
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: ñõöõëî÷éí, 02-11-2012

è÷ðþýõ: 4

çæå÷äüû: 493 cm ²

çæëù îéîðüúüöþõ: çù ýòõäæëòøù

ÿãòîüòêâêþõ ÷êïóãüé: (210) 2113.600-29

áæàù îð÷òýþ: ßÞÝÜÛÚèçßè ÙñìÞÿèÚØÛ ÙÝÿÚÜè

ME ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ TOY Ν/Σ ΓΙΑ TU ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ! 

Πέρασε, αΜά οριακά 
Ορισµένοι θεωρούν ότι 

η προχθεσινή ψηφοφορία 
στη Βουλή για το νόµο 

των αποκρατικοποιήσεων των 
∆ΕΚΟ αποτελούσε πρόβα τζενεράλε 

ενόψει του κρίσιµου δεκαηµέρου 
που έρχεται. 

Κι αυτό διότι το άρθρο 4 που 
αφορά την κατάργηση του 2% 
της εισφοράς υπέρ του TEE, όσο 
και η τροπολογία (άρθρο 7) µε 
την οποία σι κλάδοι υγείας του 
Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού 

Μέσων Μαζικής Ενηµέ- 

Το κρίσιµο άρθρο 2 
για την κατάργηση 
του ελάχιστου 
ποσοστού του 
∆ηµοσίου σε 
οργανισµούς και 
φορείς του 
υπερψηφίστηκε 

ρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) εντάσσονται 
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), 
καταψηφίστηκαν. Ειδικά το άρθρο 

4, αρχικά έγινε δεκτό εκ παραδροµής, 
ano λάθος που οφείλεται 

σε υπηρεσιακούς παράγοντες, 
αλλά λίγη ώρα αργότερα 

ανακοινώθηκε από το γραφείο 
του προέδρου της Βουλής Eu. 
Μεϊµαράκη ότι η επίσηµη διόρθωση 

θα γίνει την επόµενη µέρα, 
δηλαδή χθες Πέµπτη το πρωί, 
στην ολοµέλεια της Βουλής. Συ¬ 

γκεκριµένα, ο κ. Τρσγάκης ανακοίνωσε 
ση επί συνόλου 293 βουλευτών, 
οι 146 ψήφισαν «ναι», 

121 βουλευτές ψήφισαν «όχι» και 
26 βουλευτές δήλωσαν «παρόντες». 

Όµως, θα έπρεπε να γίνει 
δεκτή η ένσταση των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, που υποστήριξαν ότι 
µε βάση την πλειοψηφία των παρόντων 

βουλευτών, το άρθρο 
δεν έπρεπε να γίνει δεκτό. Έγινε 
διάβηµα προς τον πρόεδρο της 
Βουλής, ο οποίος και έκρινε ότι 
δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτό. 
Μετά το γεγονός αυτό, σι Ανεξάρτητοι 

Έλληνες ζήτησαν χθες, 
µάλλον αντιδρώντας υπερβολικά, 

την παραίτηση του κ. Τραγάκη, 
αλλά και την αποποµπή 

του υπηρεσιακού υπαλλήλου. Ο 
πρόεδρος του κόµµατος Πάνος 
Κοµµένος κατήγγειλε χθες ότι ο 
γενικός "διευθυντής της Βουλής 
παραπλάνησε τον προεδρεύοντα 
Γιάννη Τραγάκη, κάνοντας µάλιστα 

λόγο «για παιχνίδι που παίχτηκε 
σε βάρος του κύρους του 

κοινοβουλίου». 
Η επόµενη καταψήφιση αφορούσε 

την τροπολογία που έβαζε 
στον ΕΟΠΥΥ τα ταµεία των δηµοσιογράφων, 

γιατρών κ.λπ. Συγκεκριµένα, 
η τροπολογία αφορά 

«διευκολύνσεις σε δήµους και 
νοµικά πρόσωπά τους για την 
αποπληρωµή των δανείων τους, 
τη µεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕ∆ ακινήτων 

του ∆ηµοσίου στο Ελληνικό, 
την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ των 

ευγενών ταµείων των γιατρών, 
δηµοσιογράφων, των δικηγόρων, 
των µηχανικών και των τραπεζικών 

υπαλλήλων». Η τροπολογία 
καταψηφίστηκε µε 143 «όχι», έναντι 

136 «ναι». 
To κρίσιµο άρθρο 2 του σχεδίου 
νόµου της κυβέρνησης που 

αφορά τις αποκρατικοποιήσεις 
πέρασε, όµως µε οριακή πλειοψηφία, 

γεγονός που υποδεικνύει 
τις εύθραυστες ισορροπίες 

εντός του κυβερνητικού συνασπισµού.Το 
άρθρο, που καταρ1 

γεί την υποχρέωση του ∆ηµοσίου 
να διατηρεί ένα ελάχιστο ποσοστό 

σε µια σειρά από πρώην κρατικές 
εταιρίες, υπερψηφίστηκε 

από 148 βουλευτές, ενώ 139 το 
καταψήφισαν. 

Πέρασε, αΜά οριακά 
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