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Πορισµατικές Θέσεις του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού 
Ηλίας Χ. Πολατίδης 
Βουλευτής Σερρών 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υπόθεση των οµολόγων την εξεταζόµενη περίοδο και στις διάφορες φάσεις της ανέδειξε 

συγκεκριµένα προβλήµατα σχετιζόµενα µε την διαχείριση των χρηµάτων των ασφαλιστικών 

ταµείων, τον έλεγχο της ροής µαύρου χρήµατος και την διαφάνεια, τις ικανότητες των διοριζοµένων 

από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία προσώπων. Επίσης, ανέδειξε την ανικανότητα της σηµερινής 

δηµοσίας διοικήσεως, κυρίως λόγω νοοτροπίας και αγκυλώσεων, να διαχειριστεί τα σηµερινά 

προβλήµατα στην εξαιρετικώς περίπλοκη πραγµατικότητα στην οποία ζούµε. 

Η πληρωµή υπέρογκων προµηθειών, η ανάληψη τεραστίων ποσών σε µετρητά προκειµένου 

να χαθούν τα ίχνη, η κατάργηση της Επιτροπής για τον έλεγχο του µαύρου χρήµατος οδήγησαν την 

κοινή γνώµη στην πεποίθηση ότι µαύρο χρήµα κατέληξε σε πολιτικά πρόσωπα προκειµένου να 

διευκολύνουν την καταλήστευση των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Μια σειρά από ασφαλιστικά ταµεία άρχισαν από ένα σηµείο (2005) και µετά να αγοράζουν το 

νέο χρηµατοοικονοµικό προϊόν που ήταν τα δοµηµένα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου ή 

τραπεζών. Το χαρακτηριστικό όλων των δοµηµένων οµολόγων ήταν ότι έδιναν στα πρώτα 2 ή 3 

χρόνια σαφώς υψηλές σταθερές αποδόσεις ( της τάξεως του 6 ως 7%) και κατόπιν συνέδεαν τις 

αποδόσεις µε µια σειρά από περίπλοκους όρους που είναι αδύνατο να εκτιµηθούν εκ των προτέρω 

µε ακρίβεια. Η πλειοψηφία των µελών των ∆Σ των ασφαλιστικών ταµείων εµπιστευόταν µε κλειστά 

µάτια τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων και ορισµένων εταιρειών. Επίσης, πολλά µέλη 

των ∆Σ δεν µπορούσαν να κατανοήσουν ότι δεν ήταν ένα συνηθισµένο οµόλογο κυµαινοµένου 

επιτοκίου αλλά ένα άλλο προϊόν. Κατά την εξέτασή τους πολλοί µάρτυρες είπαν ότι αν είχαν τις 

γνώσεις και την ενηµέρωση περί δοµηµένων προϊόντων που απέκτησαν µετέπειτα, ουδέποτε θα 

συναινούσαν στην αγορά τους από τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Τέτοιου είδους προϊόντα αγοραζόταν και από ιδιώτες που είχαν όµως την διάθεση να βάλουν 

στοιχήµατα σχετικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις των επιτοκίων . 

Βασιζόµενα λοιπόν τα ταµεία εκείνη την εποχή σε υποδείξεις περί ανόδου στο άµεσο µέλλον 

των επιτοκίων “έσπασαν” τα επιτόκια σταθερού επιτοκίου προκειµένου να αποφύγουν τον κίνδυνο 

να ξεµείνουν µε οµόλογα χαµηλής αποδόσεως. Η εξέλιξη των πραγµάτων κάθε άλλο παρά 

δικαίωσε τις προβλέψεις. 

Η διακίνηση κεφαλαίων µεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών 

εταιρειών µε έδρα σε φορολογικούς παραδείσους έδωσε την δυνατότητα σε κάποιους να 

συλλάβουν το σχέδιο για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος των ασφαλιστικών ταµείων µε τρόπο που 

φανταζόταν ότι θα περάσει απαρατήρητος. 
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Το Ελληνικό ∆ηµόσιο είχε κίνητρο να πουλήσει τα οµόλογα σε ασφαλιστικά ταµεία διότι έτσι 

δεν θα ενεγράφοντο στο δηµόσιο χρέος και οι Τράπεζες και χρηµατιστηριακές εταιρείες θα 

πουλούσαν ένα προϊόν του οποίου η αποτίµηση δεν ήταν προφανής και άρα έδινε δυνατότητα 

µεγάλων κερδών. ∆εν είναι εύκολο για κάποιον µή ειδικό να κατανοήσει πώς µία εταιρεία εισπράττει 

τεράστια κέρδη αγοράζοντας στο 100% της ονοµαστικής αξίας και πουλώντας κατόπιν πάλι στο 

100% ένα προϊόν. 

Τα δοµηµένα προϊόντα συνεκέντρωναν λοιπόν µια σειρά από χαρακτηριστικά που τα έκαναν 

ιδιαιτέρως κατάλληλα για το στήσιµο αυτής της εξαπατήσεως των ασφαλιστικών ταµείων. 

Υπάρχει και αντίλογος στα παραπάνω που λέει ότι και σήµερα ακόµη πολλά από αυτά τα 

προϊόντα διαπραγµατεύονται σε τιµές άνω του αρτίου. Αυτό συνέβη διότι τα προϊόντα αυτά 

εξεδόθησαν πριν την χρηµατοοικονοµική κρίση και οι εκτιµήσεις που γινόταν για την εξέλιξη των 

επιτοκίων δεν επαληθεύθησαν. Αν τα πράγµατα είχαν εξελιχθεί σύµφωνως µε τις προβλέψεις, θα 

είχαµε ζηµίες για τους αγοραστές. Οι οικονοµικές εξελίξεις όµως ήταν τελείως διαφορετικές µε 

αποτέλεσµα ορισµένα από αυτά τα προϊόντα να εµφανίζουν σήµερα σχετικώς ικανοποιητικές 

αποδόσεις . 

Κατ' αρχήν οι θυγατρικές των τραπεζών και οι ίδιες οι Τράπεζες µπήκαν στο παιχνίδι 

αποκοµίζοντας υψηλά κέρδη και πουλώντας στα ασφαλιστικά ταµεία τα δοµηµένα προϊόντα είτε 

εκδόσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου είτε δικής τους. Ορισµένες χρηµατιστηριακές εταιρείες 

προσπάθησαν να εισέλθουν σε αυτή την αγορά έχοντας ήδη εµπειρία από την πώληση οµολόγων 

σταθερού επιτοκίου στα ασφαλιστικά ταµεία. Επίµονες ερωτήσεις σε εµπλεκοµένους για το θέµα 

της πατρότητος της ιδέας δηµιουργίας και πωλήσεως δοµηµένων προϊόντων εκ µέρους των 

χρηµατιστηριακών εταιρειών δεν φώτισαν το θέµα. Ο κ. Σ. Πρινιωτάκης ανέφερε ότι η ζήτηση 

τέτοιου είδους προϊόντων προήλθε από τα ασφαλιστικά ταµεία, γεγονός προδήλως ανακριβές 

αφού οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις αλλά και τα µέλη των ∆Σ ήταν ανίκανα ακόµη και να κατανοήσουν 

τις παρουσιάσεις των προϊόντων. Ο κ. Παπαµαρκάκης ανέφερε ότι την ιδέα την είχε η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Αν ήταν δυνατόν η Επιτροπή να διαλευκάνει από ποιόν ξεκίνησε η αρχική 

ιδέα (για τα δοµηµένα προϊόντα της JP Morgan και της Εµπορικής), ενδεχοµένως να µπορούσε να 

προσεγγίσει την αλήθεια. Το δεδοµένο είναι ότι τελικά πληρώθηκαν υψηλότατες προµήθειες στα 

δύο δοµηµένα οµόλογα της JP Morgan και της Εµπορικής και µάλιστα µε έµµεσο τρόπο στις 

εταιρείες ιδιοκτησίας των µεγαλοµετόχων τους και όχι στις ίδιες τις εταιρείες. Η ανάληψη µάλιστα 

τεραστίων χρηµατικών ποσών σε µετρητά οδηγεί στις υποψίες ότι αυτά µπορεί να έχουν δοθεί σε 

πολιτικά πρόσωπα. 

Σηµαντική είναι και εξέταση της διαδροµής του χρήµατος διότι µόνο αυτή µπορούσε να 

οδηγήσει στην διαλεύκανση της υποθέσεως. Κατά την δικαστική διερεύνηση επί τρία χρόνια 

ισχυρίζονταν οι κ. Αποστολίδης και Πρινιωτάκης ότι τα χρήµατα της προµήθειας του πρώτου 

παρέµεναν στην κατοχή του. Στην Επιτροπή ισχυρίσθησαν ο µεν Πρινιωτάκης ότι τα χρήµατα τα 

έχει ο Αποστολίδης και τα διοχέτευσε στον ∆εµέστιχα ο οποίος πλήρωσε τους διοικητές των άλλων 

τριών ταµείων, ο δε Αποστολίδης ότι τα χρήµατα αµέσως µετά την ανάληψη τα παρέδωσε στον 
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Πρινιωτάκη για να τα δώσει στους διοικητές των τεσσάρων ταµείων. 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµφωνία µεγάλου αριθµού ταµείων να αγοράσουν ένα 

προϊόν το οποίο δεν εγνώριζαν και για το οποίο έδειξε µεγάλο ζήλο η JP Morgan να το εκδόσει 

αντιπαρερχόµενη την αρχική άρνηση του Ο∆∆ΗΧ και τις αντιρρήσεις των υπηρεσιακών 

παραγόντων της ∆23 του Υπουργείου Οικονοµικών (οι οποίοι προτιµούσαν τύπο Schuldschein για 

να έχουν µεγαλύτερο έλεγχο στο πού θα καταλήξει το δάνειο και όπως ήταν η συνήθης πρακτική). 

Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµικών ισχυρίσθηκαν ότι δεν ήξεραν 

και δεν τους ενδιέφερε πού θα καταλήξει το δοµηµένο προϊόν, ενώ είναι προφανές ότι εφ' όσον 

κατέληγε σε ασφαλιστικά ταµεία θα είχε ευνοϊκή επίπτωση στο ύψος του δηµοσίου χρέους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξέταση των µαρτύρων, εφ' όσον πέρασαν και άνω των τριών ετών από τα γεγονότα, 

δεν κατέστη δυνατόν να απαντηθούν τα ερωτήµατα τα οποία αναφέρονται στην Πρόταση για την 

Σύσταση της Επιτροπής. Οι ουσιώδεις µάρτυρες, αυτοί που θα µπορούσαν να φωτίσουν την 

υπόθεση, ήταν όλοι σχεδόν κατηγορούµενοι και έτσι δεν εξετάσθηκαν κάνοντας χρήση των 

δικαιωµάτων τους. Και όσοι δέχθηκαν να µιλήσουν, είπαν πολλά αντιφατικά τα οποία είχαν µεν 

ενδιαφέρον για το ποινικό µέρος της υποθέσεως, αλλά δεν έδωσαν ουσιαστικά στοιχεία για αυτό 

της εµπλοκής πολιτικών προσώπων. 

Η λήψη αποφάσεων για την διαχείριση τεραστίων χρηµατικών ποσών των αποθεµατικών των 

ασφαλιστικών ταµείων γινόταν από µέλη των ∆Σ των ταµείων τα οποία δεν είχαν τις απαιτούµενες 

γνώσεις και έτσι άγοντο και εφέροντο από τους προωθούντες τα προϊόντα (Τράπεζες,Θυγατρικές 

Τραπεζών, Χρηµατιστηριακές). Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν ενδεχοµένως 

να συµβουλεύσουν ή να εισηγηθούν στα συµβούλια, ήταν απλώς κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι µε 

τα χρόνια υπηρεσίας έφθασαν σε υψηλές θέσεις στην ιεραρχία, χωρίς να είναι σε θέση να 

αναταποκριθούν στο βάρος των καθηκόντων στον τοµέα διαχειρίσεως των διαθεσίµων µετά την 

απελευθέρωση. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ευθύνες διότι επενέβη µόνο όταν αρχισαν στο “κόλπο” να 

µπαίνουν και ανεξάρτητες χρηµατιστηριακές εταιρείες και δεν διευκόλυνε την διερεύνηση της 

υποθέσεως εµπλέκοντας µέσα στον έλεγχο τα οµόλογα σταθερού ή κυµαινοµένου επιτοκίου και 

εστιάζοντας µόνο σε τρείς συγκεκριµένες εταιρείες . 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
Πόσες προµήθειες (αµέσως ή εµµέσως) έχουν συνολικώς πληρωθεί για αγορά δοµηµένων 

προϊόντων και πού βρίσκονται αυτές σήµερα (ποια ήταν η διαδροµή τους). 

Ποιά είναι η διαδροµή του µέρους από τις προµήθειες των χρηµατιστηριακών εταιρειών 

«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και «ΤΡΩΥΛΟΣ» που ανελήφθη σε µετρητά. 

Η JP Morgan επειγόταν (στα τέλη του 2006 και αφού είχαν ήδη αποφασίσει τα ταµεία) για την 

δηµιουργία του δοµηµένου προϊόντος των 280 εκ. και απευθύνθηκε στην ∆23 µετά την άρνηση του 
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Ο∆∆ΗΧ τον Οκτώβριο του 2006 λόγω ολοκληρώσεως του δανεισµού. Παρ' όλο όµως που τελικά το 

οµόλογο δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθεί το 2006, γιατί δεν απευθύνθηκε εκ νέου στον Ο∆∆ΗΧ. 

Εφ' όσον η απαίτηση µυστικότητος της ∆23 δηµιουργούσε πρόβληµα στην JP Morgan και ο 

Ο∆∆ΗΧ δεν είχε τέτοιες απαιτήσεις, γιατί δεν επέστρεψε σε αυτόν για να δηµιουργήσει το προϊόν. 

Επεδίωκε η JP Morgan την δυνατότητα επικλήσεως άγνοιας του τελικού επενδυτή κάτι το 

οποίο δεν θα ήταν εύκολο σε περίπτωση Schuldschein.  

Πώς είναι δυνατόν να συζητείται το οµόλογο από τον ∆εκέµβριο του 2006 στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, να υπογράφεται η Σύµβαση στις 6/2/07 και το αίτηµα για χρηµατοδότηση από το 

Υπουργείο Εθνικής Αµύνης να έρχεται στις 21/2/07, µία ηµέρα πριν την εκταµίευση του ποσού. 

Γιατί οι Τράπεζες πώλησαν σε ιδιώτες δοµηµένα προϊόντα την ίδια ηµέρα σε φθηνότερες τιµές 

από ό,τι στα ταµεία.  

Ποιος είχε την αρχική ιδέα περί της δηµιουργίας και προωθήσεως των προϊόντων αυτών στα 

ταµεία. 

Εφ' όσον µία από τις εργασίες της HypoVB µετά την υπογραφή της συµβάσεως την 6/2/07 για 

το οµόλογο της JP Morgan ήταν και να διαπιστώσει το αν οι τελικοί πελάτες, δηλαδή τα 

ασφαλιστικά ταµεία έχουν διαθέσιµα το απαιτούµενα ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος πώς κανείς 

από τους υπολοίπους εµπλεκοµένους και το Υπουργείο Οικονοµικών δεν εγνώριζε ποιοι ήταν αυτοί 

οι πελάτες. 

Ποιος ήταν ο ρόλος του τότε Γενικό Γραµµατέα κ. Κουρή ο οποίος συµφώνως προς τις 

µαρτυρίες (Παπαµαρκάκης και Σαββίδης) ανέλαβε να προωθήσει κατόπιν επικοινωνίας µε τον κ. 

Αδαµόπουλο την δηµιουργία του προϊόντος από το Υπουργείο Οικονοµικών όταν αρνήθηκε ο 

Ο∆∆ΗΧ . 

Με ποια διαδικασία και κατόπιν υποδείξεως τίνος διορίσθηκε ο κ. ∆εµέστιχας σε ταµείο και 

µάλιστα ενώ πριν από λίγο δήλωσε στον κ. Παλαιοκρασσά ότι θα κατόρθωνε µαζί µε τον κ. 

Αποστολίδη να συµµετάσχει στο κεφάλαιο υπό ίδρυση Τράπεζας µε 10 εκ. ευρώ. 

Ήταν ή δεν ήταν πραγµατικές οι συνεντεύξεις Πρινιωτάκη το 2007 στον κ. Ντάσκα. 

Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ο κ. Πιλάβιος) στράφηκε µόνον κατά τριών 

χρηµατιστηριακών εταιρειών και µάλιστα για µία εξ αυτών, για µη δοµηµένα προϊόντα. Γιατί έµειναν 

στο απυρόβλητο θυγατρικές Τραπεζών για πράξεις µε δοµηµένα προϊόντα. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Η πολιτική ευθύνη είναι βέβαιο ότι υπάρχει διότι συνέβησαν γεγονότα που απασχόλησαν και 

σκανδάλισαν την κοινωνία, είχαν κόστος για τα ταµεία όχι µόνο χρηµατικό αλλά και εµπιστοσύνης 

προς το κράτος. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ευθύνη, δηλαδή η αναγνώριση ότι πράγµατι έγιναν λάθη 

στην διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, µπορεί να γίνει µόνο από τους ίδιους τους εµπλεκοµένους 

ή από τους ψηφοφόρους µέσω των εκλογών. ∆εν είναι σκόπιµο η εξεταστική Επιτροπή να µοιράζει 

πολιτικές ευθύνες, αφού µάλιστα τα µέλη της(αυτά που παρέµειναν ώς το τέλος) ανήκουν και σε 

άλλα κόµµατα από τα εµπλεκόµενα πολιτικά πρόσωπα. Το θέµα είναι αν υπήρχε και πώς 
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αποδεικνύεται ο δόλος σε αυτές τις ενέργειες ή τις παραλείψεις. 

Ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλογοσκούφης ασχέτως της πραγµατικής εµπλοκής µε τα 

περιστατικά δεν είχε νοµική ευθύνη, αφού η αποκλειστική ευθύνη για τα συναφή θέµατα είχε δοθεί 

µε προεδρικό διάταγµα απευθείας στον Υφυπουργό κ. Πέτρο ∆ούκα. 

Ο τότε Υπουργός Απασχόλησης κ. Τσιτουρίδης επικαλέσθηκε κατά την µαρτυρία του την 

έλλειψη αρµοδιότητος για να κατευθύνει ή να ελέγξει τις επενδύσεις των ταµείων και το ότι οι 

σχετικές αποφάσεις των ∆Σ των ταµείων υπήρξαν οµόφωνες. Ακόµη και στην περίπτωση του κ. 

Μυρογιάννη του ΤΣΕΥΠ, ο οποίος δεν ήταν της επιλογής του κ. Τσιτουρίδη και για αυτό του 

ζητήθηκε επιµόνως να παραιτηθεί, δεν παρατηρήθηκε κάτι διαφορετικό. Με οµόφωνη απόφαση το 

∆Σ του ταµείου αποφάσισε την αγορά δοµηµένων προϊόντων αξίας 45 εκ. Ευρώ και µάλιστα µε 

συζήτηση 10 λεπτών. 

Για τον τέως Υφυπουργό κ. ∆ούκα υπάρχει µία σειρά από ερωτηµατικά και κυρίως ότι ήταν υπό 

την εποπτεία του ο κ. Κουρής ο οποίος σύµφωνα µε τις µαρτυρίες φαίνεται να έχει ενεργό 

συµµετοχή στο όλο θέµα. 

Για τον τέως Υπουργό Εθνικής Αµύνης η συµµετοχή ήταν µάλλον τυπική και δεν υπάρχει θέµα 

περαιτέρω διερευνήσεως. 

 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Λειτουργία Εξεταστικής Επιτροπής 

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν οι Επιτροπές, η δυνατότητα που δίνεται σε όσους είναι 

κατηγορούµενοι στην ποινική διαδικασία να απαντούν µε υποµνήµατα (παρ' όλο που η Επιτροπή 

ούτε κατηγορίες απαγγέλλει ούτε µε τα συγκεκριµένα πρόσωπα είχε πρόθεση να ασχοληθεί) και η 

χρονική απόσταση από τα γεγονότα δυσχέραναν εξαιρετικώς το έργο της Επιτροπής. Οι 

καταθέσεις των ίδιων µαρτύρων στην Επιτροπή ήταν πολύ πιο “κουµπωµένες” σε σχέση µε αυτές 

στην Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τόσο για τη λειτουργία των Επιτροπών όσο και 

για την απόφαση περί συστάσεως τους σε αντίστοιχα θέµατα. Η κοινωνία περιµένει πολλά από τις 

εξεταστικές Επιτροπές και η συνεχής σύσταση τους χωρίς τα αντίστοιχα αποτελέσµατα πλήττει το 

κύρος του Κοινοβουλίου και δίνει τροφή στην εύκολη κριτική «όλοι το ίδιο είναι» και «κόρακας 

κοράκου µάτι δεν βγάζει».  

Θα µπορούσε να υπάρξει σχετική νοµοθετική ρύθµιση ούτως ώστε οι µαρτυρίες σε εξεταστικές 

Επιτροπές µη πολιτικών προσώπων να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναντίον τους από 

ποινικά δικαστήρια και έτσι να εξαλειφθεί η αφορµή για µη συνεργασία µε τις Επιτροπές.  

 

Ασφαλιστικά Ταµεία 
Πολλά έγιναν στην ασφαλιστική νοµοθεσία µετά τον θόρυβο του 2007 που εν πολλοίς 

διόρθωσαν την κατάσταση. Ένα σηµαντικό βήµα που πρέπει να γίνει είναι η δηµιουργία µιας 

Τράπεζας ή ενός φορέα από τα ασφαλιστικά ταµεία ο οποίος θα είναι βασικός διαπραγµατευτής 
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του δηµοσίου χρέους. Είναι αδιανόητο γιατί πρέπει, προκειµένου να δανειστεί το Υπουργείο 

Οικονοµικών από τα ταµεία, δηλαδή η µία τσέπη του κράτους από την άλλη, να µεσολαβούν 

Τράπεζες και µάλιστα πολυεθνικές όπως και διάφοροι άλλοι εισπράττοντας τεράστιες προµήθειες. 

Σε µια εποχή που η απελευθέρωση των αγορών έχει θεοποιηθεί δεν είναι δυνατόν να απαιτούν 

κάποιοι (οι βασικοί διαπραγµατευτές) ολιγοπωλιακές συνθήκες και να τους επιβραβεύει µε τεράστια 

ζηµία του το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ιδιαιτέρως στις σηµερινές συνθήκες λόγω του προβλήµατος 

δανεισµού που υπάρχει δεν είναι δυνατόν να µην αξιοποιούνται τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών 

ταµείων, γεγονός που συνέβαινε άλλωστε µέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90. Οι Τράπεζες και τα 

συµφέροντά τους δεν είναι δυνατόν να τίθενται πάνω από το ∆ηµόσιο Συµφέρον. 

 

Περί ευθύνης υπουργών 
Πρόβληµα ιδιαίτερο ανακύπτει στο κατά πόσο οι τυχόν αξιόποινες πράξεις µπορούν να τύχουν 

περαιτέρω ποινικής διερεύνησης βάσει του αρ. 86 του Συντάγµατος και του νόµου περί ευθύνης 

Υπουργών. Στο αρ. 86, παρ. 3 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «Η Βουλή µπορεί να ασκήσει την κατά 

την παράγραφο 1 αρµοδιότητά της µέχρι το πέρας της τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου 

που αρχίζει µετά την τέλεση του αδικήµατος» και στο αντίστοιχο άρθρο 3, παρ. 2 του οργανικού (και 

εκτελεστικού) του άρθρου 86 του Συντάγµατος, Ν. 3126/2003 ότι: «Το αξιόποινο των πράξεων των 

Υπουργών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1, εξαλείφεται µε το πέρας της δεύτερης τακτικής 

συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει µετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, εάν ως 

τότε η Βουλή δεν έχει αποφασίσει να ασκήσει την ποινική δίωξη κατά του Υπουργού, σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στο νόµο αυτόν». Επειδή λοιπόν οι ελεγχόµενες πράξεις έλαβαν χώρα πριν τις 

εκλογές του 2007 διαφαίνεται για µια ακόµη φορά η απαράδεκτη, προκλητική και αντίθετη προς την 

Αρχή της Ισότητας νοµοθεσία για την ευθύνη των Υπουργών. Ο Νόµος αυτός, προσβολή για το 

νοµικό µας πολιτισµό, επιτρέπει σε Υπουργούς να παρανοµούν και να έχουν σύντοµες 

παραγραφές και δυνατότητα εξάλειψης του αξιοποίνου, γεγονός που προκαλεί όλους τους 

Έλληνες. 
Υπενθυµίζεται ότι ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης είχε καταψηφίσει ως ανεξάρτητος 

βουλευτής το 2001 την σχετική πρόταση κατά την διαδικασία αναθεωρήσεως του συντάγµατος. 

Υπάρχει ο αντίλογος ότι πρέπει να εξαντλείται κάθε φορά η διαδικασία στην Βουλή και να 

αφήνεται να διαπιστώσει την παραγραφή η δικαιοσύνη. Η όλη αυτή πρακτική εξευτελίζει τον θεσµό 

της εξεταστικής και της προκαταρκτικής Επιτροπής και κατ' επέκτασιν και αυτόν του Κοινοβουλίου. 

Είναι σαφές στην προκειµένη περίπτωση ότι όλες οι τυχόν αξιόποινες πράξεις έχουν συµβεί προ 

των εκλογών του 2007, άρα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία έχουν παραγραφεί. 

 

 


