οποία εσείς υποστηρίξατε ότι χρήζει μερικής αναπλήρωσης, 

συμπλήρωσης το ΕΣΡ και όχι ολοσχερούς ανασύνθεσης εξ υπαρχής, όπως υποστηρίζει και 

πιστεύει η Κυβέρνηση. 

Άρα, λοιπόν, όχι με αμφισημίες, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας -και εμείς 

θα πάρουμε και εγώ περισσότερο σε ό,τι είπατε τελευταία στιγμή ενδεχομένως να ταχθώ- 

αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσετε, εάν ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας μέχρι τώρα 

πρέπει να απαντήσετε και στη κεντρική εκφώνηση της Προέδρου, αλλά και αυτοί οι 

τέσσερις άνθρωποι -αν δούμε το έγγραφο που αναγνώσατε- έχουν την πεποίθηση και σας 

εγκαλούν ότι είναι τέσσερις σε οριακή απαρτία και ότι σας καλούν να συμπληρώσετε με 

άλλα τρία μέλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα. 
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μάλιστα.  

Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να πάρετε θέση σε αυτό. Ή πάμε σε έναν εξ υπαρχής 

ορισμό, ανεξάρτητα εάν είναι νόμιμη η σύνθεση, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα των 

πράξεων. Και μην επιμένουμε σε αυτό. Άπαξ και λειτουργεί μέχρι τώρα, δεν πάσχει σε 

εγκυρότητα  καμία πράξη τους, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε εάν πάμε σε έναν εξ 

υπαρχής ορισμό σε επτά μέλη ή πάμε σε μία μερική συμπλήρωση. Δεν έχουμε να 

εμβαθύνουμε περαιτέρω, εάν δεν το  ξεκαθαρίσετε. Διότι υπαινιχθήκατε τρεις φορές και 

σωστά το είπατε και το είπατε και σε άλλη δημόσια προχθές συνάντηση που βρεθήκαμε με 

άλλη ιδιότητα οι τρεις μας και κάποιοι άλλοι από εδώ, διότι είπατε να μην δημιουργούνται 

προβλήματα και ορέξεις σε όποιους καιροφυλακτούν. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε: 

Πάμε σε μερική -δηλαδή τρία μέλη αναζητούμε τώρα- ή επτά μέλη ή εξ υπαρχής ορισμό; 

Να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, κύριε Υπουργέ.  

Το λόγο έχει ο κ. Κακλαμάνης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία Πρόεδρε, … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θέλετε να απαντήσετε; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι, εφόσον ακολουθεί 

κύκλος τοποθετήσεων.  

Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Εξ όσων γνωρίζω, είναι μόνο ένα μέλος το οποίο δεν 

έχει ολοκληρώσει την αρχικώς οριζόμενη, όταν διορίστηκε, θητεία του. Κατά τα άλλα, η 

δική μου ερμηνεία είναι ότι η εφαρμογή των επεκτάσεων της θητείας προϋποθέτει 
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απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Αλλιώς μπαίνουμε στη λογική ότι μια κυβέρνηση 

μπορεί να φέρει μια τροπολογία… 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι επεκτάσεις 

απαιτούνται; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παράταση, συγγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μητρόπουλε, σας παρακαλώ να 

μιλάτε στο μικρόφωνο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επιτρέψτε μου. 

Άρα, θεωρώ ότι για όσα μέλη δεν έχει υπάρξει απόφαση παράτασης της θητείας 

τους, πρέπει να αντικατασταθούν. Αυτό λέω.  

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μάλιστα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αλλιώς –επαναλαμβάνω- το 

κεντρικό πρόβλημα εδώ είναι ότι μια απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με μια απλή 

κοινοβουλευτική διαδικασία, μπορεί να παρατείνει θητείες κατά το δοκούν. Και φεύγει 

από τη μέση η συνταγματική πρόβλεψη περί ευρείας πλειοψηφίας στη Διάσκεψη των 

Προέδρων. 

Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση πάντως και για να μην υπερβαίνω και τα 

θεσμικά εσκαμμένα, είναι δουλειά της Διάσκεψης των Προέδρων να αποφασίσει και επί 

της διαδικασίας και προφανέστατα προφανώς και επί των προσώπων. Και δουλειά της 
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Κυβέρνησης είναι να νομοθετεί όποτε και όπως νομίζει και να διεκδικεί να κατακτήσει την 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία.  

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Χάριν πληρότητας της ενημέρωσης, 

γιατί σημασία έχει να λέμε και ακριβώς τι εννοούμε, στο ν. 4055/2012, όπως ισχύει μέχρι 

σήμερα, που ήταν ο νόμος ο οποίος έκανε αυτές τις συνολικές ρυθμίσεις για όλα τα μέλη 

των Ανεξαρτήτων Αρχών και έχει εφαρμοσθεί ξαναλέω από το 2012 έως σήμερα, 

διαλαμβάνονται τα εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των 

μελών των προβλεπομένων από το Σύνταγμα Ανεξαρτήτων Αρχών που έχουν επιλεγεί από 

τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και έχουν υπηρετήσει ως τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη στην ίδια Αρχή συνολικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της 

οκταετίας».  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Πότε ήταν αυτή η ρύθμιση; Για πόσα άτομα είναι, για όσα 

απομένουν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το 2012 ήταν αυτή η ρύθμιση. «Για όσα 

από τα υπηρετούντα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει οκταετία από την αρχική επιλογή τους, 

η θητεία τους παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση οκταετίας. Η αντικατάσταση των 

αποχωρούντων κατά τα ανωτέρω μελών πραγματοποιείται μέσα σε έξι μήνες από την 

έναρξη ισχύος του νόμου. Μέχρι την αντικατάσταση παρατείνεται η θητεία των 

αποχωρούντων».  



30 / 
105 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ E. 4-08-2015         BA0804EP 

 
Οι παρατάσεις, λοιπόν, οι τρίμηνες, οι εξάμηνες, που έγιναν σε όλη την 

προηγούμενη περίοδο, αφορούσαν τους αποχωρούντες, οι οποίοι δεν αποχωρούσαν. Εν 

προκειμένω δεν έχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τέτοιες περιπτώσεις, 

έχουμε… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Οι τέσσερις, δηλαδή, έχουν συμπληρώσει οκταετία ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κανένας τους δεν έχει συμπληρώσει 

οκταετία από τους τέσσερις και έχουν διαφορετική διάρκεια θητείας. Ο ένας ήταν 

ορισμένος το 2008, οι δύο είναι ορισμένοι το 2011 και η τέταρτη είναι ορισμένη το 2014. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. 

Από εκεί και πέρα επιπλέον, σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες Αρχές, εφαρμόσθηκε 

αυτό το άρθρο, δηλαδή και για την αποχώρηση και για τη συνολική διάρκεια της θητείας, 

σε όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές. 

Το λόγο έχει ο κ. Κακλαμάνης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Επιτρέψτε μου, κυρία 

Πρόεδρε. 

Επαναλαμβάνω, διότι γίνεται μία κατάχρηση εδώ πέρα, η οποία γίνεται 

συστηματικά, λυπάμαι πάρα πολύ. Λέω ότι η ερμηνεία μου είναι ότι αυτονόητη 

προϋπόθεση εφαρμογής αυτής της διάταξης είναι απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 

η οποία ανανεώνει τη θητεία. Αλλιώς, η απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να 

παρατείνει επ’ άπειρον θητείες, πράγμα το οποίο είναι πλήγμα για το κύρος των 
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Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίες γίνονται ξαφνικά απολύτως εξαρτώμενες από την 

εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ας πει και ο καθένας τη γνώμη του, κανένα 

πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, καταλάβαμε την ερμηνεία σας, 

κύριε Υπουργέ, λέτε… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Κυρία Πρόεδρε, λέω το ότι 

κρατάτε τη διαδικασία δεν θα πρέπει να συμπαρασύρει και μία κατάχρηση του 

μικροφώνου. Είπατε και εσείς την ερμηνεία σας. Είπα και εγώ τη δική μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θα σας 

παρακαλέσω να τηρούμε όλοι το πλαίσιο αυτής της συζήτησης. 

Το δεύτερο που θα σας παρακαλέσω είναι να μας καταθέσετε, εάν έχετε, κάποια 

σχετική εισήγηση νομική γι’ αυτήν την ερμηνεία. 

Και τέλος, επειδή θέτετε ένα ζήτημα, δηλαδή να αρχίσει η Διάσκεψη των 

Προέδρων να ασχολείται με κάτι με το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί για καμία 

Ανεξάρτητη Αρχή, αυτό να είναι σαφές ότι εσείς λέτε ότι από το 2012 μέχρι σήμερα και 

από σήμερα και εντεύθεν θα έπρεπε η Διάσκεψη των Προέδρων να επιλαμβάνεται για όλα 

τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών και να τα επανακρίνει. 

Το λόγο έχει ο κ. Κακλαμάνης. 

(LS) 

(SS) 
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ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, 

καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι τελείως ξεκάθαρος στο θέμα που θα ακούσετε. 

Επειδή αντελήφθηκα και τη συναισθηματική σας φόρτιση, αλλά το αφήνω στην 

άκρη αυτό, είμαι καθαρά απέναντι σε οποιουδήποτε τύπου προσωπική επίθεση είτε άμεση 

είτε έμμεση μέσω συγγενικών προσώπων κ.λπ. Είναι πάγια αρχή μου από το 1990 που 

εκλέγομαι Βουλευτής σε αυτήν εδώ τη Βουλή. Ξεκάθαρα εκεί, λοιπόν, είμαι απέναντι, 

ανεξάρτητα πού γίνονται, πού ακούγονται, πού λέγονται και γιατί γίνονται. Εκεί, λοιπόν, 

είμαι ξεκάθαρα. 

Από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε πολύ, αλλά στα είκοσι τρία αυτά χρόνια δεν έχω 

ξαναζήσει τέτοια κατάσταση στην ελληνική Βουλή. Δεν ασχολείται η Διάσκεψη των 

Προέδρων επί της ουσίας των πραγμάτων, ασχολείται να επιλύει ενδοοικογενειακές σας 

διαφορές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο σήμερα, αναφέρομαι και στην ψήφιση των τριών 

προηγούμενων νομοσχεδίων. Το θέμα δεν είναι μόνο νομικό από ό,τι κατάλαβα, είναι 

κατεξοχήν πολιτικό. 

Η διαφορά που έχετε με τον κ. Παππά -όχι σαν πρόσωπα, εσείς ως Πρόεδρος της 

Βουλής και ο κ. Παππάς ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης- είναι κατεξοχήν πολιτική. Αυτό 

δεν θα το λύσουμε εμείς, ούτε η αίθουσα 150 είναι η αίθουσα όπου θα λύνονται τέτοιες 

διαφορές. Να πάτε στην Κουμουνδούρου να τα λύσετε αυτά. Όχι στην αίθουσα 150. Και 

να μας καλείτε να είμαστε και εμείς παρόντες. Και αφού καταλήξετε φέρτε την εισήγηση 

και μετά τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα δούμε ποια θέση θα πάρουμε.  
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Η ημερομηνία που έρχεται το χαρτί, κυρία Πρόεδρε, από το ΕΣΡ είναι 30 Ιουλίου, 

δηλαδή μετά το επεισόδιο που είχε προηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αυτό το σημειώνω. Δεν είχε έρθει πριν. 

Ας πάμε στο δια ταύτα. Εγώ ζητώ, σε ό,τι αφορά τα κοινοβουλευτικά μέλη 

συνολικά, να έχω άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, γιατί είμαι γιατρός. 

Σας το έχω ξαναπεί ότι εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη νομική σας κατάρτιση, παρά ταύτα για 

λόγους που καταλαβαίνετε, θέλω να έχω γνωμάτευση από την Επιστημονική Επιτροπή της 

Βουλής, εάν ισχύει η ερμηνεία που δίνετε εσείς ή η ερμηνεία που δίνει ο κ. Παππάς.  

Από εσάς, κύριε Παππά, θέλω γνωμάτευση από το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους, δεν ξέρω ποιο άλλο όργανο. Διότι εγώ δεν θέλω να ταχθώ με την μία ή την άλλη 

πλευρά και να κατηγορηθώ ότι τάχθηκα για άλλους λόγους. Σε τελική ανάλυση, ο φυσικός 

μου χώρος εμένα και ο θεσμικός μου είναι η Βουλή. Θέλω όμως αυτές τις δύο 

γνωματεύσεις. 

Επίσης, αντιλαμβάνομαι παρότι ακριβώς επειδή είναι η μητέρα σας Αντιπρόεδρος 

θα διασφάλιζε στο 101% εάν αναμιγνυόσασταν το να βρείτε, αφού λύσουμε το πρώτο 

πρόβλημα, κοινά αποδεκτά πρόσωπα. Δεν θέλετε. Εντάξει. Προσωπικά δεν έχω καμμία 

αντίρρηση να αναλάβει αυτήν την πρωτοβουλία ο κ. Φίλης με τους κοινοβουλευτικούς 

εκπροσώπους των υπολοίπων κομμάτων –δεν χρειαζόμαστε οι Αντιπρόεδροι- και μετά τον 

Δεκαπενταύγουστο μακάρι να έχουμε καταλήξει και σε πρόσωπα. Το αν θα είναι τρία ή 

επτά, αυτό είπαμε ότι θα μας το επιλύσουν αρμοδιότερα όργανα. 
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Να τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι τώρα ξέρετε τι θα συμβεί, το ξέρουμε όλοι τι θα 

συμβεί. Θα τα δείτε αυτά που ειπώθηκαν εδώ μέσα –ακούστηκαν απίστευτες κατηγορίες, 

απίστευτα πράγματα- στα blogs στα sites.  

Θα μου πείτε: «Σε έπιασε, βρε Κακλαμάνη, ο πόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τα 

εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ;» Όχι! Καθόλου δεν με έπιασε ο πόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Με 

έπιασε, όμως, για τις θεσμικές μας λειτουργίες, όπως τον είχα πάντα. Και σήμερα είναι μία 

θεσμική λειτουργία αυτό που κάνει η κυρία Πρόεδρος και όλοι μας, όχι μόνο η κυρία 

Πρόεδρος. Δεν θα είναι ωραίο αυτά να βγούνε προς τα έξω και θα βγούνε δυστυχώς. Και 

ξέρετε και ποια μορφή θα πάρουν. Δεν θα πάρουν τη μορφή του προβλήματος που υπάρχει 

και πρέπει να επιλύσουμε. Άλλη μορφή θα πάρουν που θα αφορά κυρίως εσάς, για να μην 

πω μόνο εσάς.  

Τελειώνω, λοιπόν, προτείνοντας να αναλάβει ο κ. Φίλης –τον έχει εξάλλου 

εξουσιοδοτήσει, από ό,τι άκουσα, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- 

προσωπικά τον εμπιστεύομαι, να μιλήσει με όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους 

ή όποιους τα κόμματα ορίσουν σαν εκπρόσωπό τους για το συγκεκριμένο θέμα. Μετά τον 

Δεκαπενταύγουστο να μας φέρει άποψη. Η Επιστημονική Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τους 

Βουλευτές, να μας κάνει γνωμοδότηση. Ο κ. Παππάς ξέρει πού θα προσφύγει η 

Κυβέρνηση να πάρει την αντίστοιχη γνωμοδότηση, δεν θα του το υποδείξω εγώ, είπα 

ενδεχομένως μία ιδέα, μπορεί να είναι απρόσφορη, να μην χρειάζεται κιόλας. Και όταν θα  

ξανασυνεδριάσουμε να έχει λυθεί το τρία ή το επτά και μακάρι να έχουν λυθεί και τα 
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πρόσωπα. Ακόμα και αν δεν ήταν, κύριε Παππά, το θέμα του νομοσχεδίου, πείτε ότι 

υπήρχαν άδειες, αυτές οι εκκρεμότητες και κυρίως και η αρχή που είπε η κυρία Πρόεδρος 

που αφορά το απόρρητο κ.λπ. δεν έπρεπε να υπάρχουν. 

Εγώ εκτιμώ ότι μέσα στα θέματα που πρέπει να αναθεωρήσουμε στο Σύνταγμα 

είναι ότι τα 4/5 είναι ποσοστό στραγγαλιστικό. Ξέρετε ότι σαν θέμα αρχής το 

Κομμουνιστικό Κόμμα στις περισσότερες διαδικασίες δεν μετέχει. Δεν μπορεί κανείς να 

το κατηγορήσει γι’ αυτό. Δεν ξέρω, επίσης, ποια είναι η θέση της Χρυσής Αυγής, γιατί εάν 

και η Χρυσή Αυγή δεν θέλει να συμμετάσχει, τα 4/5 δεν βγαίνουν. Τελείωσε. 

Μπλοκάρεται η διαδικασία. Ακόμα και εάν συμφωνήσουμε οι υπόλοιποι, μπλοκάρεται η 

διαδικασία. Επομένως, μπλοκάρεται και το νομοσχέδιό σας, κύριε Παππά.  

Εάν υπάρχουν καναλάρχες και το ένα και το άλλο εμένα δεν με αγγίζουν, εξάλλου 

έχω υποστεί τέτοιου είδους επιθέσεις, γι’ αυτό και είμαι και κάθετος σε ό,τι αφορά τις 

προσωπικές επιθέσεις.  

Οι προτάσεις μου, λοιπόν, είναι δύο και τις ακούσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Κακλαμάνη. 

Κύριε Αντιπρόεδρε, να διευκρινίσουμε ότι ακριβώς εδώ είναι ο χώρος να 

συζητιούνται και να λύνονται τα θεσμικά ζητήματα. Η λειτουργία των Ανεξαρτήτων 

Αρχών, πρέπει ακριβώς στο βαθμό που άπτεται της αρμοδιότητας της Διάσκεψης των 

Προέδρων να είναι ευκρινές ακριβώς σε ποιο πλαίσιο διενεργείται. 
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Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι από τη στιγμή που τίθεται –και αυτό ήθελα να 

διευκρινιστεί- από πλευράς Κυβέρνησης ζήτημα αμφισβήτησης της νομιμότητας της 

λειτουργίας και της συστάσεως των Ανεξαρτήτων Αρχών με βάση τον ν. 4055, φυσικά ως 

Διάσκεψη των Προέδρων πρέπει να αναζητήσουμε μία γνωμοδότηση. 

Περιμένω μία απάντηση από τον κύριο Υπουργό εάν αυτή η αμφισβήτηση γίνεται 

επί τη βάσει κάποια γνωμοδότησης που του έχει υποβληθεί από πλευράς του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής. 

Επίσης, θέλω να διευκρινίσω παντάπασι, κύριε Κακλαμάνη, ότι εγώ δεν δίνω 

καμμία ερμηνεία. Αυτό το οποίο εξέθεσα είναι αυτό που ισχύει νέτα σκέτα, αυτό δηλαδή 

που υπέλαβαν, εξέλαβαν και σύμφωνα με το οποίο λειτούργησαν και η προηγούμενη 

Διάσκεψη των Προέδρων και όλες ανεξαιρέτως οι Ανεξάρτητες Αρχές από τότε που 

ίσχυσε ο ν. 4055. 

Δεν είναι η δική μου ερμηνεία, μην μου αποδίδετε ερμηνείες, γιατί δεν υπεισήλθα 

ποτέ στη διαδικασία να κάνω ερμηνείες. Σας εκθέτω αυτό που ίσχυσε και ίσχυε μέχρι 

τώρα και που στη συνείδησή μου ήταν αυτό σύμφωνα με το οποίο ενεργούμε, μέχρι που 

άκουσα από τα χείλη του κυρίου Υπουργού, σε άλλο φόρουμ, μία ερμηνεία την οποία 

ουδείς είχε σε επίσημο επίπεδο διατυπώσει, ούτε και η Διάσκεψη των Προέδρων είχε ποτέ 

λάβει υπ’ όψιν, γι’ αυτό και θεώρησα ότι το αρμόδιο όργανο είναι φυσικά η Διάσκεψη, ο 

αρμόδιος χώρος είναι εδώ. 
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Αυτό δεν αφορά, ξέρω ότι μπορεί να σας αρέσει ίσως μία τέτοια ερμηνεία, επ’ 

ουδενί κομματικά ζητήματα. Αυτό αφορά θεσμική λειτουργία και σε ακριβώς αυτό το 

επίπεδο πρέπει να λυθεί. Σε ό,τι με αφορά θα εγγυηθώ ότι σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να 

επιλυθεί, αλλά θέλω και θα αναμένω μέχρι το τέλος της Διάσκεψης να μας πει και ο 

κύριος Υπουργός αν αυτή η ερμηνεία είναι δική του προσωπική ή αν έχει κάποια τέτοια 

εισήγηση νομική ή θεσμική.  

Τον λόγο έχει ο κ. Λυκούδης. 

(FT) 

(LS) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε, 

καταρχήν… 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Λυκούδη, 

μια στιγμή, γιατί υπάρχει σύγχυση.  

Η νομική ερμηνεία ότι είναι υποχρεωτική η εξάντληση της οκταετίας, δεν είναι 

ισχυρή. Δεν είναι ισχυρή, το ξαναλέω κι απευθύνομαι σε εσάς ως νομικό. Καμμία νομική 

επιτροπή της Βουλής ή κανένας νομικός σήμερα, ερμηνεύοντας τον 4055 -επειδή έκανε 

μνεία ο κ. Κακλαμάνης- δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι υποχρεωτική η εξάντληση της 

οκταετίας των μελών. Μπορεί να διακοπεί, να ανασυντεθεί εξ υπαρχής. Γι’ αυτό κάλεσα 

τον κ. Παππά ο οποίος δεν μίλησε νομικά.  

Αλλά κι εσείς κακώς επιμένετε σ’ αυτήν τη νομική ερμηνεία, ότι δηλαδή πρέπει να 

εξαντλήσουν όσοι δεν έχουν εξαντλήσει. Νομικά απαντώ τώρα. Υπ’ αυτήν την έννοια, τον 
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ξανακαλώ, να μας πουν θέλουν πλήρη ανασύνθεση; Διότι παρά του ότι δεν το είπαν, η 

νομική ερμηνεία τους βολεύει. Δηλαδή μπορεί, αν θέλουν, να περάσουν σε ολοσχερή 

ανασύνθεση του ΕΣΡ. Αυτή είναι η δική μου νομική ερμηνεία και καλέστε όποιον θέλετε 

να κουβεντιάσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Αντιπρόεδρε, επιμένω… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Τώρα να μην μιλάμε νομικά, όμως. Να μιλήσουν και οι 

υπόλοιποι. Έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, κύριε Σταθά, γιατί πρέπει 

να είναι ευκρινές ο καθένας τι λέει. 

Εγώ επιμένω. Ο καθένας έχει και την ευθύνη των λόγων του. Εγώ δεν κάνω 

καμμία ερμηνεία. Σας διάβασα μόνον τη διάταξη, η οποία λέει: «Για όσα από τα 

υπηρετούντα μέλη δεν έχουν συμπληρώσει οκταετία από την αρχική επιλογή τους, η 

θητεία τους παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της οκταετίας». Δεν υπεισέρχομαι σε 

ερμηνεία, ούτε καν σε κρίση για τη διάταξη αυτή. Ο μόνος λόγος που παρεμβαίνω μετά τη 

δική σας αυτόκλητη παρέμβαση, είναι απλώς για να διευκρινίσω ότι από τη δική μου θέση 

δεν έκανα καμμία ερμηνεία, ούτε και θα κάνω.  

Τον λόγο έχει ο κ. Λυκούδης. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Καταρχήν, όσον 

αφορά το προσωπικό ζήτημα που έχει τεθεί -για το οποίο νομίζω ότι δικαίως ενοχλείται η 

Πρόεδρος-, θέλω να πω ότι όποιοι δεν είναι καινούργιοι σ’ αυτόν τον τόπο και ξέρουν τις 
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διαδρομές των ανθρώπων, νομίζω ότι ξέρουν και τη διαδρομή της κ. Αλεξίου. Νομίζω ότι 

είναι μια διαδρομή που εξαιρετικά δύσκολα θα μπορούσε να βληθεί. Και υπ’ αυτήν την 

έννοια, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί σε τέτοιου τύπου ζητήματα. 

Δεύτερον, εγώ θέλω να θέσω ένα ζήτημα εν είδει ερωτήματος, κύριε Υπουργέ. 

Ξέρετε, πολύ λίγο με ενδιαφέρει η ερμηνεία των διατάξεων και πώς ακριβώς θα 

συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δηλαδή αν θα συμπληρωθεί, αν θα 

παραταθεί η θητεία ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει να μου πείτε πολιτικά, εάν κατάλαβα καλά 

αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή, ότι την προσπάθεια αναμόρφωσης του τηλεοπτικού 

τοπίου που επιχειρεί η Κυβέρνηση, την αντιμάχονται με επιθέσεις κατά της Κυβέρνησης 

και την εμποδίζουν, υπονομεύουν αυτήν την αναμόρφωση, όσοι δεν θέλουν να 

αναμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο.  

Θέλω να μου πείτε εάν σε αυτήν την επίθεση και σε αυτό το σχέδιο υπονόμευσης 

εντάσσεται η δυσκολία συγκρότησης του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, δηλαδή εάν 

μέσα σε όλη αυτήν την υπόθεση εντάσσεται η καθυστέρηση αυτή, η οποία εμποδίζει και 

τις διαδικασίες στο να εξελιχθούν.  

Διότι εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να 

ψαχτούμε. Μπορεί να μην κατάλαβα καλά ή να μην προσέλαβα καλά τον πολιτικό 

υπαινιγμό που έχει γίνει. Μπορεί να μην έχω δίκιο. Εάν όμως έχω δίκιο, θέλω μια 

ερμηνεία, για να δούμε πού πατάμε δηλαδή και τι συμβαίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Λυκούδη. 
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Τον λόγο έχει ο κ. Σταθάς, μετά ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο κ. Φίλης και μετά θα 

δούμε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Καταρχήν δεν πρέπει να αφήνουμε υπαινιγμούς για 

κάποιους οι οποίοι είναι θεσμικά όργανα και την στιγμή που δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο 

για το ήθος τους και το ύφος. Δηλαδή, επειδή είναι μητέρα σας η κ. Αλεξίου και πρέπει να 

χτυπήσουν εσάς, χρησιμοποιούν και χτυπάνε την κ. Αλεξίου μ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό 

είναι απαράδεκτο, το καταδικάζουμε και δεν πρέπει να το κάνει κανένας.  

Όσον αφορά, λοιπόν, την Κυβέρνηση κι αυτό που έγινε στην Κεντρική Επιτροπή, 

εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Επίσης και σήμερα εδώ πέρα, όπως γίνεται η διαδικασία, 

πάλι δεν με αντιπροσωπεύει.  

Τώρα εάν πρέπει να συμπληρωθεί νομικά ή όχι, είναι μέχρι οκτώ χρόνια. Απ’ τη 

στιγμή που υπάρχουν τέσσερα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει την οκταετία, για 

τέσσερα άτομα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Δεν με απασχολεί τι θα πει ο κ. 

Μητρόπουλος, που είναι δικηγόρος ή κάθε δικηγόρος. Εδώ δεν είμαστε δικηγόροι. Εγώ 

είμαι εργάτης. Απλή λογική υπάρχει σε όλα, κύριε Μητρόπουλε. Γι’ αυτό είμαστε κι εμείς 

πολιτικοί, αλλιώς θα έμπαιναν μόνο δικηγόροι στη Βουλή. 

Αυτούς τους τέσσερις, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

ήθους, ύφους κ.λπ., δεν υπάρχει λόγος να τους αντικαταστήσουμε. Συμπληρώνουμε, 

λοιπόν, τους άλλους τρεις, βρίσκουμε τα άλλα τρία ονόματα, τα οποία θα αποφασίσουμε, 

τα βάζουμε εδώ πέρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει και το ΕΣΡ -γιατί θα έχουν 
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προβλήματα- και σίγουρα και να βοηθήσουν. Ο νόμος που θέλει να φέρει η Κυβέρνηση, 

όταν τον φέρει στη Βουλή, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί και μέσα 

από το ΕΣΡ. Αυτό πρέπει να γίνει. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, το θεωρώ σωστό να μπει ο κ. Φίλης και να μην μπείτε 

εσείς -αυτό που είπατε. Σε αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης, δηλαδή να βγουν τα τρία 

ονόματα μετά το Δεκαπενταύγουστο, να γίνουν άμεσα αυτές οι ενέργειες.  

Και επειδή άκουσα –δεν είμαι μέλος για να είμαι διαρκώς παρών εδώ για να 

ενημερώνομαι για τη Διάσκεψη των Προέδρων- ότι υπάρχουν κι άλλες Αρχές όπου 

υπάρχει πρόβλημα, πρέπει κι αυτό επί τη ευκαιρία να τελειώσει και να μην 

δημιουργήσουμε προβλήματα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εάν οι Αρχές αυτές δεν 

είναι στελεχωμένες επαρκώς ή δεν έχουν τη σωστή τους θητεία, έχουν ξεπεράσει κ.λπ., 

μπορούν αυτοί οι οποίοι τους «κυνηγάνε» να τους αμφισβητήσουν στα διάφορα 

δικαστήρια, που και πάλι εκεί πέρα δεν χρειάζεται να είσαι νομικός για να το καταλάβεις. 

Όσον αφορά την Κυβέρνηση κι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ πέρα, προσωπικά δεν 

θα ήθελα να γίνει πρώτον ως πολίτης και δεύτερον ως Βουλευτής. Αυτό το οποίο γίνεται 

δεν μου αρέσει καθόλου. Να ξεκαθαρίσω, λοιπόν, μια και όμως βρεθήκαμε εδώ πέρα, ότι 

καλό είναι να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα πράγματα, μέχρι τις 20 

Αυγούστου να έχουν τελειώσει οι προτάσεις. Απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Φίλη, μια και 

σας έχουν προτείνει κι είστε εδώ πέρα,  που γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα που 

μπορούν να ασχοληθούν με τον χώρο και να έρθουν εδώ οι προτάσεις και να 
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αποφασίσουμε ομόφωνα. Δεν το βλέπω να αποφασίζουμε ομόφωνα. Υπάρχει σίγουρα 

αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης, τα 4/5… 

Κύριε Κακλαμάνη, λίγη ησυχία με τον κ. Νικολόπουλο. 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ενημέρωνα τον κ. 

Νικολόπουλο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Δεν πειράζει, θα τον ενημερώσετε μετά.  

Είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν τα 4/5. Πράγματι είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν. 

Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βάσει αριθμών είναι αυτό, πάλι δεν χρειάζεται να έχεις 

τελειώσει πανεπιστήμιο, κύριε Μητρόπουλε. Άρα, πρέπει να βρεθούν πρόσωπα. 

Τουλάχιστον να μπορέσουμε. Εάν δεν μπορέσουμε, εκεί θα χρειαστεί η παρέμβαση της 

Κυβέρνησης, ώστε να ξεπεράσουμε τον σκόπελο των 4/5. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί η 

Κυβέρνηση, δηλαδή, να μας προτείνει κάτι, ή να προτείνουμε κάτι κι εμείς.  Γιατί αυτό 

μπορεί να το βρούμε μπροστά μας και να μην μπορεί να υλοποιηθεί μεθαύριο και ο νόμος 

ο οποίος θα φέρετε.  

Πάνω απ’ όλα πρέπει να υπάρχει η λογική και ο σεβασμός προς τα πρόσωπα, προς 

τους θεσμούς. Διαφορετικά, πιστεύω ότι εάν δεν έχουμε λογική και δεν δείχνουμε 

σεβασμό προς τους θεσμούς και τα πρόσωπα, πρώτον υποτιμούμε και την κοινωνία, αλλά 

και τους εαυτούς μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Σταθά. 

Διευκρινίζω ότι ο κ. Σταθάς, σύμφωνα με το έγγραφο του Γραμματέως της 
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Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Μαντά, αντικαθιστά τον κ. Βαρεμένο. Ας 

κατατεθεί.  

Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

Δράττομαι της ευκαιρίας κι εγώ να πω ότι παρόλο που είμαι σφοδρός πολιτικός αντίπαλος, 

ουδέποτε έχω αναφερθεί, έστω και στην υπόνοια, ότι μπορεί να ελέγχετε ή να ελέγχεστε 

και να κάνετε κάποιου είδους διαπλοκή με την κ. Αλεξίου.  

Είναι γνωστό ότι είστε δύο απολύτως διακριτές προσωπικότητες, με την παρουσία 

την πολύχρονη της κ. Αλεξίου στον χώρο της δημοσιογραφίας και στο Ραδιοτηλεοπτικό 

Συμβούλιο και τη δική σας στη δικηγορία και στην πολιτική. Νομίζω ότι τέτοιου είδους 

αναφορές δεν συνάδουν με πολιτική ηθική.  

Οφείλω, όμως, να σημειώσω και θα ήθελα μία απάντηση -διορθώστε με αν κάνω 

λάθος, κυρία Πρόεδρε- ότι μου κάνει εντύπωση ότι το έγγραφο το οποίο μας καταθέσατε, 

της κυρίας Αντιπροέδρου, έχει ημερομηνία 30 Ιουλίου. Αν δεν απατώμαι, 30 Ιουλίου, την 

προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, ήταν η ημέρα που συνεκλήθη η Κεντρική Επιτροπή του 

ΣΥΡΙΖΑ κι έγινε και το γνωστό επεισόδιο. Αν αυτό αποτελεί σύμπτωση, μπορείτε να το 

δηλώσετε.   

(AT) 

(FT) 

Οφείλω να πω όμως ότι μου κάνει εντύπωση. Εκ προοιμίου θα δεχθώ καλόπιστα 

ότι είναι μια σύμπτωση και έτυχε να έρθει το έγγραφο αυτό τη μέρα που ήρθε στη 
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δημοσιότητα η κατηγορία ότι εσείς καθυστερήσατε τη σχετική διαδικασία από τους 

συντρόφους σας, όπως λέγεστε μεταξύ σας. Η πολύ συντροφικότητα είναι λίγο 

προβληματική από ό,τι φάνηκε προ ολίγου.  

Μπαίνω λίγο στην ουσία. Δεν μπορώ να μπω στο νομικό θέμα. Με καλύπτει η 

πρόταση του κ. Κακλαμάνη.  

Προφανώς, κύριε Υπουργέ, μία άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

έστω και ως γνώμη -γιατί γνωμοδότηση πλήρη αργεί να πάρετε-  θα ήταν πάρα πολύ 

χρήσιμη για να μπορούμε να καταλάβουμε τι από τα δύο ισχύει.  

Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όμως, εδώ πατάμε σε ένα τεντωμένο σχοινί. Διότι, 

ταυτόχρονα με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για τη συμπλήρωση ή για την ανανέωση 

του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, έχετε καταθέσει σε δημόσιο διάλογο και το 

νόμο.  

Και για να μην υποκρινόμαστε τώρα μεταξύ μας, γιατί πολιτικοί είμαστε όλοι, 

μπορεί θεσμικά να είναι άλλο η Διάσκεψη των Προέδρων και άλλος ο ρόλος της 

συνθέσεως του ΕΣΡ και άλλη η εκτελεστική εξουσία και οι πρωτοβουλίες της σε 

κυβερνητικό επίπεδο, αλλά εδώ έχουμε μία απόλυτη ταύτιση, γιατί οι άδειες που θα 

προκηρυχθούν βάση του δικού σας νόμου εάν και εφόσον ψηφιστεί, θα γίνουν από το 

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και αν το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο δεν έχει πλήρη 

καταρχάς σύνθεση και δεύτερον νόμιμη σύνθεση, οι άδειες οι ίδιες θα μπορούν στο 

μέλλον να προσβληθούν από τους ενδιαφερομένους και άρα θα είναι όλη η  διαδικασία 
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στον αέρα. Και μία τέτοια διαδικασία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα καταλαβαίνουμε όλοι τι 

θέματα ανοίγει.  

Οφείλω, λοιπόν, προκαταβολικά να σας πω ότι –και δεν εκφράζω μόνο προσωπική 

γνώμη εδώ, έχω προηγουμένως συζητήσει για τη θέση αυτή με τον Πρόεδρο της Νέας 

Δημοκρατίας- η συνταγματική πρόβλεψη των 4/5 δεν έχει μπει τυχαία, ούτε μπήκε για 

λόγους τυπικούς στο Σύνταγμα. Έχει μπει γιατί ακριβώς όλοι αντιλαμβανόμαστε το 

ζήτημα της ελευθερίας του λόγου, το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου και της 

αδειοδοτήσεως των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας και 

άρα εκεί θα έπρεπε να υπάρχει ευρύτατη διακομματική συναίνεση για να μην υπάρχει 

υπόνοια προσπάθειας της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας να διαμορφώνει το 

ραδιοτηλεοπτικό τοπίο κατά το δοκούν. Και άρα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι άσχετη 

η συζήτηση του ΕΣΡ και της συνθέσεώς του με το νόμο που καταθέτετε. Να είμαστε από 

την αρχή καθαροί μεταξύ μας.  

Ούτε μπορώ να σας πω ότι είναι άσχετο το γεγονός ότι φτιάξατε μία ΕΡΤ την οποία 

διαφημίζατε ως το νέο BBC προ τριών, τεσσάρων μηνών και τώρα έχουμε δει όλοι αν 

είναι το νέο BBC ή όχι. Η νέα Κουμουνδούρου μπορεί να είναι, αλλά νέο BBC δεν είναι 

σίγουρα. Και για αυτό έχετε προσωπική ευθύνη εσείς που υποσχεθήκατε το νέο BBC προ 

τεσσάρων μηνών. Λέω λόγια που είπατε στη Βουλή.  

Αν ο στόχος σας, για παράδειγμα, είναι να καταθέσετε ένα νόμο για να 

μετατρέψετε το σύνολο των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα σε νέου τύπου 
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ΕΡΤ, όπως αυτή που φτιάξατε και που τη διαφημίζετε ως BBC, μην περιμένετε να έχετε 

και τη συναίνεση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό.  

Άρα, για εμάς όσον αφορά τη συζήτηση της νομίμου συμπληρώσεως και της 

νομίμου συνθέσεως, είτε αφορά τα τρία επιπλέον πρόσωπα είτε αφορά το σύνολο –και 

μιλάω πολιτικά, όχι νομικά- νομίζω ότι μια καινούργια Αρχή θα ήταν πιο χρήσιμο να 

υπήρχε με μια πλήρη ανανέωση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Θα έδινε το 

αίσθημα μιας καινούργιας Αρχής. Αυτό, βέβαια, επαναλαμβάνω με τη δημιουργία των 4/5 

και άρα τη διακομματική μας συναίνεση.  

Άρα, όλα θα μπουν στο τραπέζι, θα εξασφαλίσουμε την ελευθερία του τύπου και 

την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα. Προκαταβολικά σας λέω ότι το νομοσχέδιο που 

έχετε αναρτήσει στο δημόσιο διάλογο καθόλου δεν προστατεύει την ελευθερία του λόγου 

και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Και έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε γι’ αυτό 

το νομοσχέδιο. Μπορεί να μην εδώ ο κατάλληλος χώρος. Θα γίνει η σχετική συζήτηση, 

αλλά για να είμαστε συνεννοημένοι πιο πολύ σε σταλινικού τύπου καθεστώς προσιδιάζει 

παρά σε πραγματική αστικού τύπου Δημοκρατία.  

Και για να κλείσω, δράττομαι της ευκαιρίας να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχω καμμία 

απάντηση από εσάς. Είδα την ανακοίνωσή σας για τον «ANTENNA» και τις απολύσεις. 

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ευαισθησία σας για αυτές τις απολύσεις. Στο νόμο σας δεν 

είδα καμμία πρόβλεψη για τις χιλιάδες των απολύσεων που αναγκαστικά θα φέρει. Γιατί 

καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των αδειών που έχετε προκηρύξει βάσει του σχεδίου, 
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σημαίνει ότι θα κλείσουν πάρα πολλοί σταθμοί. Σε αυτούς εργάζονται πάρα πολλοί 

εργαζόμενοι.  

Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους οι 

οποίοι θα μείνουν στο δρόμο; Δεν έχω καταλάβει διαβάζοντας το σχέδιο. Θα ήθελα να 

ξέρω. Έχετε κάποια πρόβλεψη; Θα τους προσλάβετε στην ΕΡΤ -ας πούμε-, όπως κάνατε 

με τους προηγουμένους ή επειδή είναι των ιδιωτικών μέσων αυτοί δεν έχουν ψυχή και ας 

μείνουν στο δρόμο; Ειρήσθω εν παρόδω να πω ότι τα μικρά κανάλια είναι αυτά που 

κινδυνεύουν περισσότερο και τα αδύναμα και όχι τα μεγάλα. Όσο μικραίνει ο αριθμός των 

αδειών τόσο ενισχύονται οι ισχυροί, όχι οι αδύναμοι.  

Επιπροσθέτως να σας πω, εάν δεν το ξέρετε, ότι κάποτε είχε νόημα να μιλάμε για 

τηλεοπτικές συχνότητες πανελλαδικής εμβέλειας, όταν υπήρχε το αναλογικό σήμα που 

αναγκαστικά είχε περιορισμούς. Σήμερα με το ψηφιακό σήμα εφτακόσια κανάλια μπορεί 

να κάνετε πανελλαδικά, οκτακόσια, μπορεί και χίλια.  

Άρα, όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι για να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία τη 

θέση της ως προς τη σύνθεση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και το λέω από 

τώρα για να μην διανοηθείτε να νομοθετήσετε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Νέας 

Δημοκρατίας.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας παρακαλέσω, κύριε Γεωργιάδη, 

τουλάχιστον σ’ αυτήν τη διαδικασία, αυτό το οποίο ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, 
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δηλαδή οι τοποθετήσεις των Βουλευτών να μην εκφεύγουν του μέτρου και ιδίως να μην 

υπερβαίνουν τα θεσμικά εσκαμμένα, να τηρείται.  

Υποβάλατε μία ερώτηση σχετικά με το χρόνο αποστολής της επιστολής του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Να την υποβάλετε την ερώτηση αυτή στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μπορεί να ρωτάτε την Πρόεδρο της Βουλής τι ώρα, στις 

30 του μήνα, εστάλη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η επιστολή.  

Εγώ σας μιλώ με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης όλων μας και θέλω να είμαι 

πολύ καθαρή στο ότι εάν οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, μας συνοδεύει ακριβώς με αυτήν 

την ευθύνη και φυσικά δεν αφορά μόνο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το 

Σύνταγμα ορίζει ποιες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές. Ως εγγύηση της ανεξαρτησίας τους 

βάζει αυτές τις διατάξεις του Συντάγματος για τη διευρυμένη πλειοψηφία στη Διάσκεψη 

των Προέδρων. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί σε σχέση με αυτήν τη 

διάταξη είναι αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν.  

Προσωπικά, ξαναλέω, δεν θα μπω σε καμμία ερμηνεία, σε καμμία μα καμμία 

ερμηνεία. Θέλω, όμως, να υπάρχει στη διάθεση και του κυρίου Υπουργού και των μελών 

της Επιτροπής αυτό που θεωρώ ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε και εκδόθηκε εξ αφορμής 

μιας άλλης επίθεσης που έγινε με τον ίδιο τρόπο, -εγώ χαίρομαι, κύριε Λυκούδη για την 

τοποθέτησή σας- στις 8 Μαΐου του 2015 και είναι η απάντηση στην τοποθέτηση του 

Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Ποταμιού, που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία αναφέρει τα εξής. Είναι από 

την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.  

«Απάντηση σε τοποθέτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Ποταμιού στη 

Βουλή την 7η Μαΐου με αναφορά στη ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του 

πρόσφατου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».  

Οι δυνάμεις της διαπλοκής επενδύουν στη σπίλωση όσων τις απειλούν. Στην 

τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Ποταμιού στη Βουλή στις 7 Μαΐου 

έγινε αναφορά στη ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του πρόσφατου νόμου 

«Εκδημοκρατισμός της διοίκησης κ.λπ. Το Ποτάμι κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι με αυτή 

την αλλαγή επιχειρεί, τάχα, να ανανεώσει θητείες, όπως αυτή της μητέρας της Προέδρου 

της Βουλής από το παράθυρο παρακάμπτοντας την επιταγή για τη συναίνεση των 4/5 της 

Βουλής για τις τοποθετήσεις.  

  

(BS) 

(AT) 

Η κατηγορία αυτή είναι απολύτως αναληθής. Η εν λόγω ρύθμιση έχει ως εξής: Σε 

περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη καθώς και τα αντίστοιχα 

αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε 

λόγο ή παραιτηθούν ή απωλέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή 
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συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη 

επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου 

ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον 

αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής». Πάντα 

διαβάζω την ανακοίνωση του Υπουργείου, της Κυβέρνησης.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σε τι χρειάζεται 

αυτό, κυρία Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μια παράγραφος είναι.  

«Η ορθή αυτή διάταξη έγινε για να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα που 

υπάρχει σε πολλές Αρχές, ιδίως στην Αρχή διασφάλισης του απορρήτου των 

επικοινωνιών. Διαμορφώθηκε σε συνεργασία με την Αρχή αυτή και δεν υποκρύπτει 

καμμία σκοπιμότητα».  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ την έχω 

διαβάσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε, σας παρακαλώ, γιατί αφορά 

τη Διάσκεψη, κύριε Κακλαμάνη.  

«Δεν δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να διορίσει νέα μέλη, αντιθέτως 

διατηρεί τα υφιστάμενα τα οποία επελέγησαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων 

προηγούμενων Βουλών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υποεκπροσωπείτο. Κυρίως δε εξασφαλίζει 

τη νομιμότητα της σύνθεσης, άρα και των αποφάσεων των Αρχών, η ομαλή λειτουργία 
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των οποίων είναι αναγκαία για τον έλεγχο της ανομίας ιδίως σε ευαίσθητους τομείς, όπως 

οι επικοινωνίες.  

Φαίνεται ότι η υποκρισία κάποιων κομμάτων του παλαιοκομματισμού που τώρα 

είναι στην αντιπολίτευση δεν έχει όρια. Είναι τα ίδια πολιτικά κόμματα που κατηγορούσαν 

την Κυβέρνηση ότι προέβλεψαν όριο ηλικίας 73 ετών στο άρθρο 2, για να απομακρύνει τα 

παλαιά μέλη των Αρχών, ενώ τώρα την κατηγορούν ότι θέλει να τα διατηρήσει. Και 

φυσικά εξακολουθούν να επενδύουν στη σπίλωση εναντίον όσων θεωρούν ότι είναι 

επικίνδυνοι για τον παλαιοκομματισμό και τη διαπλοκή. Ούτε αυτή τη φορά όμως θα τους 

περάσει». 

Αυτή είναι η ανακοίνωση. Την καταθέτω για τα Πρακτικά της Διάσκεψης. 

(Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει 

για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πού να ήξερε ο κ. 

Βούτσης τι επρόκειτο να ακολουθήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου):Όχι, μπορεί να έχει… 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Γιατί τη 

διαβάσατε; Για να την ακούσει ο κ. Παππάς προφανώς, όχι εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να την ακούσουν τα μέλη της 

Διάσκεψης διότι αφορά τι θα κάνει η Διάσκεψη. 
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Τον λόγο έχει ο κ. Φίλης.  

Μου έχουν ζητήσει τον λόγο επίσης ο κ. Λαμπρούλης, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. 

Κριτσωτάκης, ο κ. Γρηγοράκος. Υπάρχει άλλος;  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πολλή ώρα 

πριν… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ο κ. Γρηγοράκος ήλθε καθυστερημένος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Γρηγοράκος ήλθε πριν από λίγο.   

Κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό θέμα, το οποίο θέσατε, 

κυρία Πρόεδρε, σας συμπαριστάμεθα. Γνωρίζουμε την κυρία Λίνα Αλεξίου. Είναι 

δημοσιογράφος συνάδελφος και δεν έχει επιλεγεί στο ΕΣΡ επειδή έχει συγγενική σχέση 

μαζί σας. Νομίζω ότι αυτού του είδους η κριτική είναι μια κριτική, η οποία δεν προάγει τη 

δημόσια πολιτική συζήτηση.  

Βεβαίως, είναι τιμή σας ότι είναι μητέρα σας η κυρία Αλεξίου. Δεν πρέπει να 

παραγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα στοιχείο 

αυτοθυματοποίησής σας.  

Σε σχέση με τα άλλα ζητήματα, τα οποία τέθηκαν, … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι εννοείτε, κύριε Φίλη, με τη λέξη 

«αυτοθυματοποίηση»;  
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να μη νομίζετε ότι, επειδή Αντιπρόεδρος είναι η κ. 

Αλεξίου που είναι μητέρα σας, έχετε κάποια ευθύνη εσείς. Καμμία δεν έχετε. Μην 

υιοθετείτε την κριτική των αντιπάλων, όσοι κακόβουλα λένε αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό εννοούσατε με τη λέξη 

«αυτοθυματοποίηση»;  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εντάξει.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι τιμή σας ότι είναι μητέρα σας η κ. Αλεξίου και είναι 

Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ. Μην υιοθετείτε την κακόβουλη κριτική των υπολοίπων.  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι άλλο να 

εννοούσε; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Σχετικώς με τα ζητήματα της ουσίας που συζητούμε 

σήμερα, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει νομικές πλευρές, που είναι πολιτικό βεβαίως.  

Όλοι πιστεύω θέλουμε να εφαρμοστεί η πρόβλεψη του Συντάγματος για 

συναινετική επιλογή των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής. Αυτό έχει και μια επιπλέον 

σήμερα, κατά τη γνώμη μου, ανάγκη να συμβεί. Είμαστε μπροστά στην αδειοδότηση των 

καναλιών και οποιαδήποτε αμφιβολία, έστω απλή αμφιβολία, πόσω μάλλον νομική 

αμφισβήτηση, για τη συγκρότηση της Αρχής, η οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα 

έχει αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των καναλιών, μπορεί να οδηγήσει αυτή την 
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επίλυση της εκκρεμότητας, που αφορά τη νομιμοποίηση των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών αδειών, σε ένα νομικό αδιέξοδο. 

Άκουσα τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολεί όπως ακριβώς οι καναλάρχες. Αλλά 

δεν έχει καμμία αιχμή αυτό το πράγμα. Ο καθένας επιλέγει τα επιχειρήματα και τα 

αναφέρει. Στο οπλοστάσιο των καναλαρχών θα είναι και αυτό, ότι δηλαδή μπορεί να μην 

υπάρχει νόμιμη συγκρότηση του ΕΣΡ.  

Άρα, λοιπόν, πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε το θέμα της νομιμότητας 

της συγκρότησης του ΕΣΡ. Πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη η νομιμότητα.  

Η πρόταση που έκανε ο κ. Κακλαμάνης με βρίσκει σύμφωνο. Πρέπει να υπάρξει 

μια γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής κι άλλη μία, 

πιθανά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να λυθεί το θέμα αυτό, δηλαδή η 

αμφιβολία σχετικά με νομιμότητα της σύνθεσης. Είναι κρίσιμο θέμα, για να μην πέσουν οι 

άδειες από ένα τέτοιο τυπικό θέμα όταν δοθούν από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. 

Χρειάζεται θωράκιση.  

Στη Διάσκεψη των Προέδρων έχουν διατυπωθεί τόσο διαφορετικές απόψεις. Εγώ 

δεν είμαι νομικός για να έχω άποψη. Να είμαι σαφής. Η κ. Πρόεδρος είναι σαφής. Εντάξει, 

σέβομαι την άποψή της. Ο κ. Μητρόπουλος είναι νομικός. Λέει μια άλλη άποψη. 

Επαναλαμβάνω ότι αυτό θέλει ένα όργανο κύρους, το οποίο να τάμει τη διαφωνία, πριν 

δοθούν οι άδειες. Τώρα. Πριν συγκροτηθεί το όργανο. Τώρα.  
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Όλα τα άλλα, κατά τη γνώμη μου, ανεξαρτήτως προθέσεων, θα μας οδηγήσουν στη 

διαιώνιση της μείζονος εκκρεμότητας που αφορά την αδειοδότηση των καναλιών.  

Δεύτερο θέμα. Εγώ είμαι νέος Βουλευτής. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς έχει συμβεί η 

παράταση. Άκουσα τον νόμο, αλλά δεν αρκεί ο νόμος. Χρειάζεται να υπάρξει και μια 

διοικητική πράξη ή κάποια πράξη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ποιος ορίζει 

ότι τα εξής πρόσωπα παραμένουν και συγκροτούν μετά τον νόμο αυτή την Ανεξάρτητη 

Αρχή ή την άλλη; Ποιο όργανο; Υπάρχει κάποια πράξη της διοικήσεως, υπάρχει κάποια 

απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων; Εδώ χρειάζονται ονόματα που συγκροτούν το 

όργανο. Δεν είναι απλώς ένας νόμος που λέει κάτι.  

Γι’ αυτό θα ήθελα, αν υπάρχει στο αρχείο της Διάσκεψης των Προέδρων ή σε 

κάποια άλλη Υπηρεσία της Βουλής, αρχείο με βάση τις αποφάσεις της Διάσκεψης ή 

άλλων οργάνων του κράτους, με τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένα και ονομαστικά η 

θητεία καθενός μέλους να το δούμε, να το διαβάσουμε.  

Βεβαίως, το δικό μου ενδιαφέρον θα έλεγε κανείς ότι είναι περισσότερο πολιτικό. 

Το νομικό ενδιαφέρον αφορά –επαναλαμβάνω- την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής 

και πιθανά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αλλά γενικώς «το λέει ο νόμος» δεν 

υπάρχει, όταν μιλάμε για πρόσωπα. Θέλει ειδική πράξη, ότι «οι εξής πέντε συγκροτούν 

μετά την ψήφιση του νόμου την Αρχή αυτή». Ποια πράξη το λέει αυτό; 



56 / 
105 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ E. 4-08-2015         BA0804EP 

 
Δεν θέλω να επεκταθώ στα νομικά θέματα διότι δεν είναι ούτε ο τόπος αλλά ούτε 

και η δική μου δυνατότητα απεριόριστη. Απλές διατυπώσεις και ερωτήσεις κάνω ως 

πολίτης και ως μέλος της Διάσκεψης εδώ. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Κακλαμάνη.  

Υπάρχει το πολιτικό θέμα. Υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο οι άδειες να πέσουν, αν δεν 

διασφαλιστεί η νομιμότητα πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συγκρότησης του ΕΣΡ, αλλά 

και να παραταθεί ένα κλίμα αδιαφάνειας στη λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης, πόσω 

μάλλον όταν υπάρχει νόμος εν εξελίξει, νομοσχέδιο μπροστά μας, στο οποίο -απ’ ό,τι 

άκουσα από τον κ. Γεωργιάδη- φορτώνεται και η ευθύνη των εκβιασμών των καναλιών 

για τις απολύσεις, όπως επίσης και όλη η επιχειρηματολογία που καταλήγει στην αντίληψη 

ότι δεν χρειάζεται να δοθούν άδειες στα κανάλια, διότι το ψηφιακό φάσμα είναι 

απεριόριστο.  

Σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις και επιχειρήματα που δεν θίγουν την 

ελευθεροτυπία και την ελευθερία γνώμης, αλλά βάζουν μια τάξη στην ζούγκλα, την οποία 

τόσα χρόνια ζούμε μπροστά μας. Υπάρχει -αν θέλετε- και η βέλτιστη πρακτική σε 

ευρωπαϊκές κοινωνίες για το τι συμβαίνει με τις άδειες.  

(PS) 

(BS) 

Σχετικώς τώρα -και τελειώνω- με το ζήτημα της αναζήτησης προσώπων, αυτό 

είθισται να είναι ευθύνη του Προέδρου ή της Προέδρου της Διάσκεψης της Βουλής. Έτσι 

γινόταν μέχρι τώρα.  
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Η κυρία Πρόεδρος αναφέρεται σε ένα θέμα προσωπικό. Το σέβομαι. Εάν 

συμφωνήσει η Διάσκεψη να αναλάβω και μαζί με τους άλλους Κοινοβουλευτικούς 

Εκπροσώπους την ευθύνη της αναζήτησης μιας πρότασης -εφόσον έχει επιλυθεί στο 

μεταξύ το θέμα το αριθμητικό που είναι ουσιαστικό, δεν είναι δευτερεύον-, καμία 

αντίρρηση, δέχομαι να προχωρήσω σε αυτή τη διερεύνηση.  

Απλώς, με αυτά που άκουσα τώρα φοβούμαι ότι θα προσκρούσει σε άλλου τύπου 

σκοπιμότητες και αναφέρομαι κυρίως στα θέματα του νόμου, όπως ακούστηκαν 

προηγουμένως. 

Τελειώνω και ζητώ συγγνώμη, αν λίγο μακρηγόρησα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η 

απόφαση που θα ληφθεί για τη νομιμότητα της σύνθεσης του ΕΣΡ θα είναι ένας οδηγός για 

τη νομιμότητα των υπολοίπων Ανεξαρτήτων Αρχών, στο βαθμό που αντιμετωπίζουν 

ανάλογης φύσης προβλήματα. Αυτό δεν είναι κακό ούτε δημιουργεί προβλήματα. 

Αντιθέτως, δημιουργεί μια τάξη, μια δημοκρατική νομιμότητα και μια τάξη στη 

λειτουργία και των άλλων Αρχών. 

Σας ευχαριστώ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη θα ήθελα το 

λόγο επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. 

Πρώτον, να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Θα το πω όσες φορές χρειαστεί. Η 

Πρόεδρος δεν διατύπωσε καμμία άποψη και καμμία νομική ερμηνεία. Αναφέρθηκα μόνον 



58 / 
105 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ E. 4-08-2015         BA0804EP 

 
στο γράμμα του νόμου, σας το διάβασα, καθώς και στην πρακτική η οποία έχει 

ακολουθηθεί από το 2012, οπότε πρωτοΐσχυσε ο ν.4055/2012 μέχρι και σήμερα.  

Εν σχέσει, κύριε Φίλη, με αυτό που είπατε περί μεσολαβούσας διοικητικής πράξης, 

δεν ξέρω πόθεν αρύεται αυτή η ανάγκη, αλλά οφείλω να ενημερώσω τη Διάσκεψη των 

Προέδρων ότι όλα τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, για τα οποία μιλούμε, έχουν 

διοριστεί με αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων και οι αποφάσεις της Διάσκεψης 

των Προέδρων αναφέρουν ακριβώς τα ονόματά τους. Μάλιστα, στη Διάσκεψη των 

Προέδρων γίνεται ακρόασή τους, όπως κάναμε και χθες για τους δικαστικούς λειτουργούς, 

όπου δεν έχουμε βέβαια αποφασιστική, αλλά μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα.  

Για όλα, λοιπόν, τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών υπάρχουν αποφάσεις της 

Διάσκεψης των Προέδρων. Αυτή είναι η λειτουργία της Διάσκεψης των Προέδρων από 

τότε που ισχύει αυτή η διάταξη του Συντάγματος καταρχήν και σε σχέση με το ν. 4055 

από τότε που ισχύει η διάταξη του ν. 4055.  

Χωρίς να κάνω καμμία ερμηνεία, αυτό το οποίο όφειλα να επισημάνω είναι ότι εάν 

καταλήξει αρμόδιο όργανο ή αποδεχθεί η Διάσκεψη των Προέδρων μίαν ερμηνεία, η 

οποία θα θέτει εκποδών τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών, τα οποία υπηρέτησαν από το 

2012 μέχρι και σήμερα, με βάση τη διάταξη αυτή, αυτομάτως θα σημάνει αυτό έλλειψη 

κύρους των αποφάσεων που έχουν εκδώσει αυτά τα Όργανα και είναι πάρα πολλές 

αποφάσεις και ξέρουμε πόσο καίνε αυτές οι αποφάσεις εκείνους που καλούνται να τις 

πληρώσουν. 
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Προσωπικά συμβαίνει να έχω ζήσει στο πετσί μου το πόσο καίνε, γιατί 

αντιστρόφως έχω υπάρξει όχι αυτοθυματοποιούμενη, κύριε Φίλη, αλλά θυματοποιούμενη 

από ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης, ο οποίος επιτέθηκε στην κυρία Αλεξίου, λόγω των 

αποφάσεων που είχαν εκδοθεί για το μέσο ενημέρωσης, προστίμων για παράνομη 

διαφήμιση, η οποία δεν ετιμολογείτο, όπως προβλέπει ο νόμος για το ΕΣΡ. 

Το λόγο έχει επί προσωπικού ο κ. Γεωργιάδης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πριν μιλήσει ο κ. Γεωργιάδης, μισό λεπτό 

θα ήθελα το λόγο να ρωτήσω κάτι. 

Τηρείται κάποιος φάκελος από τις αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, από 

τον οποίο να προκύπτει ότι μετά την ψήφιση του νόμου υπάρχει απόφαση της Διάσκεψης 

που λέει ότι επισημοποιείται η εξής σύνθεση του ΕΣΡ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν προβλέπεται στο νόμο να τηρείται 

χωριστός φάκελος, όπως δεν έχει προβλεφθεί σε καμμία τέτοια διάταξη. Εσείς τώρα 

ζητείτε ένα επιπλέον στοιχείο που δεν προβλέπεται στον νόμο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό. 

Μπορεί έτσι να πρέπει να γίνει ή έτσι να προβλεφθεί στον νόμο. Την νομοθετική 

πρωτοβουλία εξάλλου έχει η Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση του 2012 ήταν η Κυβέρνηση 

Παπαδήμου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Συγγνώμη που ρωτώ, κάποιος φάκελος υπάρχει από τον 

οποίο να πιστοποιείται ποια είναι τα μέλη του ΕΣΡ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν αμφισβητείται, κύριε Φίλη, ποια 

είναι τα μέλη καμίας Αρχής. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ρωτώ αν υπάρχει φάκελος. Στη  Βουλή υπάρχει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Βουλή δεν είναι γενικό αρχείο 

τήρησης φακέλων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μα, παίρνει αποφάσεις. Δεν παίρνει αποφάσεις η 

Διάσκεψη των Προέδρων; Υπάρχει μια απόφαση που να λέει ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχουν στα αρχεία της Διάσκεψης 

των Προέδρων όλες οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. Έτσι δεν είναι, κυρία 

Τζίνη; 

ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΝΗ: Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχουν όλες οι αποφάσεις. Όποια 

απόφαση … 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Η παράκληση και το αίτημα, κυρία Πρόεδρε, είναι -αν 

είναι εύκολο- στη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων να μας φέρετε αντίγραφα για 

τα σημερινά μέλη του ΕΣΡ -θα δούμε για τα υπόλοιπα Όργανα- πότε υπάρχει τελευταία 

απόφαση για τη θητεία τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επιτρέψτε μου μόνο να πω το εξής και 

θα δώσω το λόγο στον κ. Γεωργιάδη που ζήτησε επί προσωπικού. 
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Στην προηγούμενη Περίοδο όποτε έπρεπε να γίνει -και ο κ. Βούτσης το ξέρει καλά 

γιατί εκπροσωπούσε τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διάσκεψη των Προέδρων- διανέμονταν από τον 

προηγούμενο Πρόεδρο της Βουλής όχι έγγραφα που είχε καταρτίσει ο ίδιος, έγγραφα που 

κατήρτιζαν οι Υπηρεσίες, όπως έχουν καταρτίσει και για μένα όποτε ζήτησα, διανέμονταν 

πίνακες ατύπως, οι οποίοι όμως ήταν καταρτισμένοι από τη Βουλή και οι οποίοι περιείχαν 

ακριβώς όλα τα ονόματα και των εν ενεργεία θητειών και των ληξασών θητειών.  

Ουδέποτε, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, ετέθη ζήτημα σε σχέση με αυτά τα 

έγγραφα που είχαν και στην προηγούμενη Περίοδο διανεμηθεί και αφορούν όλα αυτό 

ακριβώς για το οποίο διερωτάστε, δηλαδή τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών. 

Η Διάσκεψη δεν μπορεί να αποφασίσει ότι θα τηρεί αρχεία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα έτσι αυτεπαγγέλτως, γιατί αυτό υπάγεται και σε μια άλλη Ανεξάρτητη Αρχή, 

την Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την οποία επίσης 

πρέπει να ασχοληθούμε σε σχέση με τις θητείες των μελών της. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Άρα, απόφαση δεν υπάρχει μου λέτε. Υπάρχει άτυπος 

πίνακας. Αυτό ρώτησα. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Μάλιστα. Ας 

κλείσουμε με αυτόν τον διάλογο, φτάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορείτε και αρμοδίως να κάνετε 

αυτήν την ερώτηση στις Υπηρεσίες και να σας απαντήσουν και εγγράφως. 

Ο κ. Γεωργιάδης έχει τον λόγο.  
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Φίλη, 

όταν κάνουμε μια πολιτική συζήτηση, να μην καταφεύγει σε εύκολους χαρακτηρισμούς 

που δεν συνάδουν και με το ήθος του και με το επίπεδό του.  

Θα ήταν σαν να έλεγα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι ο κ. Σταθάς -που σήμερα 

κατέθεσε μια ερώτηση για το SBC και τους εργαζομένους του, λόγω μιας διενέξεως του 

SBC με την DIGEA- επειδή ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους του SBC εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα του κ. Κοπανίτσα. 

Λοιπόν, έχουμε κάθε δικαίωμα ως Νέα Δημοκρατία να ανησυχούμε, όταν 

διαβάζουμε ένα σχέδιο νόμου που κλείνει περίπου τα μισά κανάλια. Κι εσείς ως 

εκπρόσωπος της Αριστεράς θα έπρεπε να ανησυχείτε περισσότερο από εμάς υποτίθεται 

και μάλιστα και ως δημοσιογράφος για το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι στα κανάλια που θα 

κλείσουν, εκτός και αν δεν σας απασχολεί αυτό και σας αρέσει οι άνθρωποι να χάνουν τη 

δουλειά τους. 

Επίσης, να πω -για να ολοκληρώσω, επειδή ίσως δεν το καταλάβατε 

προηγουμένως- ότι όταν μειούται ο αριθμός των αδειών, δεν ενισχύεται ο αδύναμος, 

ενισχύεται ο μεγάλος, γιατί ο μεγάλος έχει λεφτά να πληρώσει για την άδεια. Άρα, ποιος 

από τους δυο μας είναι με τους μεγαλοκαναλάρχες εδώ πέρα μέσα ας μην το ανοίξουμε 

καλύτερα, κύριε Φίλη! 

Ευχαριστώ πολύ. 
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(XS) 

(PS) 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επί προσωπικού έχει τον λόγο και ο κ. 

Σταθάς.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κατ’ αρχήν, τους εργαζόμενους, όπως έχουμε αποδείξει -

τουλάχιστον κάποιοι με τη διαδρομή μας-, τους υπερασπιζόμαστε πάντα. Όταν κάποιοι 

θέλουν να το συγχέουν με κάτι άλλο, που εκπροσωπούν κάποιους άλλους διαχρονικά, δεν 

μπορούμε να ταυτιζόμαστε με αυτούς. Όλοι εδώ σε αυτόν τον τόπο γνωριζόμαστε μεταξύ 

μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το λόγο έχει ο κ. Λαμπρούλης.  

Μετά θα μιλήσει ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Κριτσωτάκης, ο κ. Γρηγοράκος.  

Υπάρχει άλλος; Όχι. 

Ορίστε, κύριε Λαμπρούλη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ.  

Θα είμαι σύντομος. Ακούστηκαν πολλά. Όσον αφορά το αντικείμενο της 

σημερινής μας κουβέντας, επιτρέψτε μου, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει λέει.  

Κατ’ αρχήν, να πω το εξής: Εμείς και τις καταγγέλλουμε είναι και ξένες προς εμάς, 

για το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι προσωπικές επιθέσεις έναντι, αν θέλετε, πολιτικών 

προσώπων, δημοσίων προσώπων, ατομικά στον πιο απλό πολίτη. Θεωρούμε ότι η όποια 
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αντιπαράθεση θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο πολιτικό, ιδεολογικό βεβαίως. Εκεί να 

δοθεί η μάχη και η αντιπαράθεση ιδεών κ.λπ.  

Έτσι, λοιπόν, το καταδικάζουμε και δεν το συζητούμε περαιτέρω αυτό, επειδή 

μπήκε εισηγητικά -το λέω ξανά- από την Πρόεδρο και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην 

καταθέσουμε αυτήν μας την άποψη.  

Τώρα, σε ό,τι αφορά το εθνικό, είναι καταφανέστατο ότι υπάρχει μια διάσταση -να 

πιάσω αυτόν τον όρο- απόψεων, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη μέσω του ΕΣΡ.  

Εμείς λέμε το εξής και δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Μέσω της ανάληψης 

πρωτοβουλίας -διότι είναι σεβαστή η άποψη της Προέδρου να αναλάβει ο κ. Φίλης να 

κάνει έναν κύκλο επαφών, ενδεχομένως με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες, όχι με τους 

Γραμματείς των Κοινοβουλευτικών, αλλά με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των 

Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή- σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό 

Συμβούλιο και με μια συγκεκριμένη εισήγηση στη Διάσκεψη των Προέδρων που θα 

καλύπτεται και το κομμάτι νομικό –όπως αναφέρεται, δεν είμαι και νομικός- αυτό για τη 

νομιμότητα κ.λπ., των ήδη υπηρετούντων μελών, αν έχει λήξει η θητεία τους ή δεν έχει, με 

ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει τέλος πάντων, με μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη 

εισήγηση να έρθει και στη Διάσκεψη των Προέδρων, να πάρουμε το λόγο όλα τα κόμματα 

και να τοποθετηθούμε.  

Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο -επιτρέψτε μου τη λέξη- πρέπον. Βεβαίως, εμείς 

θα συμβάλουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην συμβάλουμε. 
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Και την άποψή μας θα καταθέσουμε και τις θέσεις μας κ.λπ., αλλά ακούω διάφορα, 

υπάρχουν ενδεχομένως χρονοδιαγράμματα. Δείτε το, κυρία Πρόεδρε να το προχωρήσουμε.  

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστούμε.  

Διευκρινίζω, απλώς για να είμαστε καθαροί. Θεσμικά το ζήτημα έχει ανακύψει από 

τον Απρίλιο, οπότε έληξαν οι θητείες -με όποια ερμηνεία κι αν έδινε κανείς- των τριών 

μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εκείνη την περίοδο υπήρξε 

συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπό την πλήρη 

σύνθεσή της, στην οποία ετέθηκαν αυτά ακριβώς τα ζητήματα: Ετέθη δηλαδή και το 

ζήτημα το δεοντολογικό, δηλαδή της δικής μου θέσης, ότι με αυτήν ειδικά την 

Ανεξάρτητη Αρχή για λόγους δεοντολογίας δεν επιθυμώ να ασχοληθώ και άρα δεν θα έχω 

την πρωτοβουλία, αν θέλετε, της ανεύρεσης προσώπων. Νομίζω ότι έτσι οφείλουμε να 

πράττουμε.  

Σε εκείνο το Προεδρείο, λοιπόν, υπό την πλήρη σύνθεσή του, υπό τον 

Πρωθυπουργό, ανατέθηκε από πλευράς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία και 

εγώ ανήκω, στον κ. Φίλη να κάνει αυτήν τη διερεύνηση και αυτό οφείλουμε να το έχουμε 

και επισήμως καταγράψει, για να είμαστε εδώ καθαροί και ξάστεροι και να μην υπάρχει 

καμμία παραπάνω, αν θέλετε, σκιά ή υπόνοια ή υπαινιγμός.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Να διευκρινίσω κάτι που με αφορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ.  
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν είναι ο καταλληλότερος χρόνος και τόπος, στη 

Διάσκεψη των Προέδρων, να συζητούμε ζητήματα εξουσιοδοτήσεων κομματικού 

χαρακτήρα. Όσα λέτε είναι η μισή αλήθεια. Αν προκληθώ, στο ανάλογο όργανο, θα σας 

θυμίσω διάφορα πράγματα. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, επειδή δεν συνηθίζω να 

λέω μισές αλήθειες κι επειδή αυτά είναι γνωστά τοις πάσι και κυρίως στα μέλη του 

Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα περί 

προκλήσεως. Ό,τι θέλετε να πείτε μπορείτε να το πείτε όπου νομίζετε.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στο αρμόδιο όργανο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όπου νομίζετε. Εγώ έφερα το θέμα 

θεσμικά ακριβώς διότι γίνεται παραθεσμική, παραφιλολογική συζήτηση συκοφαντικού 

τύπου και με αναπαραγωγή επιχειρημάτων, τα οποία έχω ακούσει από συγκεκριμένους 

ανθρώπους και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που και στο παρελθόν έχουν 

εξαπολύσει τέτοιες επιθέσεις.  

Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, πράγματι η υποκρισία ποτέ 

δεν εξυπηρετεί καμία υπόθεση, πολύ δε περισσότερο τις δημόσιες υποθέσεις και αυτό το 

πολύ μεγάλο θέμα που είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες έχουν 

αντιληφθεί ότι απασχολεί και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Είναι ένα στοίχημα όχι μόνο 
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αυτής της Κυβέρνησης, αλλά και όλου του πολιτικού συστήματος που ακόμα δεν το έχει 

κερδίσει.  

Εγώ στη Διάσκεψη των Προέδρων -μπορεί να μην το θυμάστε, δεν είστε 

υποχρεωμένη να το θυμάστε- είχα πει «γιατί καθυστερούμε;». Και πράγματι αν ήξερα ότι 

ο κ. Φίλης από καιρό είχε αναλάβει αυτήν την εντολή θα ρωτούσα και τον κ. Φίλη: «Κύριε 

Φίλη, γιατί το αφήνετε;». Διότι όλους μας ρωτάνε και πάντως εμένα ειλικρινά σας το λέω, 

καθημερινά πολίτες μου λένε: «Γιατί εσείς καθυστερείτε;». Στο συγκεκριμένο τώρα 

αναφέρομαι. Μπορεί άλλες φορές να γίνεται κουβέντα και για αλλού.  

Θυμόμαστε όλοι ότι λίγο χρόνο μετά τη νίκη της ελεύθερης ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης -πολύ λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο μετά- εκείνος που πρωταγωνίστησε, ο 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με τις αδυναμίες όμως εφαρμογής και -αν θέλετε- με τον 

τρόπο που χορηγήθηκαν οι άδειες, λίγο καιρό μετά ο ίδιος είπε για τη διαπλοκή κι έγινε 

πολύ συγκεκριμένος.  

Δεν νομίζω ότι ξεχνάει κανένας, αλλά πρέπει -νιώθω την ανάγκη να κάνω νύξη- να 

θυμηθεί κάποιος τι είπε τότε ο Πρωθυπουργός για τον ρόλο που έπαιξαν εκείνοι που είχαν 

πάρει και κατέχουν ακόμα παράνομες άδειες ή κάποιοι που είχαν πάρει ένα χαρτί από το 

πουθενά. Αυτοί που απολύουν σήμερα, δεν είχαν καμία δουλειά με τον Τύπο. Δεν ήταν ο 

Λαμπράκης. Βρέθηκαν, πήραν χωρίς χαρτόσημο μία άδεια, χωρίς καμμία προϋπόθεση και 

έρχονται σήμερα, χωρίς καν να έχει έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο, και με τη δικαιολογία 
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αυτή απολύουν κόσμο. Κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται με τη δικαιολογία αυτή να βαρέσουν 

κανόνια, πτωχεύσεις.  

Τα έχω πει μέσα στη Βουλή, τα έχω καταθέσει εγγράφως, γιατί ο καθένας πρέπει 

να πάρει και τις ευθύνες του και αναφέρομαι στην Κυβέρνηση προφανώς, όχι στον παπά 

της ενορίας.  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ούτε στον Νίκο 

Παππά.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον στον Νίκο Παππά αναφέρομαι, για 

να ακριβολογήσω, … 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πρωτίστως. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …γιατί αυτός είναι ο Υπουργός.  

Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να προχωράνε σε μαζικές απολύσεις και δεν είναι 

δυνατόν κάποιοι από εμάς να μην έχουμε πληροφορηθεί ότι το καινούργιο νομοσχέδιο λέει 

ότι «για να έρθεις, κύριε, να πάρεις μέρος στο διεθνή διαγωνισμό, πρωτευόντως θα πρέπει 

να έχεις εκπληρώσει ή να εκπληρώσεις μερικά στοιχειώδη που θέτει ο νομοθέτης και ένα 

από τα οποία είναι τετρακόσιοι εργαζόμενοι».  

Μήπως έχουν λιγότερους σήμερα; Ο κ. Κυριακού έχει λιγότερους σήμερα που 

ανησυχεί που θέλει να το κάνει, λέει, παιδικό και ψυχαγωγικό; Εμείς τώρα διευκολύνουμε 

με το να μην ορίζουμε ΕΣΡ; 

(SM) 
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(XS) 

Βγείτε έξω, πάρτε τα αυτιά μου και ρωτήστε τον κόσμο, να δούμε τι λέει ο κόσμος 

που είναι έξω από τα δικά μας, έξω από το τι λέει η Νέα Δημοκρατία, οι ΑΝΕΛ, ο 

ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παππάς. Είναι έξω απ’ αυτά. Δεν ξέρουν τίποτα. Πολλοί εξ αυτών δεν 

ξέρουν ούτε τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ΕΣΡ. Αλλά λένε «εσείς ποιον εξυπηρετείτε με 

αυτήν σας την αδράνεια;». 

Θέλω, όμως, να σας πω ταυτόχρονα, με την άλλη ενασχόληση που έχω, ότι έχω 

ακούσει εγώ καναλάρχες να λένε ότι δεν πρόκειται –και ας ψηφίσουμε εμείς- να γίνει 

τίποτα, γιατί εμείς ως πολιτικά κόμματα δεν θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε ΕΣΡ ή 

γιατί ο καθένας ψάχνει να βρει τη μία άκρη του για να ξεπεράσει όσα θα λέει ο νόμος με 

όποιο αντικειμενικό τρόπο νομίζει ότι θα μπορέσει να παρακάμψει όλες εκείνες τις ατιμίες 

που έγιναν στο παρελθόν. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στη 

συγκρότηση του ΕΣΡ.  

Και επειδή όλοι νομίζω πως συμφωνούμε, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι –το 

είπατε τώρα- ότι ο κ. Φίλης -και αν δεν είναι ο κ. Φίλης θα είναι ένας άλλο συνάδελφος 

από τον ΣΥΡΙΖΑ- θα πάρει την πρωτοβουλία να πάει να μιλήσει με τα κόμματα. Και εμείς 

τι θα πούμε τώρα στον κόσμο; Ότι δεν είναι προϊόν συνεννόησης των κομμάτων; Και θα 

τους πούμε ότι κάποιοι που μένουν πίσω, εάν τα κόμματα δεν τους δείχνουν την 

εμπιστοσύνη, θα μείνουν πίσω. 
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Γιατί; Γιατί μπορεί να το λέει κάποια διάταξη. Γιατί; Γιατί μπορεί να δεχόμαστε 

την πίεση ή τον εκβιασμό. Σωστά το έθεσε η Πρόεδρος, κατ’ εμέ. Λέει ότι εάν 

αμφισβητήσουμε τη νομιμότητά τους, ενδεχομένως να συμβούν άλλα πράγματα και πρέπει 

να τα υπολογίσουμε. Μπορεί να θέλουν νομοθετική ρύθμιση για να μην έχουμε άλλα 

προβλήματα. Αλλά είναι δυνατόν ακόμα και εκείνα τα πρόσωπα να έμεναν χωρίς να έχουν 

τη έγκριση των 4/5 της Βουλής; Με την έγκριση ποιων; Ενός άλλου –θα μου πείτε- 

κοινοβουλίου, ίσως.  

Εγώ νομίζω ότι εδώ θέλει καθαρές λύσεις. Και βεβαίως εάν δεν ήμασταν όλοι 

εμπερίστατοι και τα κόμματά μας και εμείς ως εκπρόσωποι του λαού, σήμερα δεν θα 

ζούσαμε αυτή τη συνεδρίαση και το ξέρετε. Έχω 25 χρόνια εδώ. Γιατί δεν θα τη ζούσαμε; 

Γιατί εγώ εδώ εκπροσωπώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Υπάρχει περίπτωση εγώ να 

μεταφέρω άλλη άποψη εδώ; Υπάρχει περίπτωση εδώ εγώ να ψηφίσω αλλιώς από τους 

Ανεξάρτητους Έλληνες;  

Εσχάτως, εν εσχάτοις χρόνοις ακούμε ότι μπορεί σε ένα κόμμα να εκφράζονται δύο 

και τρεις απόψεις, όχι στο εσωτερικό του αλλά να εδώ, στη Διάσκεψη των Προέδρων, ότι 

μπορεί οι μισοί να ψηφίζουν έτσι και οι μισοί να ψηφίζουν αλλιώς. Μπορεί να είναι μια 

καινούργια κατάκτηση. Μακάρι. Αλλά, τότε τι το θέλουμε, για παράδειγμα, να 

εκπροσωπώ εγώ τους Ανεξάρτητους Έλληνες; Θα πρέπει να γίνει κάπως διαφορετικά, 

υποψιάζομαι. Γι’ αυτό, λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει γρήγορα να λυθεί. 
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Και σήμερα νομίζαμε ότι θα ερχόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε για τα πρόσωπα. 

Δεν ξέρω τι θα πείτε εσείς στους πολίτες που θα σας ρωτήσουν γιατί έγινε η σημερινή 

συνάντηση. Για να ανταλλάξουμε απόψεις; Για να γίνουμε σοφότεροι; Για ποιο πράγμα; 

Για να αναδείξουμε τις αδυναμίες μας, που υπάρχουν; Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τους 

πολίτες αυτό.  

Ο τόπος, κύριε Υπουργέ, βοά και ο Τύπος βοά. Και εμπλέκουν και εσάς, την 

Κυβέρνηση εννοώ. Έγραφαν προχτές τα «Παραπολιτικά» ότι θέλει το Μαξίμου –έτσι 

ακριβώς το λέει, σας το κατέθεσα και σαν ερώτηση- να γίνει ο «γάμος» Μπόμπολα και 

Ψυχάρη για να γίνει η αναχρηματοδότηση των θαλασσοδανείων, των αγύριστων δανείων. 

Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. 

Και δεν μπορώ, όμως, να βλέπω να βγαίνουν ανακοινώσεις κατά καιρούς και να 

διαψεύδουν διάφορα πράγματα και να κατατίθενται ερωτήσεις και να μη γίνονται οι 

ανάλογες ενέργειες. Δηλαδή, λένε ότι εμείς θεωρήσαμε ότι οι διαφημίσεις των κομμάτων 

ήταν δημοσία δαπάνη, όπως λέμε για τις κηδείες. Αλλά –το ξέρετε, το πήρατε και 

γραπτώς, γιατρέ μου- αυτοί έπρεπε να εκδώσουν τιμολόγια γι’ αυτές τις κομματικές 

διαφημίσεις. Έπρεπε να αποδώσουν ΦΠΑ. Έπρεπε να λογιστικοποιήσουν αυτό το έσοδο 

και εκ των υστέρων εάν γινόταν συμψηφισμός, θα έκαναν ό,τι έκαναν. 

Είναι καμία άλλη επιχείρηση που ενώ κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν την 

κυνηγάνε για φοροδιαφυγή; Και εσείς δεν αντιδράτε. Να τηρηθεί ο νόμος. Να γίνει αυτό 

που έγινε με τον κουλουρά προχτές. 
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Νομίζω ότι η εκκρεμότητα δεν εξυπηρετεί τη μεγάλη υπόθεση της σύγκρουσης με 

τη διαπλοκή, που θέλει το νομοσχέδιό σας να φέρει. Και γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει πολύ, 

πολύ γρήγορα να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. 

Και στο τέλος πώς θα κριθεί μέσα εδώ εάν η α ή η β άποψη θα υιοθετηθεί, θα γίνει 

απόφαση; Θα γίνει με ψηφοφορία. Έτσι δεν θα γίνει, εάν δεν έχουμε νομικό πλαίσιο; 

Άκουσα –ας πούμε- για την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την παράταση 

των μελών. Είπε η Πρόεδρος ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο προηγούμενο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Συγγνώμη; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για το εάν η Διάσκεψη των Προέδρων έχει 

πάρει απόφαση για τα μέλη που ήδη υπάρχουν, που λέει ότι παρατείνεται η θητεία για τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα. Πώς έγινε με τον κ. Λασκαρίδη ή τον κ. Βέη -που μας είπε η 

κυρία Πρόεδρος- ακόμα και με τους ισόβιους, τους Αρχιεπισκόπους; Γιατί είμαστε 

ανίκανοι εμείς να εκλέξουμε. Εάν είναι δυνατόν! 

Λέω και πάλι ότι επειδή κάπως έτσι θα κλείσει και αυτό το ζήτημα και οι όποιες 

εκκρεμότητες ανεδείχθησαν σήμερα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες παρακαλούν το ταχύτερο 

δυνατό να ορίσετε την επόμενη συνεδρίαση που θα αναδείξουμε τα μέλη του ΕΣΡ, για να 

μην αφήνουμε περιθώρια σε κανέναν από εκείνους που είναι απέναντι από τους 

εκπροσώπους του λαού, εκείνους που εξυπηρετούν τα δικά τους ιδιωτικά συμφέροντα. Να 

μη φανεί ότι εκείνοι μπορούν να ενεργούν με τη δική μας ανοχή ή ενσπείροντας μεταξύ 

μας διχόνοιες για ένα ζήτημα που νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι: Η υπόθεση της 
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συντριβής της διαπλοκής, αυτού του «τρίγωνου του διαβόλου», πρέπει να αποδειχθεί ότι 

είναι υπόθεση όλων μας.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Νικολόπουλο. 

Κύριε Νικολόπουλε, η σημερινή συνεδρίαση έγινε ακριβώς για να υπάρχει 

υπεύθυνη και θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων και όχι να οργιάζει μία σπερμολογία 

ή και ο καθένας στο μυαλό του να έχει ερμηνείες ή άλλου τύπου απορίες ή να υπάρχει 

οποιαδήποτε αμφισημία ή αμφιβολία σε σχέση με τη λειτουργία της Διάσκεψης και τη 

λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών. 

Με βάλατε σε έναν πειρασμό και μάλλον δεν θα αντισταθώ. Θυμάμαι σε όλη την 

προηγούμενη Περίοδο τον κ. Καπερνάρο, ο οποίος έλεγε πάντα ως κοινοβουλευτικός 

εκπρόσωπος, για λογαριασμό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ακριβώς αυτό, ότι η ψήφος του 

Βουλευτή είναι με βάση το Σύνταγμα και με βάση τη συνείδησή του. Κι έτσι υπήρχαν –

νομίζω- και σε αυτή την Περίοδο διαφορετικές καταγραφές. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά εδώ δεν είμαστε έτσι. Εδώ 

εκπροσωπούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σωστό. Εσείς είστε εδώ ως 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. 

Σε κάθε περίπτωση θέλω να επισημάνω το εξής, γιατί έχετε δίκιο να υπογραμμίζετε 

την ανάγκη συνεννόησης των εκπροσώπων των κομμάτων. 
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(EP) 

(SM) 

Στην προηγούμενη Περίοδο δύο φορές -και τις δύο για μέλη του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης- βρέθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5. Ήταν και τις 

δύο φορές πρόσωπα που είχαν προταθεί από την Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο εκλιπών Άρης 

Σταθάκης, πρώην Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και το σημερινό νεότερο μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.  

Θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης και αυτό που δοκιμάζεται 

πολλαπλώς και από ερμηνείες και από προσεγγίσεις είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση 

αυτό το όργανο και να συμπληρωθεί και να λειτουργήσει. Και εκτός από αυτή την 

Ανεξάρτητη Αρχή που πρέπει όλοι να περιφρουρήσουμε ακριβώς και την εξωτερική της 

ανεξαρτησία, είναι και οι υπόλοιπες τρεις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες 

Αρχές που, επίσης, πρέπει να μας απασχολήσουν. 

Τον λόγο έχει ο κ. Κριτσωτάκης. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό, 

γιατί θα το κάνω από υποχρέωση, να απαντήσω στο θέμα που ηγέρθη. Εγώ δεν θέλω τώρα 

και να το προσωποποιήσω παρά το ότι το είπε ο κ. Κακλαμάνης. Λέω τώρα το όνομα παρά 

το ότι κινδυνεύει να πει ότι τώρα θα είναι προσωπικό. Δεν το φοβάμαι, όμως, γιατί δεν 
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έχουμε ποτέ διαπληκτιστεί με τον κ. Κακλαμάνη και νομίζω ότι και στις πιο μεγάλες 

διαφωνίες μπορούμε να συνεννοούμαστε χωρίς να συμφωνούμε. 

Και θέλω να πω το εξής: Όντως υπάρχει έδαφος να πει κανείς «Να λυθούν στην 

Κουμουνδούρου, να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο», γιατί κάποιος έδωσε το έδαφος αυτό. 

Όμως, από την άλλη πλευρά εκείνος που απέκτησε το δικαίωμα να εγείρει το οικοδόμημα 

αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί και να μην το αξιοποιήσει και πολύ περισσότερο να 

μην το εκμεταλλευτεί. 

Παρ’ όλα αυτά νομίζω ότι αυτό έγινε και με την ίδια τη δική του ρήση ότι «έξω θα 

βγούμε και θα ακούσουμε ό,τι είπαμε εδώ να έχει διασπαρθεί». Κι εγώ θα προσθέσω «και 

όχι ακριβώς όπως τα είπαμε, αλλά θα ακουστούν με αλάτι, με πιπέρι, με μεγεθυντικό φακό 

και με διάφορα άλλα».  

Θα έλεγα, λοιπόν: Ας το δούμε και ας κρατηθούμε. Γιατί εδώ σε αυτήν την 

αίθουσα είμαστε εκείνοι που θα τα δημοσιοποιήσουμε ή που δεν θα τα δημοσιοποιήσουμε.  

Και θα δεχτώ το ότι δεν είναι θέμα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή της 

αντιπολίτευσης, της μείζονος ή της ελάσσονος, αλλά είναι θέμα της Κοινοβουλευτικής 

Δημοκρατίας, η οποία δεν διάγει τις καλύτερες ημέρες. Γι’ αυτό να δούμε πόσο μπορούμε. 

Είναι ένα πείραμα, αν θέλετε, ή ένα στοίχημα.  

Το επίμαχο, όμως, είναι: ολοσχερής ορισμός, διορισμός ή ανασύνθεση εκ των 

υπαρχόντων; Κι εγώ θα έλεγα ότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα: Από τη μία μεριά είναι η 

θέληση της Κυβέρνησης, αλλά από την άλλη είναι ότι τούτο θα λειτουργήσει ως 
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«δεδικασμένο», ως κάτι το οποίο θα είναι και μία βόμβα -δεν ξέρω πόσο μεγάλη, αλλά 

βόμβα θα είναι- διότι θα έχει συνέπεια στις άλλες Αρχές.  

Αυτό το θεωρώ όχι απλώς σίγουρο, αλλά 100% βέβαιο. Αυτό θα δυσχεράνει την 

κατάσταση, μιας και υπάρχει από τον νομοθέτη και το Σύνταγμα το θέμα των 4/5, χώρια 

το τι ζητήματα θα ανακύψουν από εδώ και πέρα, τα οποία βέβαια θα αφορούν σε 

συμφέροντα πολύ μεγάλα και θα δημιουργήσει ένα θέμα.  

Άρα, αυτό το θέμα θέλει δεύτερη, τρίτη, ίσως και παραπάνω σκέψη. Να δούμε, 

δηλαδή, πώς θα μιλήσουμε θεσμικά και όχι για τις ανάγκες της στιγμής, οι οποίες ανάγκες 

της στιγμής έχουν κι αυτές ένα άλλο σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι είναι ότι ετοιμάζεται 

ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει να απαντήσει σε ένα μεγάλο καρκίνωμα που έχει, σε 

έναν κακοήθη όγκο που έχει η κοινωνία μας και το πολιτικό σύστημά μας στο σώμα, που 

είναι το πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ.  

Κι εγώ θα έλεγα ότι εδώ είναι δύο πράγματα: Το ένα είναι τι θα κάνει το 

νομοσχέδιο απέναντι στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, δηλαδή τι θέση θα του δίνει. Γιατί 

το νομοσχέδιο διατάσσοντας πράγματα που θα νομοθετηθούν, θα ανεβάζει, θα κατεβάζει. 

Τέλος πάντων, κάπου θα τοποθετεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και το δεύτερο είναι 

ποιο θα είναι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα παίξει έναν ρόλο σε όλο αυτό το 

όντως επείγον και σοβαρό ζήτημα.  



77 / 
105 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ E. 4-08-2015         BA0804EP 

 
Άρα, πρέπει να δούμε τα 4/5. Διότι ο νομοθέτης ήθελε να διασφαλίσει τη μέγιστη 

συναίνεση και γι’ αυτό έβαλε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι πολύ δύσκολο το τέσσερα 

στα πέντε.  

Όμως, νομίζω ότι έβαλε και κάτι άλλο που αφορά όχι μόνο την Κυβέρνηση αλλά 

και όλο το πολιτικό σύστημα, θετικά ή αρνητικά. Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς που το 

βλέπουν θετικά. Είναι να μην υπάρχει δυνατότητα εύκολα ή ίσως και καθόλου να μην 

επιτρέπεται να έχουμε ριζοσπαστικές και αντισυστημικές αλλαγές όπως αυτές που λέω 

εγώ ότι χρειάζονται για τα Μέσα Ενημέρωσης. 

Μια τελευταία κουβέντα για το θέμα της Διάσκεψης των Προέδρων που είναι 

σημαντική θεσμική λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Θα πρέπει να 

αποδείξουμε ότι λειτουργεί, ότι λειτουργεί με τον τρόπο που και το Σύνταγμα επιτάσσει, 

αλλά και που τα κόμματα που είναι λειτουργίες. Δεν είναι, δηλαδή, τα κακά κόμματα και 

το καλό Σύνταγμα. Και τα δύο στην ίδια είναι στην ίδια κατεύθυνση, με διαφορετικούς 

ρόλους που μπορεί να συγκρούονται, αλλά θα πρέπει να συγκρούονται με έναν 

προωθητικό τρόπο που να βγάζει ένα αποτέλεσμα προς τα μπρος. Πρέπει να το 

αποδείξουμε σε αυτό.  

Νομίζω ότι είναι ένα δεύτερο στοίχημα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είτε πάει με τη 

συναινετική συμπλήρωση είτε με τον εξ υπαρχής ορισμό, θα πρέπει να δούμε κυρίως πώς 

θα είναι αποτελεσματικό. Να μην εγκλωβιστούμε στα δύο αυτά, τα οποία ούτε το ένα ούτε 

το άλλο νομίζω ότι είναι το καλό και το κακό, από δω και από κει.  
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Στο τέλος, το Σύνταγμα και ο ρόλος του ΕΣΡ στην προσπάθεια αυτή για τις 

αναγκαίες αλλαγές, μέσα από το νομοσχέδιο αυτό δηλαδή που είπα και πριν, να δούμε πώς 

θα ενισχυθούν και τα δύο για να είναι αποτελεσματικά. Ο πόλεμος νομίζω ότι ξεκίνησε 

ήδη, όχι από τις απειλές και τα υπόλοιπα αλλά και από τις πράξεις.  

Πράξη πρώτη του πολέμου: οι απολύσεις, όπου ανθρώπινες ασπίδες έχουν γίνει οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι. Θα πληρώσουν, δηλαδή, αυτοί για να μπορέσουν να κερδίσουν 

κάποιοι. Κι εγώ θα έλεγα ότι είναι μη νόμιμοι, είναι παράνομοι, είναι και αποθρασυμένοι 

ορισμένοι -όχι όλοι αλλά τουλάχιστον οι πιο πολλοί απ’ αυτούς- που θα χαίρονται και 

μαθαίνοντας τι ειπώθηκε εδώ, τα αποψινά, δηλαδή, αν πάνε με την κακή πλευρά και θα το 

εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο. 

Άρα, εγώ θα έλεγα: Κοινωνία ή μεγάλα συμφέροντα, δημοκρατική ενημέρωση ή 

ενημέρωση μέσω εθνικών εργολάβων και εθνικών προμηθευτών ανεξέλεγκτα ή 

τακτοποίηση του τοπίου. Εγώ το βάζω αυτό ότι είναι το αριστερά-δεξιά. Άλλοι μπορεί να 

το θέσουν διαφορετικά. Ο καθένας με τον τρόπο του ας αποδείξει ότι είναι θετικό και ότι 

δεν είναι αρνητικό.  

Κι αυτά που ακούγονται -είπε ο κ. Νικολόπουλος πολύ χαρακτηριστικά για 

«γάμους»- τα λένε όχι ίσως γιατί υπάρχουν, αλλά γιατί θέλουν να φτιαχτούν τα σενάρια 

αυτά για να τα αξιοποιήσουν κάποιοι, ίσως για να παίξουν κάποιοι σ’ αυτά και να μπουν 

στο αδιέξοδο που είναι μια παγίδα. Και θα πω ότι το παράδειγμα του συμψηφισμού των 

εκλογικών διαφημίσεων είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το ότι εκεί δεν έχει επέμβει το 
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πολιτικό σύστημα με πρώτη την Κυβέρνηση, που θα έπρεπε να το κάνει, είναι πολύ 

σημαντικό και αρνητικό.  

Δηλαδή, αφού λέτε ότι έχουν συμψηφιστεί οι διαφημίσεις των κομμάτων στις 

εκλογές, πού είναι τα τιμολόγια, πού είναι όλα τα παραστατικά, πού είναι όλα τα 

λογιστικά; Ελάτε εδώ! Είτε έτσι είτε αλλιώς, είστε εκτεθειμένοι, κύριοι. Γι’ αυτό, νομίζω, 

καλώς είναι εδώ ο Υπουργός. Πρέπει να το δει και να το κάνει… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Έχουν φορολογηθεί… 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ναι, ναι. 

Λοιπόν, εγώ τελείωσα, γιατί όντως πήρα πολύ τον λόγο και δεν το συνηθίζω.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Κριτσωτάκη. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Συγνώμη, κυρία Πρόεδρε, κάτι που το θεώρησα 

βέβαια αυτονόητο, αλλά να το πω με μια κουβέντα.  

Εγώ νομίζω ότι κακώς ηγέρθη το προσωπικό, αλλά και καλώς αποκρούεται, 

νομίζω, ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα. Και δεν λέω να το δώσουμε προς τα έξω, για να μην 

ανοίξουμε άλλα. Όμως, είναι καλό -έστω ηθικά- ότι αυτό εδώ απόψε καταγράφηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κριτσωτάκη, επειδή υπάρχουμε 

και πέραν των προσωπικών μας, οφείλουμε, ακόμα κι αν θα μπορούσαμε ή και θα 

επιθυμούσαμε να απαντήσουμε επί προσωπικού ή επί πολιτικού, να αντιλαμβανόμαστε και 

τις συνέπειες που έχουν οι αναφορές. Και θεωρώ το ελάχιστο ότι έπρεπε, με δεδομένη 
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ακριβώς όλη τη διάσταση που αναδείχθηκε, η Διάσκεψη με επίσημο και υπεύθυνο τρόπο 

να επιληφθεί. Είναι το λιγότερο που οφείλει να κάνει η Διάσκεψη των Προέδρων. 

Θέλω, εν τω μεταξύ, απλώς να θέσω υπ’ όψιν σας κάτι. Γιατί η Βουλή έχει την 

τύχη να έχει έναν εξαίρετο Ειδικό Γραμματέα, τον οποίο βρήκα εδώ και τον κράτησα, τον 

κ. Παπασπύρου. Είναι και λέκτορας του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο. Ο κ. 

Παπασπύρου, λοιπόν, μου έφερε τώρα μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 

4172/2014 απόφαση (Δ΄ Τμήμα), που αφορά ακριβώς την έριδα επί της οποίας γίνεται η 

συζήτησή μας. 

(AR) 

(SM) 

Φαίνεται ότι το επιχείρημα αυτό περί της θητείας έχει προβληθεί από κάποια 

ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία που δεν αναφέρεται –φαίνεται ότι 

εκπροσωπήθηκε από τη συνάδελφο κυρία Μαρία Κωστοπούλου- και έχει απορριφθεί από 

το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη σκέψη ότι «η οκταετία, όπως ορίσθηκε από την 

έναρξη ισχύος του ν.4055/2012, συνεπάγεται την παράταση της θητείας μέχρι τη 

συμπλήρωση της οκταετίας, σύμφωνα με την αυτή ως άνω μεταβατικού χαρακτήρα 

διάταξη του άρθρου 115 παρ.12 του ν.4055/2012».  

Γίνονται αντίστοιχα αναφορές σε προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, ΣτΕ 3070/2014 και 5004/2013: «Υπό τα δεδομένα αυτά αβασίμως 

προβάλλονται λόγοι περί μη νόμιμης συμμετοχής των ως άνω πέντε μελών». Για πέντε 
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μέλη του ΕΣΡ ήταν η αίτηση ακύρωσης κάποιου, είτε τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 

σταθμού. Δεν μπορούμε να το δούμε τώρα.  

Επομένως, έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, αλλά αυτό, φυσικά, δεν εμποδίζει το να 

εγείρονται αμφισβητήσεις. Επομένως, σωστά όλα τίθενται στη Διάσκεψη των Προέδρων. 

Τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Θα πιαστώ από μια φράση του κ. Κριτσωτάκη που είπε για την κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Να πω ότι συμφωνώ μαζί του ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας 

και από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός είναι πια στον ευρωπαϊκό ΣΥΡΙΖΑ… 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Λίγο πιο δυνατά. «Στον»; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: «Στον ευρωπαϊκό ΣΥΡΙΖΑ». 

…πιστεύω ότι ήρθε η ώρα όλοι εμείς όσο ποτέ άλλοτε να πιστέψουμε στη 

συναίνεση και στην ομοψυχία όχι μόνο της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών, 

αλλά και της εθνικής ανασυγκρότησης. Γιατί μέσα από την εθνική ανασυγκρότηση που 

προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση -γιατί προσπαθεί να την κάνει- πρέπει να υπάρξει μια 

θεσμική ανασυγκρότηση.  

Εγώ, λοιπόν, θέλω να πω ότι άκουσα με προσοχή της εισηγήσεις των συναδέλφων 

–άργησα και λίγο- αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προστατευτεί και η Διάσκεψη των 

Προέδρων και η Βουλή και η Κυβέρνηση. Και το λέω αυτό, γιατί τα τέσσερα πέμπτα, που 
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ο σοφός νομοθέτης είχε βάλει στο Σύνταγμα εκείνο, να ξέρετε ότι δεν έβλαψαν τη 

δημοκρατία μας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα. 

Έχω την εμπειρία -και ας μου επιτρέψουν οι συνάδελφοί μου, γιατί κάποιοι είναι 

πιο παλιοί από εμένα- και απ’ όλα τα πόστα, και ως Βουλευτής και ως Αντιπρόεδρος και 

ως μέλος των Επιτροπών αλλά και ως Υπουργός να έχω συναντηθεί με πολλούς απ’ 

αυτούς τους εξαίρετους ανθρώπους. Δεν ήταν βέβαια 100% όλες οι επιτροπές «άγιοι και 

άγγελοι», αλλά όλες αυτές οι Ανεξάρτητες Αρχές είχαν εξέχουσες προσωπικότητες. Και 

μάλιστα -δεν θέλω να πω, αλλά προηγουμένως ένας συνάδελφος είπε ορισμένα ονόματα- 

πολλοί απ’ αυτούς ήταν εντυπωσιακές επιστημονικές, πολιτισμικές, πολιτικές, κοινωνικές, 

ακαδημαϊκές φιγούρες, που ενέπνεαν τον σεβασμό σε όλους εμάς.  

Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι οι ανεξάρτητες αρχές προσέφεραν και προσφέρουν στη 

δημοκρατία. Και αυτές οι ανεξάρτητες αρχές θα πρέπει να προστατευτούν από εμάς και 

από εσάς και από το Προεδρείο της Βουλής και από την Κυβέρνηση, ούτως ώστε να 

γίνεται ένας συγκερασμός, να υπάρχει μια συνεννόηση απ’ όλα τα κόμματα, ώστε να 

υπάρχει ένας σεβασμός στα πρόσωπα που πραγματικά συγκροτούν αυτές τις ανεξάρτητες 

αρχές.  

Είναι δύσκολες αποφάσεις, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολες 

διαδικασίες. Γι’ αυτό κιόλας υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό και μελών 

των ανεξαρτήτων αρχών. Το ξέρουμε, όμως, από την αρχή ότι αυτά ήταν δύσκολα. 
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Έτσι, λοιπόν, εγώ θα πω στον Υπουργό ότι πρέπει και ο Υπουργός, αλλά και η 

Βουλή και εμείς όλοι να είμαστε πολύ συναινετικοί σε αυτό που θα φέρει. Χρειάζεται να 

γίνει ανασυγκρότηση στο χώρο αυτόν. Και χρειάζεται να γίνει και μια γενική εθνική 

ανασυγκρότηση σε πολλά πράγματα που πρέπει αυτή η Βουλή να κάνει. Εξάλλου ο 

Πρωθυπουργός έχει διακόσιους πενήντα έναν Βουλευτές που τον στηρίζουν σε αυτά, 

δηλαδή, σε μια ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. 

Έτσι, λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι χρειάζεται, να 

προστατέψουμε και τους θεσμούς. Θα πρέπει, λοιπόν, και η πλευρά της Κυβέρνησης να 

δει πώς θα πάει και θα είναι έγκυρη νομικά, από πού θα πάρει αυτή τη συμβουλή, από πού 

θα πάρει η Βουλή των Ελλήνων να κατοχυρώσει την εύρυθμη, σωστή λειτουργία και η 

Επιτροπή μας να μην οδηγηθεί σε κανένα λάθος. Πιστεύω ότι δεν θα οδηγηθεί γιατί 

υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες.  

Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η Βουλή πρέπει να μείνει έξω από προσωπικές 

αντιπαραθέσεις. Δεν έχει κανένα λόγο. Νομίζω ότι υπερτονίστηκε η σχέση της Προέδρου 

με την Αντιπρόεδρο του ΕΣΡ. Η μητέρα της κυρίας Προέδρου είναι μία αξιολογότατη 

δημοσιογράφος -την ξέρουμε- και έχει λειτουργήσει πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας 

και της ηθικής και δεν μπορεί κανείς να μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία. 

Πιστεύω, λοιπόν, ότι με συναίνεση πρέπει να ιδωθεί και η πρόταση του κ. 

Κακλαμάνη, αλλά και εσείς να δείτε πώς θα φέρετε συναινετικά τις προτάσεις για τις 

ανεξάρτητες αρχές.  
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Είναι εδώ και η κυρία Τζίνη, η νέα Γενική Διευθύντρια, για την οποία ήθελα εγώ 

χθες να βγει ομόφωνα και δεν βγήκε ομόφωνα, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει, λοιπόν, να 

συναινούμε σε ομόφωνες διαδικασίες χωρίς να διαπραγματευόμαστε την ιδεολογία μας 

και την αξιοκρατία. Μπορούν να γίνουν τέτοιες κινήσεις.  

Και εσείς, λοιπόν, τώρα που είστε Πρόεδρος της Βουλής ειδικά γι’ αυτά τα θέματα 

έχετε τον πρώτο λόγο να βρείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους από την κοινωνία, από την 

κοινωνία των πολιτών, από την κοινωνία της επιστήμης, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον 

επιχειρηματικό χώρο, τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ούτως ώστε να 

φτιάξετε ανεξάρτητες αρχές οι οποίες θα είναι τόσο δυνατές που κανείς δεν θα μπορεί να 

τις βάλει ή να τις τραυματίζει. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Γρηγοράκο. 

Τον λόγο έχει ο κ. Μπαλάφας. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι εδώ ο κ. Μπαλάφας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Απολείπεται ο κ. Μπαλάφας. 

Τον λόγο έχει η κυρία Καφαντάρη. 

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. 

Δεν θα έπαιρνα τον λόγο. Απλώς θα ήθελα να πω δυο λόγια. Είναι από τις λίγες 

φορές που είμαι στη Διάσκεψη των Προέδρων. Αναπληρώνω κάποιον, τέλος πάντων. 
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Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι αυτό που κατάλαβα και αυτό το οποίο νομίζω είναι 

σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κωλύματα και όποια προβλήματα υπάρχουν 

πρέπει άμεσα, θα έλεγα, να ξεπεραστούν, ούτως ώστε να προχωρήσει ο νόμος -το 

νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση- σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες.  

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι εμείς που είμαστε εδώ ως δημοκρατικοί Βουλευτές πρέπει να 

ακούμε και ακούμε και το τι θέλει η ελληνική κοινωνία και το τι θέλει ο κόσμος. 

Ουσιαστικά θέλει να μπει μία τάξη σε αυτήν την αναρχία, την παρανομία και οτιδήποτε 

άλλο ισχύει με τον τομέα των τηλεοπτικών αδειών και των συχνοτήτων.  

Νομικός δεν είμαι, γεωτεχνικός είμαι, αλλά μπορώ να πω ότι όποια νομικά 

κωλύματα είτε ερμηνείες σε σχέση με τη σύνθεση του ΕΣΡ νομίζω ότι μπορούν να 

βρεθούν, όταν υπάρχει η πολιτική βούληση απ’ όλους. Να στελεχωθεί, για να μπορέσει να 

παίξει και τον συγκεκριμένο ρόλο σε σχέση με τον νόμο ο οποίος είναι υπό διαβούλευση 

και ο οποίος, επαναλαμβάνω, ως αίτημα της κοινωνίας ουσιαστικά πρέπει άμεσα να 

κατατεθεί. 

Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι ούτε τα νομικά ή επιμέρους διαδικαστικά 

ζητήματα πρέπει να εμποδίσουν να προχωρήσει η καινούργια σύνθεση και να προχωρήσει 

ο εν λόγω νόμος. Δηλαδή, να μην κρυβόμαστε πίσω απ’ αυτά τα διαδικαστικά. Μιλάω 

γενικά, να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω να θίξω κανέναν.  

Τέλος, σέβομαι και την ευαισθησία της Προέδρου που λέει ότι δεν θέλει να 

αναλάβει την ευθύνη για τον συγκεκριμένο λόγο, κάποια συγγενική σχέση η οποία 
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υπάρχει. Γι’ αυτό θα συμφωνήσω φυσικά και με την πρόταση που έχει γίνει από τον 

Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον σύντροφο Νίκο Φίλη, να γίνουν οι σχετικές 

διαβουλεύσεις. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να δείξουμε την ωριμότητα και τη βούληση να 

προχωρήσει. Και όταν λέω «όλοι», εννοώ απ’ όλα τα κόμματα, ουσιαστικά. 

    (CB) 

(1AR) 

Όσον αφορά τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, κάποια στιγμή σε αυτήν τη 

χώρα πρέπει να συστήνονται, πρέπει να έχουν πρόσωπα κοινής αποδοχής με κριτήριο, 

κατά την άποψή μου, πρώτα απ’ όλα βέβαια τη γνώση, από την άλλη μεριά την εντιμότητα 

και τρίτον τη διάθεση να προχωρήσουν και να παίξουν τον ρόλο τον οποίο πρέπει να 

παίξουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε την κ. Καφαντάρη.  

Τον λόγο έχει ο κ. Μανιός.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν θα μιλούσα για έναν βασικό λόγο, 

γιατί έχω εντελώς διαφορετική πολιτική θεώρηση για το τι είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Οι 

Ανεξάρτητες Αρχές είναι ένα προϊόν του όψιμου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Δεν 

αναλογιζόντουσαν ποτέ στην αστική δημοκρατία ότι θα παραχωρούν μέρος της ευθύνης 

τους τα δημοκρατικά κόμματα που εκλέγονται από τον λαό σε Ανεξάρτητες Αρχές, οι 

οποίες για οκτώ χρόνια μπορούν να είναι και ανεξέλεγκτες με βάση τον νόμο. 
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Το δεύτερο που θέλω να πω είναι καλά αυτές οι Αρχές -προς θεού δεν αναφέρομαι 

στα πρόσωπα που εκτός από την κ. Λίνα Αλεξίου, που τη γνωρίζω από τα νεανικά μου 

χρόνια και έχω άριστες σχέσεις μαζί της και την εκτιμώ, δεν ξέρω κανέναν, σε καμία Αρχή 

δεν ξέρω- όλα αυτά τα χρόνια για την παράνομη λειτουργία των καναλιών -γιατί περί 

παράνομης λειτουργίας πρόκειται- αυτές οι Αρχές τι έκαναν; Ας φύγουμε λίγο μόνο από 

το πολιτικό πλαίσιο, που έφτασε στο αποκορύφωμά του τη βδομάδα πριν από το 

δημοψήφισμα. Τα προηγούμενα χρόνια πώς ετηρείτο η δημοκρατία; Πώς ετηρείτο ο 

βασικός κανόνας ότι τα κανάλια αυτά δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, αλλά παράγουν και 

διαδίδουν ένα κοινωνικό προϊόν; Όποιος θέλει ας μου πει ότι υπήρξε νόμιμη λειτουργία, 

για να μην πάμε στα λογιστικά τους βιβλία που πάντα ήταν παράνομα.  

Ένα τρίτο και τελευταίο: Άκουσα το επιχείρημα ότι απολύουν. Πριν από κανένα 

μήνα ήμουν σε ένα κανάλι και μιλούσα και ήταν ένας κύριος που ήταν οικονομολόγος, 

εκφραστής της αγοράς. Ξέρετε τι μου είπε; Μου λέει «Μη μας απειλείτε» -εκπροσωπούσε 

τα σούπερ μάρκετ κ.λπ.- «διότι θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας και θα φύγουμε». 

Δηλαδή πιο ωμός εκβιασμός ενάντια στη δημοκρατία δεν υπάρχει, τον οποίον υπηρέτησαν 

τα κανάλια. Διότι ο εκπρόσωπος του σούπερ μάρκετ μια φορά μίλησε, ενώ τα κανάλια όλα 

αυτά τα χρόνια, τα τεσσερισήμισι με πέντε χρόνια μνημονιακής πολιτικής που 

συμπληρώσαμε, έκαναν τίποτα άλλο από το να λιβανίζουν αυτήν την απίθανη πολιτική 

που κατέστρεψε τη χώρα; Τι είναι λοιπόν οι Ανεξάρτητες Αρχές;  
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Και βρέθηκε ο σοφός νομοθέτης που έβαλε τα τέσσερα πέμπτα. Και γιατί δεν 

έβαζε τα πέντε πέμπτα; Είτε τέσσερα πέμπτα έβαζε είτε πέντε πέμπτα έβαζε, θα ήταν μία 

Αρχή η οποία θα ήταν από πολύ σεβάσμια πρόσωπα, όπως είπε ο κ. Γρηγοράκος, η οποία 

δεν θα έκανε τίποτα. Για να μην πάμε και σε άλλες Αρχές, που εγκαλούσαν απλούς φορείς 

του Δημοσίου, το ΙΚΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν απαντούσαν.  

Θέλω να σας πω λοιπόν -και τελειώνω- ότι είναι περί όνου σκιάς όλη αυτή η 

κουβέντα που γίνεται. Και συμφωνώ και με την πρόταση του κ. Φίλη και πρωτίστως του κ. 

Κακλαμάνη -γιατί πρώτος την έκανε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης- να έρθουν εδώ δύο 

απαντήσεις, να μην μπαίνουμε σε διλήμματα και να διαλέξουμε τα πρόσωπα, να 

συνομολογηθούν από τα κόμματα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για ένα λεπτό μόνο, κυρία 

Πρόεδρε.  

Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι είναι θετικό το ότι έχει προκληθεί μια συζήτηση στη 

Διάσκεψη των Προέδρων, έστω και αν έγινε η επισήμανση από κάποια μέλη ότι αυτό έγινε 

με κάποιον τρόπο ή με κάποια ανορθόδοξη αφορμή σε σχέση με τις διαδικασίες της 

Βουλής. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε από το τραπέζι ότι η μία ή η άλλη άποψη ενέχει 

οποιουδήποτε είδους σκοπιμότητα.  
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Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να ζητηθεί η γνώμη και της Νομικής 

Υπηρεσίας της Βουλής και ενδεχομένως και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Επανέρχομαι και λέω ότι αυτό που θα θωρακίσει τη διαδικασία είναι πρώτον η νομική 

θωράκιση και δεύτερον η πολιτική θωράκιση. Η πολιτική θωράκιση είναι οι ευρείες 

συναινέσεις. Και απευθύνομαι κυρίως και στα κόμματα της τωρινής Αντιπολίτευσης, με 

την έννοια -θέλω να το υπογραμμίσω δηλαδή- ότι θα ήταν ευχής έργον να καταφέρουμε σε 

αυτό το ζήτημα να υπάρξουν μεγάλες συναινέσεις. Αυτό θα ήταν θετική συμβολή για τη 

δημοκρατία μας, διότι ελάχιστοι νομίζω ότι μπορούν να διαφωνήσουν για το τι σημαίνει 

τηλεοπτικό τοπίο. Ειπώθηκαν και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό το τελευταίο που είπατε να το εκλάβει η 

Αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να δεχθεί ουσιαστικές αλλαγές στον νόμο 

μετά από κουβέντα;  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Απολύτως.  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γιατί μέχρι στιγμής μόνο νομοτεχνικού τύπου 

πράγματα βλέπουμε να κάνετε αποδεκτά μέσα στη Βουλή. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι, δεν ισχύει αυτό, κύριε 

Κακλαμάνη, και νομίζω ότι και στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, παρόλο που δέχθηκα εδώ 

πάρα πολύ αιχμηρή κριτική, υπήρξε αποδοχή, αν δείτε τη μορφή του νομοσχεδίου που 

αναρτήθηκε και το πού φτάσαμε. Βεβαίως υπάρχει αποδοχή και αυτή είναι και η ουσία της 



90 / 
105 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ E. 4-08-2015         BA0804EP 

 
διαβούλευσης. Δεν θεωρείται ούτε κακό ούτε προσβλητικό ούτε υποχωρητικό από μέρους 

μας να ακούμε απόψεις και να τις ενσωματώνουμε.  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με καλύπτει, είπατε «επί της ουσίας».  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ας πούμε, επειδή υπάρχει 

μέριμνα για τους εργαζόμενους, εάν υπάρξει η άποψη ότι πρέπει να αυξηθεί το ελάχιστο 

όριο απασχόλησης ως προϋπόθεση για την υποβολή φακέλου για την αδειοδότηση, να το 

συζητήσουμε. Ένα παράδειγμα λέω. Θέλω να πω ότι εάν η μέριμνα όλων μας είναι να 

διασφαλιστεί η απασχόληση, να κάτσουμε να δούμε με ποιους τρόπους, στα πλαίσια των 

νομοθετικών δυνατοτήτων, μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δεν θα κηρύξουν πτώχευση, κύριε 

Υπουργέ.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι.  

Καταληκτικά μόνο, νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε, να 

επισπεύσουμε και να έχουμε μια κατάληξη η οποία θα είναι θωρακισμένη και από νομικής 

άποψης αλλά και πολιτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, επειδή 

το ζήτησα αρκετές φορές -νομίζω αντιλαμβάνομαι από τις απαντήσεις σας, αλλά έχει μια 

σημασία να είναι ξεκάθαρο- να μας πείτε αν έχετε κάποια νομική εισήγηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, σε σχέση με αυτή την ερμηνεία την οποία κάνατε.  
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι, δεν έχω. Έχω την 

ερμηνεία την οποία έκανα εγώ και για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη. Βεβαίως θα 

έρθει και η γνωμοδότηση, θα τη ζητήσω αρμοδίως και με βάση αυτά θα κρίνουμε χωρίς 

κανένα απολύτως πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μάλιστα. Επομένως μας λέτε ότι θα 

ζητήσετε μία γνωμοδότηση με βάση την ερμηνεία την οποία κάνατε.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι, θα ζητήσω 

γνωμοδότηση, όχι με βάση την ερμηνεία μου. Θα ζητήσω μία γνωμοδότηση. Υπάρχουν 

αυτές οι δύο απόψεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι.  

Κύριε Γρηγοράκο, επειδή κάνατε μία αναφορά σήμερα και επειδή βλέπω ότι 

ετοιμάζεστε να φύγετε και δεν θέλω να φύγετε αν δεν κάνω μία σχετική αναφορά, θέλω 

απλώς να σας πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει, ξέρετε, και μία συνέπεια του «εντός» 

και του «εκτός», του «μέσα στη Διάσκεψη» και «έξω από τη Διάσκεψη», στη δημόσια 

συνεδρίαση, στο τηλεοπτικό κανάλι ή στο μη τηλεοπτικό κανάλι.  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Αυτή δεν είναι δημόσια συνεδρίαση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, είναι η Διάσκεψη των Προέδρων. 

Απλώς επειδή εχθές από τον τηλεοπτικό σταθμό «Mega» μετήλθατε εντελώς άλλου τύπου 

και περιεχομένου χαρακτηρισμούς, θα ήθελα… 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, μη με βάζετε τώρα σε αυτό το 

τριπάκι!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …θα ήθελα να σας πω ότι στο κύρος 

των θεσμών συμβάλλει… 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Φροντίστε να το κρατήσετε, το έχετε πληγώσει 

πολύ! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …συμβάλλει και ο τρόπος με τον οποίο 

αναφέρεται ή καταφέρεται ο καθένας. Οι εκφράσεις τις οποίες μετήλθατε είναι 

χαρακτηριστικές του δικού σας κύρους, όχι του κύρους εκείνων στους οποίους 

απευθυνθήκατε.  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Να με στείλετε στο δικαστήριο! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διότι ωραίο είναι να επικαλούμαστε 

όλοι τη συναίνεση και αντίστροφα να καθυβρίζουμε από τηλεοπτικού βήματος, το οποίο 

απλόχερα παρέχεται, εκείνους τους οποίους εν συνεχεία καλούμε να περιφρουρήσουν την 

ομόνοια και την κοινοβουλευτική ομοψυχία. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο για τριάντα 

δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ναι, κύριε Τσουκαλά.  

Τώρα, συνοψίζοντας, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε νομική εισήγηση, ήταν μια δική 

σας ερμηνεία. Θα αναζητήσετε νομική γνωμοδότηση επ’ αυτής της ερμηνείας. Εγώ θα 
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θέσω στη Διάσκεψη των Προέδρων και την πρόταση η οποία κατατέθηκε, δηλαδή να 

αναζητήσει και η Διάσκεψη των Προέδρων νομική γνωμοδότηση επί του ζητήματος 

αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγεγραμμένες 

αποφάσεις της Δικαιοσύνης και νομικές ρυθμίσεις τις οποίες σας ανέφερα. 

Τον λόγο έχει ο κ. Τσουκαλάς. 

 (RG) 

(CB) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μόνο για τριάντα δευτερόλεπτα, κυρία 

Πρόεδρε.  

Τώρα που προφανώς η συζήτηση πάει να περαιωθεί, ήθελα να ενώσω και εγώ τη 

φωνή μου με τη φωνή όλων των συναδέλφων και να πω πόσο σεβόμαστε -εγώ 

τουλάχιστον ατομικά- τη δική σας θέση και πόσο προσωπικά εκτιμώ  βαθύτατα την κ. 

Αλεξίου, την οποία την ξέρω από πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν σας γνωρίσω εσάς.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά.  

Επομένως, έχει κατατεθεί η πρόταση και η σκέψη η Διάσκεψη των Προέδρων να 

ζητήσει δι’ εμού ως Προέδρου ή αυτεπαγγέλτως και ως Διάσκεψη από το Επιστημονικό 

Συμβούλιο της Βουλής να αποφανθεί εν σχέση με το αν τίθεται ζήτημα νομιμότητας της 

θητείας των νυν μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών, σύμφωνα με όσα διελήφθησαν στην 

τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού.  
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Παρακαλώ, τα μέλη της Διάσκεψης, τα οποία –σας δηλώνω ότι θα απέχω από την 

ψηφοφορία, να είμαστε σαφείς- πιστεύουν ότι πρέπει να αναζητηθεί μια τέτοια 

γνωμοδότηση, παρακαλώ να το δηλώσουν.  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση, κυρία Πρόεδρε.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Ομόφωνα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το ερώτημα είναι εάν είναι υποχρεωτική η οκταετής 

θητεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που 

θέτει κανένας, κύριε Φίλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα το δει η Επιστημονική Επιτροπή… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, εσείς θέτετε ένα δικό σας ερώτημα. 

Εδώ η Συνεδρίαση έγινε επί του ζητήματος που έθεσε ο κύριος Υπουργός. Εάν έχετε 

κάποια άλλη εισήγηση… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μίλησα, αλλά δεν με ακούσατε. Μίλησε και ο κ. 

Μητρόπουλος. Τον ακούσαμε τον κ. Μητρόπουλο. 

 Τα ερωτήματα που συζητούμε είναι δύο. Πρώτον, νομιμότητα σύνθεσης, 

δεύτερον, υποχρεωτική οκταετής θητεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τι εννοείτε;  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ότι μπορεί να είναι νόμιμοι, 

αλλά αντικαταστάσιμοι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Συγγνώμη, θέτετε κάτι το οποίο δεν 

αντιλαμβάνομαι και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι για να μπορέσει και η Διάσκεψη να 

υποβάλει το ερώτημα. Η Διάσκεψη νομιμοποιείται να θέτει ερωτήματα. Για να 

ξεκαθαρίσουμε όλοι τι συζητάμε, συζητάμε για Ανεξάρτητες Αρχές. Η έννοια της 

ανεξαρτησίας της Αρχής έχει ακριβώς να κάνει με τη θωράκιση της λειτουργίας της και 

της θητείας των μελών της.  

Η Διάσκεψη καλείται να επιληφθεί του ζητήματος της θητείας των μελών στον 

βαθμό που αυτή αμφισβητείται. Διότι καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη 

συμπλήρωση της σύνθεσης της Αρχής. Διατυπώθηκαν εδώ απόψεις που λένε ότι δεν 

τίθεται ζήτημα, διατυπώθηκαν απόψεις που λένε ότι τίθεται ζήτημα και διατυπώθηκε και 

μια άποψη λίγο πιο αποστασιοποιημένη να ζητήσουμε μια γνωμοδότηση του 

Επιστημονικού Συμβουλίου σε σχέση με το αν τίθεται εν αμφιβόλω η θητεία των μελών 

των Ανεξαρτήτων Αρχών που υπηρετούν  σύμφωνα με το ν. 4055. Διότι εάν αυτό ισχύει, η 

Διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί με πάρα πολλές θητείες πάρα πολλών μελών των 

Ανεξαρτήτων Αρχών και όχι με αυτά που μέχρι σήμερα ασχολείτο. Δεν είναι εδώ η 

Διάσκεψη γενικός όμιλος νομικού προβληματισμού και συνταγματικού προβληματισμού. 

Ενεργοποιείται ζητώντας τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου στο επίπεδο 

και στο πεδίο της αρμοδιότητάς της.  
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Η αρμοδιότητα, λοιπόν, της Διάσκεψης ενεργοποιείται μόνο σε σχέση με την 

αναπλήρωση θητειών, με την πλήρωση κενών θέσεων και τον ορισμό μελών των 

Ανεξαρτήτων Αρχών.  

Επ’ αυτού αν έχετε κάποια αντίρρηση ή κάποια άλλη σκέψη, παρακαλώ.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μάλιστα.  

Τα ερωτήματα που θα απευθυνθούν δεν είναι ένα, είναι πολλά. Έγκριτοι νομικοί 

απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και θα απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν είναι μόνο από νομικούς το 

Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Λέω, λοιπόν  -και επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε- ένα 

ερώτημα είναι αυτό που θέσατε εσείς, αν υπάρχει θέμα νομιμότητας από τη σύνθεσή της, 

ένα άλλο είναι αν είναι υποχρεωτική η οκταετής θητεία για τα νυν μέλη. Αυτό είναι το 

ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ποιος το βάζει αυτό το ερώτημα; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ο κ. Μητρόπουλος το έβαλε, δεν το ακούσατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν το έβαλε, όχι.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Το έβαλε, να δούμε και τα Πρακτικά.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Συγγνώμη να πω κάτι; Απλή λογική, γιατί είμαστε λογικοί 

άνθρωποι.  
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Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εντός των οκτώ ετών, εάν έχει δημιουργήσει 

κάποιο πρόβλημα με βάση τα καθήκοντά του που έχει διατελέσει κάποιος, πιστεύω ότι θα 

του πούμε όλοι ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει αυτό, υπάρχουν νόμοι.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Συγγνώμη, βάσει λογικής. Δηλαδή αν μεθαύριο πιάσει μια 

Ανεξάρτητη Αρχή και έχει συμπληρώσει τα οκτώ έτη και έχει κάνει παραβάσεις κλπ., 

φυσικά θα του πούμε «μεγάλε, σπίτι».  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Άλλο αυτό, δεν ζητάμε αυτό.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Αν μεθαύριο πάλι έρθεις εσύ εδώ και πεις και κάνεις 

πρόταση και τα επτά άτομα –πόσα είναι εδώ οκτώ, σε μία επιτροπή- ότι θέλεις να  τα 

αλλάξεις, θα το κουβεντιάσουμε πάλι όλοι μαζί. Αυτό απλή λογική είναι.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μα, αυτή είναι η αντίρρησή μου.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Απλή λογική είναι. Δηλαδή εάν έρθεις εσύ μεθαύριο και 

πεις εγώ θέλω να αλλάξω επτά μέλη…  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Είναι θέμα νόμου.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Δεν είναι θέμα νόμου. Εσύ θα πεις «έχω αυτή τη 

βούληση». Θα γίνει ψηφοφορία και θα δούμε αν θα γίνει. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα 

νόμου. Ο κ. Μητρόπουλος, εγκυρότερος εμού, ως νομικός διατύπωσε κάτι.  
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Είναι πολιτικά εδώ, δεν είναι νομικά. Εδώ είμαστε 

δικηγόροι. Εγώ σου λέω με απλή λογική, δεν χρειάζεται να ξέρεις μαθηματικά. Εάν έρθεις 

μεθαύριο εσύ και φέρεις μια πρόταση ότι θέλεις να αλλάξεις τους επτά, το βάζεις κάτω σε 

ψηφοφορία και τελειώνει δημοκρατικά και πολιτικά.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν είναι έτσι.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Έτσι είναι, τόσο απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε, επειδή είστε και οι δύο 

έγκριτοι κοινοβουλευτικοί, να πούμε το εξής: Για να μη γίνεται ούτε παραποίηση ούτε 

εκμετάλλευση. Νομίζω ότι σας διάβασα –και το έκανα ακριβώς για να ξέρουμε όλοι το 

πεδίο- τις διατάξεις εκείνες του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα 

με τις οποίες ορίζονται τα μέλη των Ανεξαρτήτων Αρχών με την πλειοψηφία που 

διαλαμβάνεται στις οικείες διατάξεις και ορίζεται επίσης ότι μπορούν και να 

ανακαλούνται. Ορίζεται αυτό, σας το διάβασα. Και αυτό βέβαια εκείνος ο οποίος το 

εισηγείται «θέλω να ανακληθεί η θητεία», -κύριε Σταθά, μολονότι μη νομικός, σωστά 

μιλήσατε- εκείνος ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι να αποσυρθούν από 

τη θέση αυτή, θα αποφασίσει και θα έχει και την ευθύνη αυτής της εισήγησης, η οποία 

είναι κάτι άλλο. Δεν κατάλαβα ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα από πλευράς Κυβέρνησης. Αν 

τεθεί, είναι υποχρεωμένη η Διάσκεψη να το εξετάσει, όπως επίσης μπορεί και 

αυτεπαγγέλτως η Διάσκεψη να το εξετάσει και να πει η Διάσκεψη ότι «θέλω να 

ανακαλέσω τη θητεία του ενός και του άλλου».  
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Αυτό, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει ποτέ γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ή δεν 

μπορεί να γίνει. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι όλοι λειτουργώντας σε αυτό το πλαίσιο της 

σύμπραξης για τον διορισμό των Ανεξαρτήτων Αρχών, οφείλουμε να έχουμε κατά νου 

αυτό που λέει ο τίτλος των Αρχών ότι δηλαδή είναι Ανεξάρτητες. Το ερώτημα «είναι 

υποχρεωτική η θητεία;» κατά την άποψή μου παραβιάζει ακριβώς αυτήν την αρχή της 

ανεξαρτησίας, γιατί πια θέτει ένα συνολικό ζήτημα εάν μπορούμε να αποφασίσουμε 

σήμερα ότι αρχίζουμε και αντικαθιστούμε και συνολικά, ακόμα και πρόσωπα που 

διορίστηκαν πριν από ένα χρόνο. Αυτό νομίζω ότι θα θέσει ζητήματα λειτουργίας της 

Διάσκεψης και της Ανεξαρτησίας των Αρχών.  

Και επειδή σας διάβασα ότι υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται 

αντίδικοι των Ανεξαρτήτων Αρχών, ακριβώς για να ακυρώσουν τις αποφάσεις τους και 

έχουν εκδοθεί και δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, για αυτό ακριβώς 

οφείλω να τα επισημάνω, για να είμαστε όλοι απολύτως ενσυνείδητοι και καθαροί στο τι 

λέμε και τι εισηγούμαστε.  

Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.  

 

(ΑΒ) 

(RG) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, δώσατε 

ήδη απάντηση στο ερώτημα που απασχολούσε και εμένα και θα το μετέφερα στην 
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Κοινοβουλευτική Ομάδα στην οποία ανήκω, όπως το έθεσε ο κ. Φίλης. Εάν αποφασίσει η 

Διάσκεψη των Προέδρων, έχει τη δυνατότητα της ανάκλησης; Κατάλαβα καλά; Με 

κάποιο σκεπτικό βεβαίως. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε, τότε πράγματι δεν 

πρέπει να τεθεί το ερώτημα που έβαλε ο κ. Φίλης, αφού έχει τη δυνατότητα αυτή.  

Και ένα δεύτερο ερώτημα, για να μην τρώω χρόνο: Εάν παραιτείτο σήμερα ένας 

και έμεναν τρία τα μέλη, πάλι μόνο συμπλήρωση θα γινόταν; Δηλαδή θα θεωρούσαμε ότι 

αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή λειτουργεί έστω με αυτήν την ελαχίστη παρουσία μελών εν 

ενεργεία;  

Και το τελευταίο: Ετέθη θέμα –αν κατάλαβα καλά, και αν δεν ετέθη το θέτω εγώ- 

για το αν έχουν πάρει όλοι την επιβεβαίωση της Διάσκεψης των Προέδρων και στην 

παρούσα που συζητάμε Ανεξάρτητη Αρχή αλλά και σε άλλες περί ανανέωσης της θητείας 

τους; Γιατί μπορεί σιωπηρά –και προφανώς αυτό συνέβη- να υφίσταται. Αλλά όντως 

έχουν τοποθετηθεί τα κόμματα και η Διάσκεψη των Προέδρων λέει ότι παρατείνεται για 

άλλα τέσσερα χρόνια; Αυτό είπαμε ότι θα το βλέπαμε ίσως από τις υπηρεσίες, αλλά αν 

αυτό δεν έχει συμβεί, μπαίνει θέμα ή όχι;  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Το πολύ- πολύ να τους απολύσουμε όλους μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν κατάλαβα τι είπατε. Για 

ξαναρωτήστε το.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το τελευταίο φαντάζομαι, γιατί τα άλλα δύο 

τα καταλάβατε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κατ’ αρχάς, κύριε Νικολόπουλε, στην 

αρχή, ακριβώς για να μιλάμε εν γνώσει των διατάξεων και να μην απεραντολογούμε, 

διάβασα προς τη Διάσκεψη το άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής που λέει: «Επιλέγει 

με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία των 4/5 των 

μελών της, τα μέλη των κατά το άρθρο 101Α του Συντάγματος Ανεξάρτητων Αρχών και 

μπορεί σε όσες περιπτώσεις το προβλέπει ο νόμος να ανακαλεί την επιλογή και να 

αποφασίζει την αντικατάσταση μέλους ή του συνόλου των μελών Ανεξάρτητης Αρχής με 

την ίδια πλειοψηφία των 4/5 ή ομοφώνως ή να αποφασίζει την έκπτωση τους συνεπεία 

τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 3051/2002 

πράξεις ή την αποδοχή της παραίτησής τους».  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ καθαρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Νομίζω και εγώ, γι’ αυτό το είπα πολύ 

εισηγητικά. Σε κάθε περίπτωση … 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει «ανακαλείται»… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …ή αδυναμία άσκησης. Δεν είναι ανάκληση. Είναι για 

άλλους λόγους η ανάκληση. Ως ο νόμος ορίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για ποιους λόγους… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε) 

(Θόρυβος στην Αίθουσα) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, αν θέλετε, μπορείτε να 

μιλάτε στο μικρόφωνο από τη θέση σας και να μας πείτε τι εννοείτε για να 

παρακολουθήσουμε τη σκέψη σας; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όταν λέει «ανάκληση ως ο νόμος ορίζει», 

ποιος νόμος; Είναι αδυναμία άσκησης καθηκόντων. Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λέει για τις περιπτώσεις που το 

προβλέπει ο νόμος.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ποιες είναι αυτές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Να ρωτήσετε, εάν αυτό είναι το 

ερώτημά σας… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, εσείς το αναφέρατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αυτό δεν είναι ζήτημα γνωμοδότησης. 

Είναι ο Κανονισμός, κύριε Φίλη, και οφείλετε όλοι να τον ξέρετε, δεν οφείλω να σας τον 

διαβάσω.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Όχι, επαναλαμβάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ο Κανονισμός της Βουλής, είναι 

το άρθρο 14 που διέπει τη Διάσκεψη των Προέδρων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Απαντώ στο ερώτημα, το καταλαβαίνω. Είναι η αδυναμία 

άσκησης καθηκόντων. Αυτό δεν είναι; Είναι κάτι άλλο; Τι σημαίνει «ως ο νόμος ορίζει 

ανακαλείται»;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Αν έχετε αυτήν την απορία μπορείτε να 

την λύσετε. Δεν είναι αντικείμενο Επιστημονικού Συμβουλίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Γι’ αυτό λέω ότι το ερώτημα του κ. Μητρόπουλου, ο 

οποίος και αυτός νομικός είναι, έχει μια σημασία. Βάλτε το ως ερώτημα, αν θέλετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν αντελήφθην να θέτει κάποιο 

ερώτημα ο κ. Μητρόπουλος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέτε νομίζω ότι πρέπει να 

αποσαφηνιστεί. Δηλαδή, τι προτείνετε η Διάσκεψη να ρωτήσει και με ποιο σκεπτικό; Γιατί 

καταλαβαίνετε ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί ούτε το σκεπτικό ούτε το 

περιεχόμενο της απορίας.  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Μπαλάφα, όσο ήσασταν έξω σας 

έδωσα το λόγο, αλλά δεν είδα ότι ήσασταν έξω.  

Έχετε τον λόγο. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δεν πειράζει. Απλώς 

αν έχετε την καλοσύνη να σκεφτούμε το εξής, για να μην σκοτωνόμαστε με ζητήματα 

διαδικασίας: Ας υποβάλουμε στην αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή περισσότερα του ενός 

ερωτήματα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιες περιπτώσεις ανακαλείται. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Δηλαδή, τι πειράζει 

αν πέραν του λογικού ερωτήματος που λέτε εσείς, υποβάλουμε και ένα δεύτερο ερώτημα, 
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το οποίο είναι αυτό που λέει ο κ. Φίλης, ή πιθανόν ένα τρίτο που λέω εγώ; Δεν είναι 

τραγικό. Αντί ενός θα υποβάλλουμε τρία ερωτήματα και θα πάρουμε τρεις απαντήσεις. 

Δεν νομίζω ότι είναι τραγικό το ζήτημα αυτό και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει 

πρόβλημα κλπ. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι έχει τη λογική της η πρότασή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όχι, κοιτάξτε. Ακούστε, νομίζω ότι όλοι 

έχουν και γίνει αντιληπτοί και καταλάβει. Επομένως, αυτό το οποίο εισηγούμαι είναι η 

Διάσκεψη των Προέδρων να υποβάλει προς το Επιστημονικό Συμβούλιο όποια ερωτήματα 

εισηγείται όποιο μέλος της Διάσκεψης.  

Παρακαλώ τα μέλη της Διάσκεψης να καταθέσουν στην κ. Τζίνη μέχρι αύριο το 

πρωί εγγράφως το ερώτημα που επιθυμούν να τεθεί στο Επιστημονικό Συμβούλιο… 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ορθώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και θα διαβιβάσω στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο και τα Πρακτικά της Διάσκεψης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ορθώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το κάνω αυτό πραγματικά γιατί θεωρώ 

ότι και μόνο η παρέλκυση και η παράταση και η διάνθιση αυτής της συζήτησης από μόνη 

της εγείρει μείζονα ζητήματα και τάξεως και ηθικής και ευπρέπειας και άρα προκειμένου 

να μην τα διαιωνίζουμε και να μην τα διανθίζουμε, η πρότασή μου είναι αυτή με την σαφή 

δική μου επισήμανση ότι όχι απλώς παρέλκουν κάποιες ερωτήσεις και κάποιες απορίες και 

κάποιες διατυπώσεις, αλλά δημιουργούν και μείζονες απορίες.  
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Επομένως, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα καταθέσετε όλοι όσοι θέλετε να καταθέσετε 

όποιο ερώτημα στην κ. Τζίνη. Θα διαβιβαστεί έτσι ακριβώς όπως θα το καταθέσετε 

ενυπογράφως και θα παρακαλέσω το Επιστημονικό Συμβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη 

του.  

Ευχαριστώ.  

Λύεται η συνεδρίαση. 

Ώρα λήξης: 21.22’  

 


