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Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη  

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την αίτηση 

άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (2015/2048(IMM)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη, η οποία 

διαβιβάστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε 

συνάρτηση με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετ. 

E2010/3844) και που ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 28 Ιανουαρίου 2015, 

– έχοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης έχει παραιτηθεί από το δικαίωμά του να 

εκφράσει τις απόψεις του που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 5 του 

Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί Προνομίων και 

Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης 

της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 

Σεπτεμβρίου 2011 και  17 Ιανουαρίου 20131, 
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0044/2015), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση 

της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Θεόδωρου 

Ζαγοράκη, σε συνάρτηση με ενδεχόμενη κύρωση για εικαζόμενη αξιόποινη πράξη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί 

Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικράτειας των κρατών τους, των ασυλιών που 

αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε 

συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του 

Σώματος· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Θεόδωρος Ζαγοράκης αντιμετωπίζει κατηγορίες για 

πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και για παράλειψη τήρησης των κανόνων 

ασφαλείας στο χώρο εργασίας· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη αφορά εργατικό ατύχημα που συνέβη στις 

13 Μαΐου 2010 εις βάρος ενός υπαλλήλου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ και, 

συγκεκριμένα, στο γήπεδο της ομάδας αυτής στη Θεσσαλονίκη και ασκείται κατά του 

Θεοδώρου Ζαγοράκη υπό την ιδιότητα του προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της 

ομάδας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη προφανώς δεν συνδέεται με την 

ιδιότητα του Θεόδωρου Ζαγοράκη ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά 

τελεί, αντιθέτως, σε συνάρτηση με το αξίωμά του ως προέδρου της ποδοσφαιρικής 

ομάδας ΠΑΟΚ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική δίωξη δεν αφορά άποψη εκφρασθείσα ή ψήφο 

δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί 

Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες ότι σκοπός της ποινικής διαδικασίας 

είναι να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis), 

δεδομένου ότι η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί πολλά χρόνια πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του βουλευτή· 

1. αποφασίζει να άρει την ασυλία του Θεόδωρου Ζαγοράκη· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την 

έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

 


