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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

                                                                               

Α Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Α                     

                

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 Κ.τ.Β.)

Στην  Αθήνα  σήµερα,  15  Οκτωβρίου  2008,  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18.25΄,

συνεδρίασαν  στην  Αίθουσα  223 του  Μεγάρου  της  Βουλής  η  Διαρκής  Επιτροπή  Δηµόσιας

Διοίκησης,  Δηµόσιας  Τάξης  και  Δικαιοσύνης  και  η  Ειδική  Μόνιµη  Επιτροπή  Ισότητας,

Νεολαίας και  Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, υπό την  προεδρία του Προέδρου της Διαρκούς

Επιτροπής  Δηµόσιας  Διοίκησης,  Δηµόσιας  Τάξης  και  Δικαιοσύνης  κ.  Χρήστου

Μαρκογιαννάκη, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου

του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και

άλλες διατάξεις».

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Σωτήριος Χατζηγάκης, καθώς

και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Ο Προεδρεύων των Επιτροπών, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την

έναρξη  της  συνεδρίασης  και  έκανε  την  α΄  ανάγνωση  του  καταλόγου  των  µελών  των

Επιτροπών. 

Παρόντες  από  την  Διαρκή  Επιτροπή  Δηµόσιας  Διοίκησης,  Δηµόσιας  Τάξης  και

Δικαιοσύνης ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:

Επίσης,  παρόντες  από  την  Ειδική  Μόνιµη  Επιτροπή  Ισότητας,  Νεολαίας  και

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ήταν οι Βουλευτές κ.κ.: 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των  Επιτροπών):  Κυρίες  και  κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας

Τάξης  και  Δικαιοσύνης  και  της  Ειδικής  Μόνιµης  Επιτροπής  Ισότητας,  Νεολαίας  και

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το σχέδιο νόµου του Υπουργείου

Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».

Το λόγο έχει ο κ. Καστανίδης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:  Κύριε Πρόεδρε,  θέλω  να µιλήσω  κατά  το άρθρο  91

του  Κανονισµού  της  Βουλής,  το  οποίο  αφορά  τη  διεξαγωγή  των  συζητήσεων  στις

κοινοβουλευτικές  επιτροπές.  Εκ  µέρους  της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης  διατυπώνω  τη

σκέψη  και  την πρόταση, µε την  παράκληση  να  υιοθετήσει  το  σύνολο  των µελών  των  δύο
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Επιτροπών  την  πρότασή  µας  αυτή  και  να  αναβληθεί  η  συζήτηση.  Η  συζήτηση  δεν  είναι

δυνατόν να διεξαχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και να είναι µια ουσιαστική συζήτηση.

Θυµίζω  ότι  χθες  για  πρώτη  φορά  στα  µεταπολιτευτικά  χρονικά  είχαµε  παραίτηση

εισαγγελέων,  που  χειρίζονται  σοβαρή  ποινική  και  πολιτική  υπόθεση.  Υπό  τη  σκιά  ενός

θεσµικού  ατοπήµατος  που  οδήγησε  για  πρώτη  φορά  στα  µεταπολιτευτικά  χρονικά  σε

παραίτηση  εισαγγελέων,  µε  την  Αξιωµατική  Αντιπολίτευση  να  ζητά  την  παραίτηση  του

Υπουργού Δικαιοσύνης και µε µια θεσµική πολιτική και ηθική ένταση, που αφορά συνολικά

την  υπόθεση  του  Βατοπαιδίου,  δεν  είναι  δυνατόν  υπό  τις  συνθήκες  που  θα  επέβαλαν  οι

περιστάσεις να συζητηθεί ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει την αξία του. 

Άλλωστε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιδείξας κατά το παρελθόν σχετική ευαισθησία

παραιτήθη  των  κυβερνήσεων  Μητσοτάκη,  καταγγέλων,  µάλιστα,  πράγµατα.  Ο  Υπουργός

Δικαιοσύνης  εκπροσωπών  µια  Κυβέρνηση,  η  οποία  στερείται  ηθικής  και  πολιτικής

νοµιµοποιήσεως δεν έχει τοποθετηθεί ακόµη επί του αιτήµατος παραιτήσεως. Ως εκ τούτου,

ελεγχόµενος  ο  Υπουργός  Δικαιοσύνης  και  µε  αίτηµα  της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης  περί

παραιτήσεώς του, επανέρχεται σήµερα εδώ, επισήµως, στην Αίθουσα. 

Με  έλλειψη  ηθικής  και  πολιτικής  νοµιµοποιήσεως  της  Κυβέρνησης  στη  σκιά  ενός

θεσµικού ατοπήµατος, τουλάχιστον θα ήταν σεβασµός προς την κοινοβουλευτική δεοντολογία

και τα θέσµια της χώρας, εάν ανεβάλλετο η συζήτηση µέχρι τη στιγµή που η Ολοµέλεια θα

καθορίσει την απόφασή της και τη στάση της επί του µεγάλου αυτού και ηθικού ζητήµατος µε

τη σύσταση  Προανακριτικής Επιτροπής και τη συζήτηση της προτάσεως της Κυβερνήσεως

για Εξεταστική Επιτροπή. 

Προτείνουµε,  λοιπόν,  εκ  µέρους  της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης  να  αναβληθεί

σήµερα η συζήτηση και να µη διεξαχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Κύριε συνάδελφε, το

αίτηµα, που θέσατε, δεν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 91, διότι το άρθρο 91 οµιλεί για

τρόπο  διεξαγωγής  της  συζήτησης.  Εδώ δεν  έχουµε αίτηµα  αλλαγής του  συνήθους τρόπου

που προβλέπει ο Κ.τ.Β. για τη συζήτηση. Έχουµε µια µορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου προ

της συζήτησης που, όµως, δεν έχει ακολουθήσει τον τύπο. Ως εκ τούτου δεν µπαίνει καν στη

συζήτηση το θέµα που θέσατε. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:  Επιτρέπετε,  κύριε  Πρόεδρε,  µια  φράση  για  τον

Κανονισµό;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Ο Κανονισµός λέει,

ότι  ο  καθορισµός  της  διαδικασίας  αποφασίζεται  ύστερα  από  εισήγηση  του  Προέδρου  της

Επιτροπής. Στη σχετική συζήτηση µπορούν να πάρουν µέρος ένας Βουλευτής κ.λπ..

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:  Κύριε  Πρόεδρε,  η  διεξαγωγή  της  συζήτησης  δεν

αφορά µόνο τεχνικά τη διεξαγωγή της συζήτησης, αλλά και την ίδια τη συζήτηση. Θα ήταν

εξαιρετικά  άχαρη  η  ερµηνεία,  την  οποία  δίνετε  για  το  άρθρο  91  του  Κ.τ.Β.  και  εν  πάση

περιπτώσει υπάρχει ένα µεγάλο πολιτικό θέµα, για το οποίο ουσιαστικά θέσαµε ένα ζήτηµα,

ζητώντας τη δική σας κρίση και την κρίση του συνόλου της Επιτροπής για τη αναβολή, αλλά

δεν τίθεται θέµα µη εφαρµογής του άρθρου 91. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των  Επιτροπών):  Δεν  υπάρχει  θέµα

αναβολής της συζήτησης και, αν αµφισβητείτε την πλειοψηφία, µπορούµε να το θέσουµε σε

ψηφοφορία. 

(Πολλοί Βουλευτές οµιλούν µη ακουόµενοι)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Σας παρακαλώ. Ο κ.

Υπουργός θα πάρει το λόγο, εάν µου το ζητήσει και, εάν άλλη φορά «πεταχτεί» οποιοσδήποτε

συνάδελφος κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πάρω µέτρα. Τελειώσαµε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:  Τι  µέτρα  θα  πάρετε,  δηλαδή,  κύριε  Πρόεδρε;  Μας

απειλείτε; Κάναµε µια πρόταση. Δεν θα την αξιολογήσει η Επιτροπή; Την αξιολογήσατε εσείς; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Την αξιολόγησα εγώ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ:  Ποιος  σας  είπε  ότι  έχετε  το  δικαίωµα  να  την

αξιολογήσετε; Συζητάµε εδώ ενώπιον της Επιτροπής.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των  Επιτροπών):  Εγώ  έχω  το

δικαίωµα. Θέτετε θέµα ψηφοφορίας; 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Λέω ότι πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή. 
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ)

Δεν θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης; Δεν θα µιλήσουν τα υπόλοιπα πολιτικά

κόµµατα; Κύριε Πρόεδρε κάνετε λανθασµένη ερµηνεία  του Κανονισµού της Βουλής (άρθρο

31).

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Δεν  προβλέπεται

ψηφοφορία. Εάν νοµίζετε ότι είναι διαφορετική η ερµηνεία, τότε θέστε θέµα ψηφοφορίας.

Το λόγο έχει ο κ. Υπουργός.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  (Υπουργός  Δικαιοσύνης):  Θεωρώ  ότι  είναι  πρωτοφανές

αυτό το οποίο επιχειρείται σήµερα. Πιστεύω ότι και τα όρια του λαϊκισµού κάπου πρέπει να

σταµατούν. Αυτό που σήµερα ζητάει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση  δεν έχει γίνει ποτέ εδώ και

35  χρόνια  στην  πρακτική  της  Βουλής.  Ποτέ,  όταν  υπάρχει  ένα  θέµα  το  οποίο  είναι  υπό

συζήτηση  στην  Επιτροπή  πρόκειται  να  παρθεί  απόφαση,  δεν  θεωρείται  ότι  µπορεί  να

αναβληθεί επειδή υπάρχει κάποιο άλλο θέµα, µεγάλο ή µικρό. 

Το γεγονός, ότι έρχεται ένα  τέτοιο θέµα σήµερα στην Επιτροπή, είναι προφανές ότι

έρχεται για λόγους εντυπώσεων και λαϊκισµού. Εποµένως, ούτε σύµφωνο µε τον Κανονισµό

είναι,  ούτε  σύµφωνα  µε  την  επικαλούµενη  ηθική  και  λογική  είναι.  Όσον  αφορά  στην

Κυβέρνηση  θα  σας  πω  ότι  δεν  έχει  να  φοβηθεί  τίποτε.  Η  Κυβέρνηση  προχωράει,  έκανε

σήµερα µάλιστα πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προχωράει µε βάση τις αρχές

τις  οποίες  έχει  χαράξει για  ‘άπλετο  φως   και  δεν θα  παρεµποδιστεί  από  κραυγές  και  από

παρεµβάσεις  οι  οποίες  γίνονται  προφανώς  για  λόγους  κοµµατικής  σκοπιµότητας.  Εµείς

είµαστε  υπερήφανοι  για  την  πολιτική  µας  και  προχωρούµε  στην  εφαρµογή  της. Συνεπώς,

ο,τιδήποτε  έρχεται  που  είναι  εκτός  Κανονισµού,  νοµίζω  ότι  πρέπει  να  απορρίπτεται.  Στην

περίπτωση που επιµένει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τότε πρέπει να γίνεται ψηφοφορία. Δεν

µπορεί το ένα θέµα να µπερδεύεται µε το άλλο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Ο  Κανονισµός  της

Βουλής προβλέπει σε αυτή την φάση ποιοι φορείς θα κληθούν. 

Τον λόγο έχει, η κυρία Παπακώστα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  (Εισηγήτρια  της  Πλειοψηφίας):  Θα

ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή µας τους εξείς φορείς: Την Επιτροπή του Συνδέσµου για

τα  δικαιώµατα  της  γυναίκας,  την  Ένωση  Ελληνίδων  Νοµικών,  το  Εθνικό  Συµβούλιο

Ελληνίδων,  το  Ίδρυµα  Μαραγκοπούλου,  το  Σύνδεσµο  Ελληνίδων  Επιστηµόνων  και  το

Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Το  λόγο  έχει  η  κυρία

Τζάκρη.

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΤΖΑΚΡΗ  (Εισηγήτρια  της  Μειοψηφίας):  Το  ΠΑΣΟΚ  προτείνει  την

Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και την Εθνική Επιτροπή για τα

δικαιώµατα του ανθρώπου.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Τον  λόγο  έχει  ο  κ.

Τσούκαλης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ  (Ειδικός  Αγορητής  του  ΣΥΡΙΖΑ):  Συµφωνούµε  µε  τις

προτάσεις της κυρίας Τζάκρη.
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ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Πλεύρης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Ειδικός Αγορητής του ΛΑΟΣ): Συµφωνούµε, µε τους φορείς

που  αναφέρθηκαν,  όχι  βέβαια  µε  όλους  όσους  ανέφερε  η  κυρία  Παπακώστα.  Πρέπει  να

υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι που αφορούν  στις µητέρες, αλλά δεν νοµίζω ότι πρέπει να

καλέσουµε  και  όλο  τον  γυναικείο  πληθυσµό.  Το  ίδρυµα  Μαραγκοπούλου  που  έχει  δώσει

σηµαντικές [προτάσεις, πιστεύω ότι επαρκεί και παράλληλα ηυ Συντονιστική Επιτροπή των

Δικηγορικών Συλλόγων ή ο Δ.Σ.Α.. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Άρα, καταλήγουµε στους

εξείς φορείς: Η Συντονιστι9κή Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Εθνική Επιτροπή

για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και το ίδρυµα Μαραγκοπούλου.
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ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Τον  λόγο  έχει  η  κυρία

Παπακώστα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  –  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  (Εισηγήτρια  της  Πλειοψηφίας):

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  θεωρώ  ότι  σήµερα  συζητούµε  ένα  νοµοσχέδιο  που  είναι

εξαιρετικής σηµασίας για την ελληνική κοινωνία  και  ειδικότερα  την ελληνική  οικογένεια, ένα

νοµοσχέδιο  που  περιλαµβάνει  αλλαγές  που  αφορούν  το  ισχύον  οικογενειακό  δίκαιο,  ένα

νοµοσχέδιο που αποδεικνύει ότι η ελληνική κοινωνία αλλάζει, υπάρχουν νέες ανάγκες και ο

νοµοθέτης,  όπως  άλλωστε  οφείλει  και  αυτός  είναι  ο  ρόλος  του,  είναι  υποχρεωµένος  να

νοµοθετήσει  και  να  επιλύσει  τις  ανάγκες,  οι  οποίες  προκύπτουν  από  τις  απαιτήσεις  της

κοινωνίας. 

Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό, κύριοι συνάδελφοι, αποτελείται από 28 άρθρα από τρία

κεφάλαια  και  τρεις  θεµατικές  ενότητες.  Το  πρώτο  κεφάλαιο, άρθρα  1 -  13,  αναφέρεται  στο

σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά τα άρθρα 14-19 και αναφέρεται

σε τροποποιήσεις του αστικού κώδικα, που αφορούν την υιοθεσία και το διαζύγιο. Το τρίτο

κεφάλαιο, δηλαδή τα άρθρα 20 - 28, περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν αυστηροποίηση της

ποινικής µεταχείρισης όσων παραβιάζουν προσωρινές διαταγές δικαστηρίων και εισάγονται,

επίσης, µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή του νοµοσχεδίου.

 Κύριε  Πρόεδρε,  περνάω  αµέσως  στο  πρώτο  κεφάλαιο  που  αφορά  το  σύµφωνο

ελεύθερης συµβίωσης. Η συµβίωση προσώπων διαφορετικού φύλου χωρίς γάµο, εµφανίζεται

στις  σηµερινές  κοινωνίες  µε  µεγαλύτερη  συχνότητα,  από  ό,τι  συνέβαινε  στο  παρελθόν.

Σύµφωνα µε έρευνα του εθνικού κέντρου κοινωνικών ερευνών, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι

το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες επιλέγουν συµβίωση εκτός γάµου, έστω και µία φορά

στην ηλικιακή οµάδα 18-24 ετών έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια. Άρα, λοιπόν,

αντιλαµβάνεστε ότι τα ζευγάρια τα οποία συµβιώνει χωρίς άλλου είδους ένωση, ανάγονται στο

ποσοστό που σας ανέφερα. Μπορεί, βεβαίως, σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

τα  ποσοστά  στη  χώρα µας  να  είναι  ακόµα  χαµηλά, αναλογικά,  γιατί ας  µην  ξεχνάµε  ότι η

ελληνική  κοινωνία  είναι  ως  επί  το  πλείστον  πιο  παραδοσιακές  τα  θέµατα  αυτά,  όµως,  τα

ποσοστά σας βεβαιώνω από την εµπειρία µου έχουν αυξητική τάση και η ελεύθερη συµβίωση

χωρίς καµία νοµική υποχρέωση αποτελεί και στην Ελλάδα, πλέον, µια πραγµατικότητα για τα

νεαρά ζευγάρια.

Ένα άλλο, όµως, σηµαντικό στοιχείο, το οποίο ο νοµοθέτης, δηλαδή εµείς, πρέπει να

λάβει  πολύ  σοβαρά  υπόψη  του,  είναι  αυτό  που  προκύπτει  από  το  στοιχείο  που λέει  πως

περίπου το 5% των παιδιών σήµερα στην Ελλάδα - και το ποσοστό αυτό θα πρέπει να σας

πω  ότι  έχει  αυξητικές  τάσεις  -  υπολογίζεται  µε  στοιχεία  της  EUROSTAT του  2004,  ότι

προέρχονται  από  αυτές  της  ελεύθερης  συµβίωσης,  άρα  χωρίς  κανενός  είδους  γάµο,

θρησκευτικό ή πολιτικό. Θα πρέπει να σας πω ότι στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου το

ποσοστό των παιδιών εκτός γάµου ανέρχεται στο 10%, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες φτάνει

το 50%. Στην Ελλάδα, τα παιδιά, αυτή την ώρα, που γεννήθηκαν εκτός γάµου τα τελευταία

χρόνια,  ξεπερνούν  τα  120.000. Την  ίδια  ώρα  θα  πρέπει  να αναλογιστούµε και  τον αριθµό

εκείνων  των  γυναικών,  οι  οποίες  εγκαταλείπονται  µετά  από  χρόνια  ελεύθερης  συµβίωσης

χωρίς  δικαιώµατα,  χωρίς  προστασία,,  ως  επίσης  και  τον  αριθµό  των  γυναικών  που
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εγκαταλείφθηκαν µε παιδιά, αποτελώντας τις λεγόµενες µονογονεϊκές οικογένειες - οι οποίες,

βεβαίως,  δεν  είναι  λόγος  δηµιουργίας τόσο µόνο η  ελεύθερη συµβίωση είναι και  µετά  από

χωρισµό  και  άλλες  αιτίες  -  οι  οποίες  σήµερα  φτάνουν  σε  αρκετές  χιλιάδες  και  συνεχώς

αυξάνονται.

Άρα, λοιπόν, η βαθµιαία µεταστροφή και εξέλιξη  των κοινωνικών ηθών, αλλά και των

αντίστοιχων  αντιλήψεων  στο  πεδίο  της  εξώγαµης  συµβίωσης,  γέννησε  την  ανάγκη  για

νοµοθετική  αναγνώριση  και  ρύθµιση  αυτής  της  πραγµατικής  κατάστασης  και  οδήγησε  τις

περισσότερες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες, στη θέσπιση σχετικών νόµων. Πρέπει, λοιπόν, να σας

πω ότι την ανάγκη αυτή αναγνωρίζει και αφουγκράζεται σήµερα η κυβέρνηση και το αρµόδιο

Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο προχώρησε στη σύνταξη του παρόντος νοµοσχεδίου. 

 Στο  δεύτερο κεφάλαιο,  µε  τα  άρθρα  14-19,  τροποποιούνται  διατάξεις  του  αστικού

κώδικα για το διαζύγιο και την υιοθεσία. Όσον αφορά το διαζύγιο, µε το παρόν σχέδιο νόµου

καθιερώνεται  η  διετής,  αντί  της  ισχύουσας  τετραετούς  διάστασης  των  συζύγων,  για  το

αυτόµατο διαζύγιο. Επίσης, εισάγεται µια άλλη σηµαντική διάταξη, όπου δίνεται η δυνατότητα

στον πατέρα που αναγνωρίζει το τέκνο είτε εκούσια είτε δικαστικά, να µπορεί να συνασκεί τη

γονική µέριµνα, εφ' όσον, όµως - και είναι βασική  και απαραίτητη προϋπόθεση, sine qua non

δηλαδή  -  συµφωνία  µε  τη  µητέρα.  Επίσης,  δίνεται  η  δυνατότητα  άσκησης  της  γονικής

µέριµνας  και  από τον  αντιδικήσαντα πατέρα,  στην  περίπτωση, που  υπάρχει  προς τούτο  η

συµφωνία  των γονέων.

Όσον  αφορά  τις  υιοθεσίες,  θα  σας  αναφέρω  τις  νέες  διατάξεις  συνοπτικά  και

περιγραφικά, γιατί θα τα διεξέλθουµε αναλυτικά στην κατ' άρθρον συζήτηση αύριο. Πρώτον, η

αναπλήρωση  της  συναίνεσης  των γονέων.  Η  συναίνεση  των γονέων  και  υιοθεσία  παιδιών

τους αναπληρούται, πλέον, όταν  δεν υπάρχει, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου

στις περιπτώσεις που  οι  γονείς είναι άγνωστοι  ή  αν το παιδί  είναι  έκθετο, προκειµένου  να

διευκολυνθεί η διαδικασία. Η δεύτερη και νέα διάταξη έχει να κάνει µε την δυνητική ακρόαση

στον  συγγενών  που  υιοθετηµένου,  αν  αυτό  κριθεί  απαραίτητο.  Η  τρίτη  νέα  διάταξη  που

εισάγεται επιφέρει την δυνατότητα απάλειψη του κυρίου ονόµατος του υιοθετουµένου, δηλαδή

παράλληλα  µε  τη  δυνατότητα  της  προσθήκης  νέου κυρίου  ονόµατος  του  θετού  τέκνου,  θα

προβλέπεται πλέον τη δυνατότητα απάλειψης του κυρίου ονόµατος, που έφερε το τέκνο πριν

από  την  υιοθεσία,  εφόσον,  όµως,  η  απάλειψη  αυτή  προβλέπεται  ότι  επιβάλλεται  για  το

συµφέρον του.

Επίσης, στις µεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόµου και ειδικότερα στο άρθρο 20,

διευρύνεται η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ώστε αυτά να είναι αρµόδια

θα  δικάσουν  υποθέσεις  υιοθεσίας  και  όταν  ο  υιοθετών  ή  υιοθετούµενος  είναι  ελληνικής

ιθαγένειας.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή στα άρθρα 20-28, ρυθµίζονται τα ζητήµατα,

πρώτον, της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων στις περιπτώσεις εκείνες δεν

υπάρχει ο σύνδεσµος της συνήθους διαµονής του υιοθετούντος ή του υιοθετουµένου  στην

ελληνική επικράτεια, ωστόσο, οι τελευταίοι ή ένας από αυτούς έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Επίσης, για πρώτη φορά ορίζεται ως χρόνος προθεσµίας για την ανακοίνωση της παράδοσης

του  προς  υιοθεσία  παιδιού  στους  υποψηφίους  θετούς  γονείς,  όταν  αυτή  γίνεται  απευθείας
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από  τους  φυσικούς  γονείς,  ο  ένας  µήνας.  Επίσης,  µε  άλλες  διατάξεις  αυστηροποιείται  η

ποινική  µεταχείριση  όσων  παραβιάζουν  προσωρινές  διαταγές  δικαστηρίων.  Αυτό  είναι

εξαιρετικά σηµαντικό σε προσωρινές διαταγές για εργατικές απαιτήσεις ή σε αποφάσεις για

είσπραξη της διατροφής.

Στα τελευταία άρθρα του νοµοσχεδίου καταργείται ο θεσµός του επόπτη ανακριτών,

ενώ  σε  άλλο  άρθρο  καθορίζεται  στο  ένα  έτος  ή  διάρκεια  της  θητείας  των  δικαστικών

λειτουργών,  που  αποσπώντας  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  για  την  εκτέλεση

νοµοπαρασκευαστικού έργου, µε δυνατότητα, όµως, ανανέωση της θητείας αυτής  µέχρι τη

συµπλήρωση κατ' ανώτατο όριο της πενταετίας. 
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(Συνέχεια οµιλίας κυρίας Αικατερίνης Παπακώστα, Εισηγήτρια της Πλειοψηφίας)

Τέλος  ένα  άλλο  ζήτηµα  που  ρυθµίζεται  µε  το  παρόν  σχέδιο  νόµου  είναι  το  εξής.

Δεδοµένης  της  βαθµιαίας  αυξήσεων  των  θέσεων  συµβούλων  και  αντιπροέδρων  της

επικρατείας, αυξάνεται αντιστοίχως και το όριο της απαρτίας για τη σύνθεση της ολοµέλειας

του δικαστηρίου, καθιστώντας τη διάσκεψη αναποτελεσµατική. Για το λόγο αυτό, παρίσταται

ως  αναγκαία  η  ρύθµιση  και  ο  ορισµός  εποµένως  ως  ορίου  απαρτίας  τα  27  µέλη  µε

αποφασιστική  ψήφο.  Ο  αριθµός  αυτός  θα  παραµένει  σταθερός,  ανεξαρτήτως  των  τυχών

εκάστοτε αυξήσεων του αριθµού των µελών µε αποφασιστική ψήφο. 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  νοµίζω  ότι  αυτή  ήταν  µια  σύντοµη  περιεκτική,

συνοπτική  παρουσίαση  του  παρόντος  νοµοσχεδίου.  Αύριο,  θα  έχουµε  την  ευκαιρία  να

διαπραγµατευτούµε  µια  προς  µια  τις  διατάξεις  των  άρθρων  στην  κατ’  άρθρο  συζήτηση.

Θεωρώ ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις

των  καιρών.  Νοµίζω  ότι  θα  πρέπει  διακοµµατικός  να  υπερψηφίζουµε  διατάξεις,  οι  οποίες

κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Τζάκρη.

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΤΖΑΚΡΗ  (Εισηγήτρια  της  Μειοψηφίας):  Κύριε  Πρόεδρε,  εξηγούσα

προηγουµένως  ότι  το  αίτηµα  της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης  για  αναβολή  της  παρούσας

συζήτησης,  µέχρι  να  αποφανθεί  η  Ολοµέλεια  το  αίτηµα  για  σύσταση  προανακριτικής

επιτροπής ή µέχρι να εξεταστεί και το αίτηµα της Κυβέρνησης. Θα συµφωνήσουµε όλοι ότι

έχει προκύψει ένα µείζων θέµα. είναι σε εξέλιξη µια µεγάλη πολιτική κρίση, που έχει να κάνει

και µε το πρόσωπο σας κ. Υπουργέ, για γεγονότα που είναι γνωστά στο πανελλήνιο και τα

οποία κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ, καθιστούν έωλη και έκθετη πολιτικά και ηθικά το σύνολο

της Κυβερνήσεως. Εποµένως, πρωτοφανές δεν είναι το αίτηµα του ΠΑΣΟΚ για να αναβληθεί

η  συζήτηση,  αλλά  πρωτοφανής  είναι  η  κίνηση  που  είχαµε  χθες  από  το  γεγονός  ότι  δύο

εισαγγελικοί  λειτουργοί  να  παρατηθούν  του  λειτουργήµατος  τους,  εξαιτίας  καταγγέλλοντος

παρεµβάσεις της Κυβέρνησης µε αυτό που έγινε. Εκτιµώ εποµένως ότι εµείς δεν λαϊκίζουµε

και αυτό αποδεικνύεται από το ότι βρισκόµαστε εδώ και συζητάµε για αυτό το πολύ σοβαρό

νοµοσχέδιο. 

Μπαίνοντας  στο  ίδιο  το  νοµοσχέδιο  που  αφορά  στο  Σύµφωνο  της  Ελεύθερης

Συµβίωσης,  µια  πρώτη  άποψη  που  αποκτά  κανείς  από  την  ανάγνωση  του,  είναι  ότι  η

παρούσα Κυβέρνησης το αντιµετωπίζει ως µια κατάσταση χαλαρής έγγαµης συµβίωσης, που

αποφασίστηκε από µάλλον ανώριµα νεαρά άτοµα, τα οποία στη συνέχεια όταν ωριµάσουν και

επιλέξουν  σοβαρά  για  τη  ζωή  τους,  θα  επιλέξουν  ένα  από  τους  τύπους  του  γάµου  είτε

πρόκειται  για  πολιτικό  είτε  για  θρησκευτικό  γάµο.  Εποµένως,  δεν  αντιλαµβάνεται  η

Κυβέρνηση ότι το Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης δεν είναι σηµερινή αντίληψη του «στρίβειν

δια του αρραβώνος», αλλά είναι µια συνειδητή επιλογή ώριµων ατόµων που αποφασίζουν να

ζήσουν µαζί σε µια πλήρως νοµίµως κατοχυρωµένη θέση, η οποία δεν θα σχετίζεται µε τον

κοινωνικό  θεσµό  του  γάµου  και  της  οικογένειας,  τουλάχιστον  όπως  τους  γνώριζε  µέχρι

σήµερα η ελληνική κοινωνία. 
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Ακριβώς,  αντίθετα,  από  το  σύνολο  των  διατάξεων  του  παρόντος  νοµοσχεδίου

καταλαβαίνουµε  ότι  η  ελεύθερη  συµβίωση  αντιµετωπίζεται  υποβαθµισµένα  και  µειονεκτικά

απέναντι στο γάµο, χωρίς  να υπάρχει  καµία νοµική δικαιολογητική βάση  προς τούτο. Ο δε

µετέχον στο Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης στερείται των σοβαρών εκείνων διασφαλίσεων,

που απολαµβάνει εντός του γάµου και αυτό γίνεται αντιληπτό στις εξής περιπτώσεις. 

Πρώτο, ενώ δεν επιτρέπεται να συναφθεί σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης µετά από

γάµο ή µετά από σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, ωστόσο επιτρέπεται να συναφθεί γάµος

µετά  την  ύπαρξη  προηγούµενου  Σύµφωνου  Ελεύθερης  Συµβίωσης.  Μάλιστα,  ο

µεταγενέστερος  αυτός  γάµος  λύει  αυτοδίκαια  το  υφιστάµενο  σύµφωνο  συµβίωσης.  Για  να

φέρω ένα  παράδειγµα, εάν  κάποιος  ζει σε  ελεύθερη  συµβίωση µε  ένα  άλλο  άτοµο  για  20

χρόνια  και  κάποια  στιγµή  αποφασίσει  να  τελέσει  γάµο  πολιτικό  ή  θρησκευτικό  µε  τρίτο

πρόσωπο, που µπορεί να αποτελεί και µια γνωριµία λίγων µηνών, µε το γάµο αυτό θα λύεται

αυτοδίκαια το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης. Πιθανό είναι το άτοµο αυτό να µην γνωρίζει

καν για την τέλεση αυτού του γάµου. 

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά, εάν επιλέγοντας µε αυτό τον

τρόπο αυτοδίκαιης λύσης του Συµφώνου, νοµίζετε ότι προάγετε και κάνετε πιο σοβαρούς και

υπεύθυνους τους Έλληνες πολίτες. Προβλέπετε ήδη δύο τρόπους για τον τρόπο αυτό. Ο ένας

είναι η κοινή συναίνεση των συµβαλλοµένων µερών και ο άλλος είναι η µονοµερής δήλωση, η

οποία  µάλιστα  µπορεί  να  είναι  και  αναιτιολόγητη  που  σωστά  προβλέπετε  ότι  πρέπει  να

καταχωρίζεται  και  στο  ειδικό  βιβλίο,  όπου  προβλέπεται  να  κοινοποιείται  προς  τον

συµβαλλόµενο. Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί ένας ο οποίος έχει συνάψει ήδη ένα γάµο και

συνάψει  ένα  δεύτερο,  θεωρείται  δίγαµος.  Ενώ  στην  περίπτωση  αυτή,  θεωρείται  ότι  απλά

ωρίµασε και αποφάσισε να παντρευτεί ένα άλλο πρόσωπο, χωρίς καµία απολύτως συνέπεια.

Ειλικρινά,  κ.  Υπουργέ,  θα  ήθελα  να  σας  ρωτήσω,  εάν  θα  σας  άρεσε  αυτός  ο

απαξιωτικός τρόπος λύσης να τον υποστεί ένα παιδί σας. Η κυρία Παπακώστα που είναι και

Πρόεδρος  της  Ένωσης  Γυναικών  της  Νέας  Δηµοκρατίας  που  εισηγήθηκε  µε  τόσο  θετικά

σχόλια, συµφωνεί µε αυτό τον απαξιωτικό τρόπο λύσης του γάµου. Δηλαδή, να µην γνωρίζει ο

συµβαλλόµενος  ότι  µπορεί  να  έχει  συναφθεί  γάµος  που  λύει  αυτοδίκαια  το  σύµφωνο

συµβίωσης. 

Αυτό  έχει  σοβαρές  έννοµες  συνέπειες  στο  επίπεδο  των  περιουσιακών  σχέσεων,

όπως  προκύπτει  από  το  άρθρο  6.  Το  συγκεκριµένο  άρθρο  αναφέρεται  στο  ότι,  εφόσον

εποµένως  η  αυτοδίκαιη  τέλεση  ενός  νέου  γάµου  επιφέρει  αυτοδίκαιη  λύση  του  συµφώνου

ελεύθερης  συµβίωσης,  η  αξίωση  συµµετοχής  στα  αποκτήµατα  του  ενός  συζήγου  στα

αποκτήµατα του άλλου παραγράφεται δύο χρόνια µετά τη λύση του συµφώνου. Εποµένως,

κάποιος ο οποίος µπορεί να µην γνωρίζει  ότι έχει λυθεί το σύµφωνο, µπορεί  να χάσει την

προθεσµία  αυτή  και  εποµένως  να  µην  ασκήσει  την  αξίωση  συµµετοχής  στα  αποκτήµατα,

επειδή το δικαίωµα του θα έχει παραγραφεί. Θέλω να ρωτήσω επίσης, αν υπάρχει κάποιος

δικαιολογητικός λόγος, που να αιτιολογεί αυτή τη διάκριση στην προκείµενη περίπτωση.

Επίσης, το  άρθρο 12 αναφέρει ότι η  αναστολή  της παραγραφής  ισχύει  όσο χρόνο

ισχύει και το σύµφωνο συµβίωσης, δηλαδή µέχρι τη λύση του. Εποµένως, τέτοια παγίδευση

και τέτοια υπονόµευση ενός αντισυµβαλλόµενου από την ίδια την νοµοθεσία σε σύµβαση του
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αστικού δικαίου, δεν έχει συµβεί σε καµία άλλη περίπτωση σύναψη σύµβασης. Από την αρχή

ακόµα ψήφισης του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, ιστορεί βεβαίως πάρα πολλά χρόνια. 

Στο  άρθρο  6,  διαπιστώνουµε  πολύ  σοβαρές  µειονεξίες.  Τις  νοµιµοποιούµε  ως

ελεύθερες συµβιώσεις απέναντι στο θεσµό του γάµου. Το άρθρο 6 όπως είπα προηγουµένως

διαπραγµατεύεται  τα θέµατα  των περιουσιακών σχέσεων  των  συµβαλλοµένων στο  σύνολο

ελεύθερης  συµβίωσης.  Το  άρθρο  1400 του  Αστικού  Κώδικα,  στην  περίπτωση  του  γάµου,

παρέχει ισχυρό τεκµήριο και είναι µαχητό υπέρ του ενός συζύγου, αξίωση συµµετοχής στα

αποκτήµατα  του  άλλου  που  ανέρχεται  στο  1/3 της  περιουσίας  του.  Μάλιστα,  παρέχει  µια

διασφάλιση,  µια  προστασία  στον  αντισυµβαλλόµενο  είτε  µε  τη  δυνατότητα  εγγραφής

υποθήκης είτε µε άλλο τρόπο µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση του. Αυτό προβλέπεται από το

1401 µέχρι το 1402 του Αστικού Κώδικα. Μάλιστα, αυτή η αξίωση του δικαιούχου συζύγου

συµµετοχής  στα  αποκτήµατα,  αν  αναγνωριστεί  συµβατικά  ή  αν  ασκηθεί  αγωγή  για  αυτή,

κληρονοµείται και από τους διαδόχους, δηλαδή αυτούς που τον κληρονοµούν. Αντίθετα, στο

σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, δεν προβλέπεται ούτε µαχητό τεκµήριο και στην προκείµενη

περίπτωση ούτε αµάχητο υπέρ του συζύγου που έχει δικαίωµα συµµετοχής στα αποκτήµατα

ούτε και  βεβαίως εξασφαλίζεται κάποια  εν πράγµατι  διασφάλιση  του µέχρι  να εκδικαστεί  η

υπόθεση  του  στο  δικαστήριο  ούτε  και  βεβαίως,  αυτή  η  αξίωση  του  ήταν  δικαστική,  εάν

αναγνωριστεί  συµβατικά  ή  θα  επιδοθεί  και  αυτή  µε  αγωγή,  κληρονοµείται  από  τους

κληρονόµους του. εποµένως, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δικαιολογία αυτής της άνισης

ρύθµισης σε βάρος του δικαιούχου συµµετοχής στα αποκτήµατα όταν δεν είναι σε γάµο, αλλά

είναι σε ελεύθερη συµβίωση. Κατά την άποψη µου, κ. Πρόεδρε και κ. Υπουργέ, δεν έχει καµία

απολύτως δικαιολογία για αυτή τη διάκριση.

Ερχόµαστε  στο  θέµα  της  διατροφής,  µετά  τη  λύση  του  συµφώνου  ελεύθερης

συµβίωσης, που περιγράφεται σε αυτή την εξαιρετικά δαιδαλώδη  και  συγκεχυµένη διάταξη

του  άρθρου  7  του  προτεινόµενου  νοµοσχεδίου,  που  δεν  είναι  σίγουρη  αν  την  έχουν

κατανοήσει και αυτοί που την προτείνουν. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της διάταξης αυτής και µε

το  γράµµα του  νόµου, τα  συµβαλλόµενα µέρη  µπορούν  να συµφωνήσουν, εάν  θέλουν  και

διάκειται αυτό στη συµβατική τους ελευθερία, αµοιβαία ή µονοµερή υποχρέωση διατροφής σε

περίπτωση λύσης του συµφώνου. 
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ, Εισηγήτριας της Μειοψηφίας)

Όµως, αυτή η Συµφωνία θα είναι ισχυρή, µόνο στην περίπτωση που µετά τη λύση του

Συµφώνου το δικαιούχο της διατροφής µέρος, που συνήθως είναι το οικονοµικά ασθενέστερο,

δεν  µπορεί  να  εξασφαλίσει  τη  διατροφή  του  είτε  από  τα  εισοδήµατά  του  είτε  από  την

περιουσία  του,  είναι,  δηλαδή,  στην  προκειµένη  περίπτωση,  άπορο.  Και  διερωτώµαι,  γιατί

αφήνετε αυτό το ουσιώδες ζήτηµα, του δικαιώµατος της διατροφής, να αποτελεί αντικείµενο

της  ελεύθερης  επιλογής,  δηλαδή,  της  συµβατικής  ελευθερίας  των  συµβαλλοµένων  στην

προκείµενη περίπτωση, ως να επρόκειτο για µια σύµβαση µίσθωσης ή πώλησης κινητού ή

ακινήτου  είτε για  κάποια  εµπορική  συναλλαγή, και  επιφυλάσσετε  την άσκηση  του  κρατικού

παρεµβατισµού στη µοναδική εκείνη περίπτωση που ο ισχυρός συµβαλλόµενος συµφωνεί να

πληρώσει τη διατροφή στον αδύναµο. 

Και  σε  τι  έγκειται  η  παρέµβαση;  Πώς  παρεµβαίνετε  ως  κράτος,  ως  πολιτεία;

Απαγορεύεται  να  δοθεί  διατροφή,  ακόµη  και  εάν  αυτή  έχει  συµφωνηθεί  υπέρ  ενός

συµβαλλόµενου,  εάν  αυτός  δεν  είναι  τελείως  άπορος.  Δηλαδή,  αντί  να  προστατεύσετε  το

αδύναµο  µέρος  αυτής  της  Συµφωνίας  από  τον  ισχυρό  συµβαλλόµενο  στο  Σύµφωνο

Ελεύθερης Συµβίωσης, εµποδίζετε και τον ισχυρό συµβαλλόµενο να τον προστατεύσει ακόµα

και στην περίπτωση που θέλει να τον προστατεύσει. 

Και  το  κακό,  δυστυχώς,  δεν  σταµατά  εδώ.  Στην  παρ.  1  του  άρθρου  7  του

προτεινόµενου νόµου ορίζεται ότι  υπόχρεος για διατροφή συµβαλλόµενος, που συµφώνησε

να  δώσει διατροφή στον δικαιούχο άπορο συµβαλλόµενο  µετά  τη λύση του Συµφώνου και

πάλι  µπορεί  να αρνηθεί  να την  καταβάλει,  προτείνοντας  ένσταση διακινδύνευσης  της  ίδιας

διατροφής ή των προσώπων που υποχρεούνται να διατρέφει µε βάση το γάµο, δηλαδή, εάν

λύθηκε το Σύµφωνο Συµβίωσης, επειδή παντρεύτηκε τρίτο πρόσωπο και πρέπει να διατρέφει

τα πρόσωπα αυτά. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα. Δύο άτοµα ζουν επί 10 συναπτά έτη µε

Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  και  έχουν  συµφωνήσει  ότι  µετά  την  τυχόν  λύση  του

Συµφώνου ο εύπορος συµβαλλόµενος θα δίνει ως διατροφή στον άπορο ένα ποσό µηνιαίως.

Κάποια  στιγµή  ο  εύπορος  συµβαλλόµενος  εγκαταλείπει  τον  άπορο  και  νυµφεύεται  τρίτο

πρόσωπο, λύνοντας έτσι το  Σύµφωνο  Συµβίωσης  αυτοδίκαια. Τότε ο  εύπορος  σύζυγος  θα

δικαιούται  να  αρνηθεί  τη  διατροφή  που  υποσχέθηκε,  ακόµη  και  εάν  ευθύνεται   για  τη

διάσπαση της συµβίωσης, αρκεί να υποστηρίξει ότι τώρα πρέπει να διατρέφει τη νέα σύζυγο.

Ουσιαστικά τι λέει ο νόµος και τι µηνύµατα δίνετε προς την κοινωνία, κύριε Υπουργέ; Έκανες

το σφάλµα και έζησες σε Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης µε κάποιο πρόσωπο και ανέπτυξες

υποχρεώσεις µε βάση αυτό; Αν, όµως, αναβαπτιστείς στη συνέχεια ως σωστός πολίτης και

συνάψεις γάµο µε άλλο άτοµο, η κοινωνία και η πολιτεία σε επιβραβεύουν και σου δίνουν το

δικαίωµα  να  αποφύγεις  κάθε  υποχρέωση  διατροφής  του  συµβαλλοµένου  σου  από  το

Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης,  αφού  αυτός  δεν  είναι  ο  σύζυγός  σου.  Εάν  αυτό,  κύριε

Υπουργέ,  δεν  είναι  αδικία,  τότε  ποιος  είναι  ο  ορισµός  της  αδικίας;  Έτσι  πιστεύετε  ότι

διαπαιδαγωγούµε συνειδητοποιηµένους και υπεύθυνους Έλληνες πολίτες; 

Αυτό, όµως, δεν ισχύει και στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή, στην παρ. 3 αυτού του

άρθρου, καθώς εκεί ρητά ορίζεται ότι, εάν κάποιος οφείλει διατροφή σε πρώην σύζυγο ή τέκνο
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και  συγχρόνως  στο  συµβαλλόµενό  του  από  λυθέν  σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης,  δεν

µπορεί να αρνηθεί  διατροφή  στην  πρώην σύζυγο, ισχυριζόµενος ότι οφείλει διατροφή στην

άπορη συµβαλλόµενη του Συµφώνου Συµβίωσης, παρά τη λύση του. Σε κάθε περίπτωση, ο

συµβαλλόµενος  σε  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  είναι  λιγότερο  σύζυγος  και  λιγότερο

γονιός από τον συµβαλλόµενο σε γάµο, γιατί και ο γάµος είναι µια σύµβαση, κύριε Υπουργέ

και  τον  γονέα  παιδιού  που  γεννήθηκε  εντός  του  γάµου,  γι  αυτό  και  χρήζει  λιγότερης

προστασίας.  Αυτό  είναι  το  πνεύµα  του  συζητούµενου  σχεδίου  νόµου  και  γι’  αυτό  τον

θεωρούµε άδικο και αδικαιολόγητο.

Βέβαια, παρότι  στο  οικονοµικό  κοµµάτι της  ελεύθερης  συµβίωσης ο προτεινόµενος

νόµος δεν παρεµβαίνει ή παρεµβαίνει µόνο για να πείσει τους πολίτες ότι δεν πρέπει να τον

προτιµούν, γιατί το αδύναµο ουσιαστικά µέρος της ελεύθερης συµβίωσης θα µείνει παντελώς

ακάλυπτο  νοµικά,  στο  κοινωνικό  κοµµάτι  της  ελεύθερης  συµβίωσης  ο  νόµος  παρεµβαίνει

απροκάλυπτα  και  δραστικά.  Στο  άρθρο  5  ορίζει  ότι  κάθε  συµβαλλόµενος  στο  Σύµφωνο

Ελεύθερης  Συµβίωσης,  εφόσον  συγκατατίθεται  ο  άλλος  σύζυγός  του,  δηλαδή  ο  άλλος

συµβαλλόµενος, θα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις κοινωνικές σχέσεις στο επόµενο του άλλου

ή να το προσθέτει στο δικό του. Δηλαδή, ό,τι δεν µπορεί να κάνει κάποιος στο γάµο του θα

µπορεί να το κάνει ή να το επιβάλλει στην ελεύθερη συµβίωσή του. Εποµένως, ο οικονοµικά

ισχυρός συµβαλλόµενος, ο οποίος µπορεί να συµφωνήσει να δώσει διατροφή, αλλά µπορεί

και να µη συµφωνήσει µε τους προηγούµενους όρους, θα µπορεί να προσθέτει το επώνυµο

του ενός ή του άλλου συζύγου κ.λπ.

Η  διάταξη  αυτή  αποτελεί  µια  ουσιαστική  οπισθοδρόµηση  στην  ουσιαστική

κατοχύρωση  της  ισότητας  των  δύο  φύλων.  Αυτή  η  διάταξη  και  γενικά  το  σύνολο  των

διατάξεων,  που  είδαµε  µέχρι  τώρα,  στερείται  παντελώς  νοµικής  σοβαρότητας.  Οι διατάξεις

αυτές είναι επικίνδυνες, εξαιτίας της αοριστίας τους. Και όχι µόνο αυτό.  Υπάρχει κίνδυνος να

δηµιουργήσουν και σοβαρή αναστάτωση στις συναλλαγές. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µας

ξεκαθαρίσετε  τι  εννοείτε  µε  την  έννοια  «κοινωνικές  συναλλαγές».  Συµπεριλαµβάνονται  σε

αυτές  και  οι  εργασιακές  σχέσεις  ή  οι  οικονοµικές  συναλλαγές  που  αναπτύσσει  κάποιο

πρόσωπο;  Κατά  µία  έννοια  και  αυτές  οι  συναλλαγές  εντάσσονται  στις  κοινωνικές  σχέσεις.

Εφόσον  το  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  µπορεί  να  λύνεται  τόσο  εύκολα,  µε  πόσα

επώνυµα θα πρέπει να µε αναζητεί ο συναλλασσόµενός µου; Με το επώνυµο του Συµφώνου

Συµβίωσης  ή  του  γάµου;  Μπορείτε  να  αντιληφθείτε  τι  µεγάλη  αναστάτωση  και  τι  µεγάλη

σύγχυση δηµιουργείται στις συναλλαγές µε αυτό τον τρόπο;

Όσον αφορά στο τεκµήριο της πατρότητας, η διάταξη του άρθρου 10 εκτιµώ ότι είναι

σωστή, γιατί ακριβώς ακολουθεί  τις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα για  το γάµο,

ενώ για την περίπτωση της λύσης του Συµφώνου ορθώς ορίστηκε ότι θα εφαρµοστεί ό,τι και

στην  περίπτωση  λύσης  του  γάµου  και  την  άσκηση  γονικής  µέριµνας  των  τέκνων,

παραπέµποντας ευθέως στο 1513 του Αστικού Κώδικα. 

Όταν ερχόµαστε, βέβαια, στο Κληρονοµικό Δίκαιο, επιστρέφουµε στην αρχική άδικη

διάκριση του επιζώντος συζύγου από τον επιζώντα συµβαλλόµενο στο Σύµφωνο Ελεύθερης

Συµβίωσης.  Έτσι,  ενώ  ο  σύζυγος  που  επιζεί  έχει  κληρονοµικό  δικαίωµα  στο  ¼  της

κληρονοµιάς,  όταν  συντρέχει  µε  συγγενείς  της  Α’  τάξης και  στο  ½  της  κληρονοµιάς, όταν
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συντρέχει µε συγγενείς της Β΄ τάξης, στην προκείµενη περίπτωση, τα ποσοστά αυτά γίνονται

1/6  και  1/3,  αντίστοιχα.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  ο  συναλλασσόµενος  σε  αυτό  το  Σύµφωνο  θα

λαµβάνει  πολύ  λιγότερη  κληρονοµιά,  άσχετα  εάν  έζησε  µε  τον  σύντροφό  του  σε  ελεύθερη

συµβίωση για όλη τη ζωή του. Αυτό συµβαίνει γιατί ο παρών νόµος δεν τον θεωρεί σύζυγο και

µε τον τρόπο αυτό τον τιµωρεί, επειδή επέλεξε να ζήσει όπως αυτός επέλεξε και όχι όπως η

κοινωνία  του  επέβαλε,  δηλαδή,  εντός  γάµου.  Συγχρόνως,  ο  επιζών  συµβαλλόµενος  στο

Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης στερείται από το εξαίρετο του άρθρου 1800/20 του Αστικού

Κώδικα, δηλαδή, την οικοσκευή και το οικογενειακό αυτοκίνητο και ως ορίζει ο νόµος για τον

επιζώντα σύζυγο, ενώ η  νόµιµη  µοίρα του είναι το µισό της εξ αδιαθέτου µερίδας του που

στην  προκειµένη  περίπτωση  ανέρχεται  στο  1/12, που  ουσιαστικά  σηµαίνει  ότι δεν  παίρνει

τίποτα  στην  προκείµενη  περίπτωση  από  την  κληρονοµιά  του κληρονοµούµενου,  ενώ στην

περίπτωση του συζύγου το ποσοστό αυτό είναι, όπως γνωρίζουµε, στο 1/8.

 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεθεί συµπληρωµατική διάταξη στο άρθρο 932 του

Αστικού Κώδικα, ώστε στην έννοια της οικογένειας του θύµατος, λόγω ψυχικής οδύνης από το

θάνατο  του  οικείου  του,  να  περιληφθεί  και  ο  σύντροφος  που  ζούσε  µε  τον  θανόντα  σε

ελεύθερη  συµβίωση,  ώστε  να  αποτρέψουµε  τις  κοινωνικές  αδικίες,  που  έχουµε  δει  µέχρι

σήµερα,  και  να  δύναται  αυτός  ο  σύντροφος  να  λαµβάνει  τη  σχετική  αποζηµίωση  που

δικαιούται  πολύ  περισσότερο  από  τυχόν  συγγενείς  του  θύµατος  µε  τους  οποίους,

ενδεχοµένως, ο θανών να µην έχει καµία απολύτως σχέση.

Επίσης, θα πρέπει να θεµελιωθεί και να αναγνωριστεί η δυνατότητα θεµελίωσης του

δικαιώµατος στη σύνταξη του θανόντος συζύγου, κάτι που αναγνώρισε, βεβαίως, πρόσφατα

το  Σ.τ.Ε.  σε  µια  και  εξαιρετική  απόφασή  του.  Θα  πρέπει  η  πολιτεία  να  παρέµβει  και  να

ρυθµίσει το ζήτηµα αυτό, για να προφυλάξει τους πολίτες από πολυδάπανες και µακροχρόνιες

δίκες, που δεν εξυπηρετούν κανένα.

Από όλες τις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, επειδή

γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  παρούσα  Κυβέρνηση  υπό  την  πίεση  της  σύγχρονης  διεθνούς  και

ευρωπαϊκής  πραγµατικότητας  προσπαθεί  να  εξαπατήσει  και  την  ευρωπαϊκή  κοινότητα  και

τους  Έλληνες  πολίτες  ότι  επιθυµεί  µια  σύγχρονη  και  ανθρώπινη  πολιτεία  µακριά  από  τις

αγκυλώσεις του χθες, αλλά δεν το πράττει, γιατί το παρόν σχέδιο νόµου είναι µια παρωδία

νόµου, καθώς δείχνει µια πολιτεία που αναγκάζεται να γνωρίσει µια πραγµατικότητα, δηλαδή,

την πραγµατικότητα  της ελεύθερης  συµβίωσης  των ζευγαριών  και  δη  µόνο  κατά  το  ήµισυ,

µόνο  για  τους  ετερόφιλους,  αγνοώντας  τους οµόφιλους  και  αντί να  θεσµοθετήσει  αυτή την

έγγαµη συµβίωση µε πληρότητα, δικαιοσύνη, ισότητα και ειλικρίνεια την αποψιλώνει από κάθε

έννοια  δικαίου  και  προστασίας,  εκδηλώνοντας  συνειδητά  την  άποψή  τους  ότι  ο  µοναδικός

άξιος διοικητικής προστασίας θεσµός είναι ο γάµος, καταψηφίζουµε επί της αρχής  το παρόν

σχέδιο νόµου. 

 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Σκυλλάκος.
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ (Ειδικός Αγορητής Κ.Κ.Ε.): Είναι υπαρκτό το πρόβληµα ότι

αυξάνει ο αριθµός των ζευγαριών που θέλουν να διαβιούν ελεύθερα, χωρίς να προχωρούν σε

γάµο. Συµβαίνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το ερώτηµα είναι ποια είναι η βασική

αιτία που οδηγεί τα ζευγάρια αυτά στο να συµβιώνουν και να µην παντρεύονται; Είναι ίσως

κάποιες  αντιλήψεις  ότι  έχουν  µεγαλύτερη  ελευθερία  κινήσεων,  όταν  είναι  πιο  χαλαροί  οι

δεσµοί της, να µην µπουν κάτω από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και τις ρυθµίσεις, οι

οποίες  είναι  πιο  αυστηρές  και  αφορούν  το  γάµο,  διότι  έτσι  αποφάσισαν  και  επέλεξαν.

Υπάρχουν,  όµως,  οικονοµικοί  και  κοινωνικοί  λόγοι,  όπως  είναι  οι  δυσκολίες  από  τις

εφαρµοζόµενες επί χρόνια πολιτικές και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Εδώ τώρα για να

παντρευτεί ένα παιδί, για να πιάσει δουλειά, φτάνει κατά µέσο όρο στα 29-30 χρόνια ηλικίας,

δηλαδή αυξάνει και το όριο ηλικίας για να φτάσουν σε γάµο τα παιδιά. Οπότε εξ ανάγκης και

επειδή  δεν  µπορούν  να  µένουν  συνεχώς  στο  σπίτι  του  πατέρα  ή  της  µητέρας,  αρχίζει  η

συµβίωση και πρέπει να ρυθµιστεί αυτή η συµβίωση. Είναι και ζήτηµα αντιλήψεων, αλλά είναι

και  ζήτηµα  λόγω  της  σκληρής  οικονοµικής  και  κοινωνικής  πολιτικής  σε  βάρος  των  λαϊκών

στρωµάτων και των νέων οικογενειών, γι' αυτό και µειώνεται και ο αριθµός των παιδιών που

γεννούν τα καινούργια ζευγάρια, διότι δεν µπορεί να τα βγάλουν πέρα.

 Εάν το δούµε αυτό το νοµοσχέδιο στο πλαίσιο µιας πολιτικής, η οποία είναι σε βάρος

της οικογένειας τελικά ή καθυστερεί την οικογένεια στο πότε θα αποφασίσει ο άλλος να κάνει

οικογένεια,  είναι  ένα  αποσπασµατικό  µέτρο,  το  οποίο,  κατά  τη  γνώµη  µας,  έχει  θετικές

διατάξεις,  τις  οποίες  θα  τις  ψηφίσουµε,  αλλά  δεν  µπορούµε  να  χειροκροτήσουµε  το

νοµοσχέδιο, όταν είναι ένα αποσπασµατικό νοµοσχέδιο στα πλαίσια µιας άδικης οικονοµικής

και κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό εµείς θα ψηφίσουµε «παρών» στο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν

και αρκετές διατάξεις, τις οποίες θα τις καταψηφίσουµε.  

Επίσης, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Άκουσα τον κ. Πρωθυπουργό, µε αφορµή τα

ποσοστά  που  δίνουν  οι  δηµοσκοπήσεις,  να  καλεί  τους  Υπουργούς  να  δουν  σε  κάθε

Υπουργείο ποιο κοινωνικό µέτρο θα πάρουν, ώστε να αλλάξει η εικόνα της Κυβέρνησης. Είναι

και αυτό το νοµοσχέδιο που πράγµατι πρέπει να αντιµετωπίσει ένα κοινωνικό πρόβληµα και

έχει  τον  επικοινωνιακό  σκοπό  του  ο  χρόνος  που  έρχεται  για  συζήτηση  και  ψήφιση  το

νοµοσχέδιο.  

Επί της ουσίας του νοµοσχεδίου, ότι υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα

και να µπουν κανόνες, είναι σωστό. Δεύτερον, θα µπουν οι ίδιοι κανόνες, όπως και στο γάµο;

Βλέπω  ότι  το  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  κινείται  στην  κατεύθυνση  των  ίδιων  ρυθµίσεων.  Αν  είναι  ίδιες

ρυθµίσεις, τότε γιατί δεν προχωράει ο άλλος στο γάµο; Όταν κάποιος συζεί για ένα χρονικό

διάστηµα  και  µετά  σκέφτεται  ίσως  να  παντρευτεί,  είναι  συνειδητή  η  απόφαση  του.  Δεν

µπορούµε, λοιπόν, να µεταφέρουµε όλους τους κανόνες και ιδιαίτερα όλους τους κανόνες του

γάµου στο σύµφωνο συµβίωσης, διότι τότε δεν πρόκειται για σύµφωνο, δεν πρόκειται για τη

θέλησή τους να συµβιώσουν ή προσωρινά ή µόνιµα. Άρα, λοιπόν, δεν συµφωνούµε µε αυτή

τη λογική. Μπορεί να ακούγεται καλά σε αυτούς που συµβιώνουν, σε αυτούς που αισθάνονται

ότι  µπορεί  και  να  χωρίσουν  και  να  µην  πάρουν  τη  σύνταξή  του  άντρα  τους  ή  µπορεί  να

πάρουν λιγότερο ποσοστό από την κληρονοµιά εξ αδιαθέτου κ.λπ., να αποκτήσουν πλήρως

τα  δικαιώµατα, αυτό ακούγεται  καλά, αλλά δεν συµφωνούµε ότι θα πρέπει  να είναι το  ίδιο
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πράγµα.  Θα  πρέπει  να  είναι  µικρότερη  η  όποια  προστασία  και  οι  όποιες  ρυθµίσεις

αναγκαστικού δικαίου. Δεν µπορεί να υπάρχει τέτοια ευρύτητα κανόνων αναγκαστικού δικαίου

όπως είναι στο γάµο. Εάν θέλουν, ας παντρευτούν. 

 Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επαναλάβω τις παλιότερες θέσεις µας ότι επιτέλους

πρέπει  να  προχωρήσει  η  Ελλάδα  στην  κατοχύρωση  σαν  νόµιµου  γάµου  απέναντι  στην

Πολιτεία –όχι απέναντι στην ηθική ή στη θρησκεία- να είναι µόνον ο πολιτικός γάµος. Όποιος

θέλει να κάνει  και  θρησκευτικό. Το  ίδιο  θα πρέπει να γίνεται και µε την ονοµατοδοσία  των

παιδιών, το ίδιο να γίνεται και µε την κηδεία. Αυτά θα πρέπει να είναι απέναντι στην πολιτεία,

διότι έχουν πολιτικό χαρακτήρα.

 Σχετικά µε το εάν συµφωνούµε να ενταχθούν οι οµοφυλόφιλοι στις ρυθµίσεις αυτές.

Εµείς  είµαστε  ενάντια  στο  γάµο  των  οµοφυλόφιλων.  Δεν  έχουµε  καµία  προκατάληψη  ή

ρατσιστική διάθεση. Ίσα-ίσα, υπάρχουν πρακτικές και συµπεριφορές, οι οποίες θα έπρεπε να

βρεθεί τρόπος να µην αντιµετωπίζονται στην κοινωνία ή στην εργασία σαν άτοµα δεύτερης

κατηγορίας  αυτοί  που  έχουν  άλλη  σεξουαλική  προτίµηση.  Άλλο  αυτό  και  άλλο  να

εφαρµοστούν ίδια µέτρα και ίδιες ρυθµίσεις  µε γάµο µε το ελεύθερο σύµφωνο συµβίωσης.

Είµαστε αντίθετοι για τον εξής λόγο: Διότι είτε πρόκειται για γάµο είτε για ελεύθερη συµβίωση.

Ο  θεσµός  του  γάµου  προέκυψε  από  την  ανάγκη  της  προστασίας  των  παιδιών  και  της

γυναίκας και της εξασφάλισης της αναπαραγωγής και της διαιώνισης του είδους.  Αυτή είναι η

βασική  λογική.  Με  αυτή  την  έννοια,  λοιπόν,  ξεκινώντας  και  από  πού  ξεκινά  ιστορικά  η

λειτουργία  του  γάµου,  δεν  συµφωνούµε  ότι  πρέπει  να  κάνουµε  δεκτή  την  άποψη  να

προχωρήσει και η Ελλάδα στην κατεύθυνση που είπα πριν. Αυτές είναι οι γενικές µας θέσεις

επί  του  νοµοσχεδίου  και  όταν  θα  έρθουµε  στα  άρθρα,  θα  µιλήσουµε  συγκεκριµένα.  Θα

ψηφίσουµε «παρών».

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των  Επιτροπών):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Τσούκαλης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ (Ειδικός Αγορητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.):  Κύριε Πρόεδρε, πρέπει

να ακούσουµε και τους φορείς αύριο, οπότε θα διαµορφώσουµε µία πληρέστερη άποψη. 

 Κατ’ αρχήν,  ας  δούµε  τη  φιλοσοφία  του  συγκεκριµένου  νοµοσχεδίου,  δηλαδή,  για

ποιο λόγο αποφάσισε ο κ. Υπουργός να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο; Για έναν και µόνο λόγο:

επειδή  ήθελε  να  εισαγάγει  ως  θεσµό  στη  χώρα  το  σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης.  Δεν

υπήρχε περίπτωση να έρθει νοµοσχέδιο, εάν δεν υπήρχε το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης.

Ας ασχοληθούµε, λοιπόν, µε αυτό και ας δούµε τις διαστάσεις αυτού του θέµατος. 

 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα θέµα που σύµφωνα µε την

άποψη  του  Συνασπισµού  Ριζοσπαστικής  Αριστεράς  και  σύµφωνα  µε  αυτά  τα  οποία

διατυπώνονται  στο  νοµοσχέδιο,  εµφανίζεται  σαφέστατα  διαχωριστική  γραµµή  µεταξύ

συντήρησης και προόδου, µεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ, Ειδικού Αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ)

Είναι σαφέστατο το περιεχόµενο, είναι σαφέστατη η αντίληψη. Πρώτα από όλα κύριε

Υπουργέ, πρωτοτυπήσατε εις διπλούν και µάλιστα, δυσάρεστα για το νοµικό πολιτισµό µας.

Όταν  πρωτοτυπείτε  εσείς,  παλιός  κοινοβουλευτικός,  που  ζήσατε  και  έχετε  άποψη  για  το

νοµικό µας πολιτισµό, τότε είναι διπλά δυσάρεστο το γεγονός. 

Δύο  πράγµατα  έχουµε  να  επαιρόµαστε  σαν  χώρα  όσον  αφορά  το  θέµα  του

οικογενειακού  δικαίου.  Ο  πρώτος  λόγος  είναι  ότι  ουδέποτε  εφαρµόσθηκε,  επιχειρήθηκε

τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου δίχως την ευρύτατη κοινωνική διαβούλευση. Να σας

θυµίσω  κάτι  που  το  ζήσατε  και  εσείς  στο  Κοινοβούλιο,  το  έζησα  και  εγώ  ως  µαχόµενος

δικηγόρος το 1982, όταν εισήχθησαν εκείνες οι ανατρεπτικές ρυθµίσεις της περιόδου εκείνης.

Να  θυµίσω  το  πολιτικό  γάµο,  την  κατάργηση  της  προίκας,  το  επώνυµο  της  συζύγου,  τις

σχέσεις µεταξύ συζύγων, την κατάργηση του πατριαρχικού προτύπου, όπως περιέχονταν στο

οικογενειακό δίκαιο. 

Κύριε Υπουργέ, τότε η κοινωνική διαβούλευση είχε οδηγήσει την ελληνική κοινωνία,

αν όχι να αποδεχθεί κατ’ αρχήν, τουλάχιστον να ανεχθεί εκείνες τις ρυθµίσεις. Έχουµε φθάσει

25 χρόνια  µετά  και  λέµε  ότι  εκείνες  οι  ρυθµίσεις  είναι  ξεπερασµένες.  Κάνετε,  λοιπόν,  την

πρώτη ανατροπή, καταργείται εντελώς την κοινωνική διαβούλευση. 

Να σας πω το εξής απλό, για να γίνω κατανοητός. Μέχρι την προηγούµενη Τετάρτη –

Πέµπτη οι επιστηµονικοί µας συνεργάτες προσπαθούσαν µε αγωνία να εξασφαλίσουν από το

Υπουργείο σας το νοµοσχέδιο αυτό. Οι απαντήσεις ήταν «δεν το έχουµε», «θα δούµε αν θα

σας  το  δώσουµε».  Ερχόµαστε  µια  εβδοµάδα  µετά  σήµερα  να  συζητήσουµε  ένα  τόσο

κορυφαίο ζήτηµα, χωρίς  να  υπάρχει  η  παραµικρή κοινωνική διαβούλευση. Δικαίως  όλες οι

Οργανώσεις  σας  έλεγαν  να  αποσύρετε  το  νοµοσχέδιο  και  να  το  φέρετε  σε  κοινωνική

διαβούλευση, ώστε να το εµπλουτίσουµε, να δούµε όλες τις παραµέτρους. 

Η  δεύτερη  ανατροπή,  κύριε  Υπουργέ,  είναι  θα  είναι  η  µοναδική  τροποποίηση

οικογενειακού δικαίου για την οποία δεν θα επαιρόµαστε για το ρηξικέλευθο και ανατρεπτικό

περιεχόµενό της. Μέχρι τώρα επαιρόµαστε για εκείνες τις τροποποιήσεις, σήµερα όχι. Μιλάµε

για  την τροπολογία – παρέµβαση  στο  µοναδικό κεφάλαιο  του αστικού κώδικα  που άπτεται

προσωπικών σχέσεων και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Και όµως, στην κυριολεξία αδιαφορείτε

και δεν προχωρήσατε στην κοινωνική διαβούλευση. 

Τι  ακριβώς  επιχειρείτε,  κύριε  Υπουργέ;  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  το  Υπουργείο

Δικαιοσύνης  επιχειρεί  τη  µεταρρύθµιση,  χωρίς  να  έχει  συσταθεί  νοµοπαρασκευαστική

επιτροπή και παράλληλα χωρίς να έχει ζητηθεί η συµβουλή νοµικών, δικαστών και γυναικείων

οργανώσεων. Το θέµα δεν είναι πολιτικό και θα έπρεπε να επιδιώκεται η ευρεία συναίνεση. Το

ισχύον  κεφάλαιο  του  οικογενειακού  δικαίου  έχει  ζωή  25  ετών.  Έχουµε  όλοι  εµπειρίες  και

άποψη για το τι δεν έχει πάει καλά και το τι πρέπει να συµπληρωθεί. Υπάρχουν διατάξεις που

πρέπει  να  αναθεωρηθούν,  να  επικαιροποιηθούν,  όπως  π.χ.  σχέσεις  γονέων  και  τέκνων,

µεταξύ γονέων, διαζυγίου, διατροφής και συνεισφοράς. 

Όµως, εσείς επιχειρείτε την εισαγωγή από το παράθυρο ενός νέου σοβαρού θεσµού,

αυτού  της  ελεύθερης  συµβίωσης  και  µόνο.  Όλες  οι  άλλες  διατάξεις  παρεισέφρησαν  έτσι
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απλώς, για να  επικαλύψουν  το βασικό.  Σε κάθε περίπτωση δεν  δικαιολογείται  η υιοθέτηση

ενός ενιαίου νόµου για το Σύµφωνο Συµβίωσης και αλλαγής στον οικογενειακό κώδικα.

Στη Γαλλία, κύριε Υπουργέ, οι συζητήσεις για την υιοθέτηση παροµοίου Συµφώνου το

1999 κράτησαν 120 ώρες, µε συνεισφορά εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων, ενώ η κοινωνία

το  καλωσόρισε  και  ονοµάσθηκε  Κοινωνικό  Σύµφωνο  Αλληλεγγύης  και  όχι  ελεύθερης

συµβίωσης, η οποία παραπέµπει σε κοινόβιο, και ουσιαστικά οι δύο όροι ακυρώνονται.

Όµως, το συγκεκριµένο κείµενο, κύριε Υπουργέ, είναι µνηµείο συντηρητικότητας και

οπισθοδρόµησης.  Η  αποστολή  του  νοµοθέτη  δεν  είναι  απλώς  να  καταγράφει  και  να

επιβεβαιώνει  την  κοινωνική  πραγµατικότητα.  Πρέπει  ο  νοµοθέτης  να  προβλέπει  και  να

διαµορφώνει  νέες  τάσεις  και  νέες  απόψεις  στην  κοινωνία.  Εάν  δεν  το  πράττει  αυτό  είναι

οπισθοδροµικός  και  φρενάρει την  κοινωνική  δυναµική.  Όχι,  λοιπόν,  απλώς  καταγραφή  της

κοινωνικής  πραγµατικότητας.  Ο  νοµοθέτης  πρέπει  να  συµβάλλει  στην  ωρίµανση  της

κοινωνίας. Χρειάζεται αποτύπωση του πνεύµατος των διεθνών εξελίξεων.

Το  συγκεκριµένο  Σύµφωνο  δηµιουργεί  διαβαθµίσεις  συµβίωσης  µε  ύψιστη  το

θρησκευτικό  γάµο.  Αδιαφορεί,  αλλά  και  διαβαθµίζει  ανεπίτρεπτα  παγιωµένες  πλέον

κοινωνικές παραδοχές και παραµορφώσεις. Και αυτό σε πλήρη αντίθεση και ανακολουθία µε

τις αναφορές της αιτιολογικής έκθεσης. Το Σύµφωνο Συµβίωσης αποτελεί µια σύµβαση που

επιτρέπει την τυποποίηση των συντροφικών σχέσεων, σύµφωνα µε την Αρχή ότι η Πολιτεία

οφείλει  να  εξασφαλίζει  στα  µέλη  της  κοινωνίας  την  απόλαυση  των  δικαιωµάτων  τους  µε

ιδιαίτερη έµφαση στην ισότητα και την αλληλεγγύη, χωρίς κοινωνικές, οικονοµικές διακρίσεις,

φυλής ή φύλου. 

Στην  Αιτιολογική  Έκθεση  παρουσιάζεται  το  Σύµφωνο  Συµβίωσης  σαν  ένα  πρώτο

στάδιο του γάµου. Εξυµνείται η αξία του θρησκευτικού γάµου, ότι δηλαδή παραµένει µεγάλη

και  ασύγκριτη  µαζί  µε  τον  πολιτικό  γάµο  και  ότι  αποτελούν  την  καλύτερη  επιλογή  για  τα

ζευγάρια που θέλουν να δηµιουργήσουν οικογένεια. Η Κυβέρνηση αποφάσισε σύµφωνα µε τη

συγκεκριµένη  διάταξη  να  νουθετήσει  τους  πολίτες.  Βεβαίως,  ένας  blogger  για  την

συγκεκριµένη  αναφορά  της  νουθεσίας  γράφει  «ο  κ.  Υπουργός  δέχεται  τα  ζευγάρια  για

συµβουλές  13.00΄ -  14.00΄  κάθε  µέρα». Που  είναι  ο  λαϊκός  χαρακτήρας του  κράτους  όταν

εισάγεται σε αιτιολογική έκθεση νοµοσχεδίου η φράση «η αξία του θρησκευτικού γάµου είναι

και παραµένει µεγάλη και ασύγκριτη»; 

Έχουµε  στο  συγκεκριµένο  κείµενο  ανεπίτρεπτες  διαφοροποιήσεις  που  θα  τις

αναφέρουµε στη  συζήτηση  κατ’ άρθρον.  Όµως,  εδώ  έχουµε  µια  µεγάλη  παράλειψη  κύριοι

συνάδελφοι.  Οι  εξαιρέσεις  που  εισάγει  για  τα  οµόφυλα  ζευγάρια  δηµιουργούν  πολίτες

δεύτερης κατηγορίας, καθώς δεν υπάρχει νοµικό έρεισµα, το οποίο να αποκλείει συντρόφους

ίδιου φύλου, από τη σύναψη Συµφώνου Συµβίωσης. Ίσως γι’ αυτό το λόγο δεν προσπαθεί η

Κυβέρνηση  να  αιτιολογήσει  τον  αποκλεισµό  των  οµόφυλων  από  το  Σύµφωνο  ελεύθερης

συµβίωσης. 

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά τη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τη

συµβίωση των οµόφυλων ζευγαριών. Έχετε την εντύπωση ότι όλη αυτή η Αιτιολογική Έκθεση

δεν  ταιριάζει  στα  οµόφυλα  ζευγάρια;  Δηλαδή,  θεωρήσατε  ότι  δεν  χρειάζεται  µέσα  στην
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Αιτιολογική  Έκθεση  να  κάνετε  ούτε  την  παραµικρή  αναφορά  στο  θέµα  των  οµόφυλων

ζευγαριών, έστω και προς την κατεύθυνση της απόρριψης της συγκεκριµένης ρύθµισης; 

Σας  καλώ  µέσα  στην  Επιτροπή  να  αναφέρετε  ένα  κράτος  στην  Υφήλιο,  όπου  να

υπάρχει Σύµφωνο Συµβίωσης και στο οποίο να µην προβλέπεται η συµβίωση των οµόφυλων

ζευγαριών. Αυτό δεν συµβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον απλούστατο λόγο. Τα

σύµφωνα ελεύθερης συµβίωσης δηµιουργούνται ακριβώς για να καλύψουν αυτές τις σχέσεις.

Και αυτό γιατί τα ετερόφυλα έχουν δύο επιλογές, τον θρησκευτικό και τον πολιτικό γάµο. Στην

Ευρώπη  των  15  µόνο  η  Ελλάδα,  η  Ιταλία  και  η  Ιρλανδία  δεν  προβλέπουν  ρύθµιση  των

σχέσεων των οµόφυλων ζευγαριών. Η Ιταλία και η Ιρλανδία δεν έχουν Σύµφωνο Ελεύθερης

Συµβίωσης. Να σηµειωθεί ότι, οι εθνικές νοµοθεσίες των υπόλοιπων κρατών, καλύπτουν ένα

ευρύ φάσµα νόµου από το γάµο και τη δυνατότητα υιοθεσίας µέχρι την απλή συµβίωση. 

Επιπλέον,  τόσο  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  όσο  και  το  Συµβούλιο  της  Ευρώπης

πιέζουν  προς  την  ρύθµιση  των  εν  λόγω  συντροφικών  σχέσεων  σε  κείµενα  που  έχουν

υιοθετήσει.  Η  Ευρωπαϊκή  Σύµβαση  των  Δικαιωµάτων  του  Ανθρώπου  απαγορεύει  τις

διακρίσεις µε βάση τον γενετήσιο προσανατολισµό. 
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ, Ειδικού Αγορητή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 4 του Συντάγµατος προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι

απέναντι  στο  νόµο.  Όπως  τόνισε  και  µε  ανακοίνωσή  της  η  Εθνική  Επιτροπή  για  τα

Δικαιώµατα  του  Ανθρώπου,  ο  αποκλεισµός  από  το  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης

οµόφυλων  ζευγαριών  αποτελεί  δυσµενή  διάκριση  σε  βάρος  τους.  Ο  σεξουαλικός

προσανατολισµός έχει  πλέον  διεθνώς ρητά περιληφθεί  στις απαγορευµένες διακρίσεις  από

την ισότητα. Η ελληνική νοµοθεσία επίσης τον έχει περιλάβει σε διάφορα νοµοθετήµατα π.χ.

ν.  1414/84,  ν.2914/01,  ν.3354/05.  Σύµφωνα  µε  την  Έκθεση  του  Δικτύου  Fralex του

Ευρωπαϊκού  Οργανισµού  Θεµελιωδών  Δικαιωµάτων,  στις  αρχές  του  2008,  αναφέρει  «τα

δικαιώµατα  και  προνόµια  των  παντρεµένων  ζευγαριών  θα  πρέπει  να  επεκταθούν  και  στα

οµόφυλα ζευγάρια, κάτι που αφορά εξίσου και δικαιώµατα και προνόµια των συζύγων, που

σχετίζονται µε την ελεύθερη διακίνηση και την οικογενειακή επανένωση».

 Το  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  έχει  λόγο  ύπαρξης,  κυρίως  στη  ρύθµιση

συµβίωσης των οµόφυλων ζευγαριών. Τα ετερόφυλα ζευγάρια έχουν ήδη δύο επιλογές. Ο κ.

Υπουργός  είχε  δεσµευτεί  πριν  το  καλοκαίρι  ότι  θα  συσταθεί  Εξεταστική  Επιτροπή  για  τη

διερεύνηση  του  Συµφώνου  Ελεύθερης  Συµβίωσης,  ώστε  να  περιλαµβάνει  και  τα  οµόφυλα

ζευγάρια. Συστάθηκε; Πού είναι  το πόρισµα; Μάλιστα  σε επιστολή  του προς την Επιτροπή

Δικαιωµάτων, στις 28.3.2008, είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει καµία πρόθεση του Υπουργείου

να συµπεριφερθεί µε βάση κοινωνικούς αποκλεισµούς και διακρίσεις προς οποιαδήποτε άλλη

κοινωνική οµάδα.

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  εµείς  πιστοί  στις  απόψεις  µας  και  στις  θέσεις  που

έχουµε  διατυπώσει,  καταθέσαµε  µια  συγκεκριµένη  τροπολογία  στο  νοµοσχέδιο  αυτό.  Στο

άρθρο  του  Συµφώνου  Ελεύθερης  Συµβίωσης  περιλαµβάνεται  πλέον  συµβίωση  και  των

οµόφυλων ζευγαριών. Κύριε Υπουργέ, ισχύει και στη συγκεκριµένη διάταξη η γενική απειλή

του  κ.  Πρωθυπουργού  και  η  καταψήφιση  άρθρου  ή  νοµοσχεδίου  στη  συγκεκριµένη

περίπτωση  αποτελεί  µοµφή  προς  την  Κυβέρνηση;  Είναι  θέµα  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων.

Αφήστε την κοινοβουλευτική οµάδα ελεύθερα να τοποθετηθεί επ’ αυτού.

Όσον  αφορά  στη  συγκεκριµένη  τροπολογία,  ας  µεταφερθεί  αυθεντικά  στο

Κοινοβούλιο  η κοινωνική  πραγµατικότητα.  Είµαι βέβαιος  ότι  όλοι  οι  συνάδελφοι,  Βουλευτές

της Νέας Δηµοκρατίας, έχουν γνώση των συγκεκριµένων σχέσεων.

Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, νοµοθετήσατε στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα ως δέσµιος

του  πολιτικού  κόστους,  που  εκπορεύονται  από  τους  πλέον  συντηρητικούς  και

οπισθοδροµικούς κύκλους της παράταξής σας και της ελληνικής κοινωνίας. Υποτάσσεστε σε

κραυγές. Όµως σύντοµα θα κληθείτε να εισπράξετε τα επίχειρα της συγκεκριµένης επιλογής

σας.  Το  ερώτηµα  είναι  ένα  και  µοναδικό.  Εµείς  δε  θέλουµε  να  θεσπίσουµε  το  Σύµφωνο

Ελεύθερης  Συµβίωσης  για  οµόφυλους,  αλλά  είναι  βέβαιο  ότι  θα  καταδικαστούµε,  αυτό  θα

πρέπει να πείτε στην κοινωνία. Είναι βέβαια ότι θα καταδικαστούµε τόσο από το Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο  των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου όσο και από  το Δικαστήριο των  Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων  για την επιλογή µας  αυτή. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να πληρώσουµε

αποζηµιώσεις  στους  προσφεύγοντες.  Ενώ  στη  δεύτερη  περίπτωση  το  πρόστιµο  που  θα

επιβάλει, ενδεχοµένως, η Ε.Ε. θα σηµαίνει µείωση των κοινοτικών κονδυλίων.
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Θα  ήθελα  να  σας  αναφέρω,  απλώς,  την  άκρως  αποκαλυπτική  απάντηση  του  κ.

Μπαρόν  σε  σχετική  ερώτηση  του  κ.  Δηµήτρη  Παπαδηµούλη,  η  οποία  πρόσφατα

δηµοσιοποιήθηκε. Σας έχω υποβάλει και σχετική ερώτηση. Σας κάλεσε να απαντήσετε, τι θα

κάνετε, όταν οµόφυλα ζευγάρια από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου είναι θεσµοθετηµένο το

Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  έλθουν και  εγκατασταθούν  στην Ελλάδα  και  χρειαστεί  να

απολαύσουν  των  δικαιωµάτων  τους.  Κύριε  Υπουργέ,  είναι  βέβαιο  ότι  θα  έχουµε  σοβαρά

προβλήµατα, ίσως και µε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Να είστε βέβαιοι ότι, αφού πλέον δεν

είναι δυνατόν να λυθεί νοµοθετικά εντός της χώρας, πολλά ζευγάρια Ελλήνων οµοφύλων θα

αναγκαστούν  να  συνάψουν  το  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  σε  άλλες  χώρες  της

Ευρώπης, όποτε πλέον θα βρεθείτε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όταν πλέον θα κληθούµε

να δώσουµε λόγο στην Ε.Ε. για αυτή µας την επιλογή. 

Κύριε Πρόεδρε, κατόπιν όλων αυτών κατ’ αρχήν καταψηφίζουµε. Επιφυλασσόµαστε

επί των άρθρων για παρεµβάσεις στα υπόλοιπα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Πρόεδρος  της  Επιτροπής):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Πλεύρης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΛΕΥΡΗΣ  (Ειδικός  Αγορητής  του  ΛΑ.Ο.Σ.):  Κύριε  Πρόεδρε,  εµείς

εκφράζουµε µια διαφορετική τάση από αυτές που ακούστηκαν, οπότε αξίζει να ακουστεί και

αυτή. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Προκαλεί και σε µας εντύπωση αυτή η παραίτηση των

δύο αντιεισαγγελέων. Αυτό θέλουµε να κατατεθεί και στην Επιτροπή. Κύριε Υπουργέ, απλώς

για  να καταγραφεί, έχει  υποβληθεί  και µια  µήνυση από τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. προς το

πρόσωπό σας και  τον κ. Σανιδά και θα θέλαµε να ξέρουµε την τύχη της. 

Κύριε Υπουργέ, εµείς είµαστε εναντίον του Συµφώνου Ελεύθερης Συµβίωσης µε τον

τρόπο τον οποίο το φέρνετε και θα προσπαθήσω να επιχειρηµατολογήσω γι’ αυτό. Το πρώτο

βασικό µας επιχείρηµα είναι το κοινωνικό επιχείρηµα, στο οποίο εµείς δεν ντρεπόµαστε να το

πούµε.  Εµείς  θεωρούµε  ότι  υπάρχει  ένας  κοινωνικός  ιστός,  ο  οποίος  δεν  πρέπει  να

διαρρηγνύεται.  Αυτή  τη  στιγµή,  υπάρχουν  κάποιοι  που  θέλουν  να  παρουσιάζονται

προοδευτικοί.  Αυτοί  προσπαθούν  να  µας  πείσουν  ότι  ουσιαστικά  αµφισβήτησαν  και  το

αυτονόητο, δηλαδή, ότι ο θρησκευτικός και ο πολιτικός γάµος είναι η καλύτερη επιλογή που

µπορούν  να  κάνουν  τα  ζευγάρια.  Δηλαδή,  αµφισβητούν  µια  επιχειρηµατολογία  χιλιετιών,

προκειµένου να µας πείσουν ότι έχει πλέον αλλάξει η εποχή και µπορούν να γίνουν κάποια

πράγµατα.

Θα  ήθελα  να  καταγγείλω  τον  προηγούµενο  συνάδελφο,  ότι  η  τροπολογία  που

φέρνουν έχει µια ρατσιστική συµπεριφορά. Αυτό είναι για δύο λόγους. Το Σύνταγµα µιλάει για

σεξουαλικό προσανατολισµό. Εσείς γιατί αποκλείετε όλους τους άλλους, που µπορεί να έχουν

άλλους σεξουαλικούς προσανατολισµούς; Αν θέλατε να είστε έντιµοι θα λέγατε να εφαρµοστεί

το Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης και για τους πολυγαµικούς, δηλαδή, να µπορεί να είναι

κάποιος µε πέντε µαζί. Δεν είναι σεξουαλική προτίµηση και αυτό; Δηλαδή, µόνο τα οµόφυλα

ζευγάρια  έχουν  δικαίωµα  στη  σεξουαλική  προτίµηση; Δεν  είναι  δυνατόν  η  ωριµότητα  µιας

κοινωνίας, επιτέλους, να κρίνεται από τη σεξουαλική προτίµηση κανενός. 

Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στην εισηγητική έκθεση, γιατί ακούστηκε κάτι για πρόοδο και

για συντήρηση. Απ’ ό,τι βλέπω οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν γάµο οµοφύλων ζευγαριών
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είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν

Βασιλεία. Οπότε πού είναι η πρόοδος και η συντήρηση; Μήπως ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θέλει να µας πει

ότι είναι προοδευτική η Βασιλεία; Γιατί Βασιλεία έχουν αυτές οι χώρες. Οπότε εγώ βλέπω ότι

χώρες  που  είναι  άκρως  συντηρητικές  ….  Πού  είναι  η  πρόοδος  και  η  συντήρηση,  κύριε

Πρόεδρε; 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των Επιτροπών):  Ο καθένας έχει  τις

απόψεις του κ. Πλεύρη. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ (Ειδικός Αγορητής του ΛΑ.Ο.Σ.): Γιατί η κάθε κοινωνία έχει

τις ιδιαιτερότητές της. Αυτοί οι λαοί κρίνουν ότι πρέπει να έχουν ακόµη Βασιλεία και θέλουν να

έχουν  και  γάµο  οµοφύλων.  Πείτε  µου,  εάν  είναι  συντηρητικοί  ή  προοδευτικοί;  Η  ελληνική

κοινωνία είναι προοδευτική στο πολιτειακό θέµα και θέλει να είναι συντηρητική στο κοινωνικό

θέµα.

Κύριε Υπουργέ, το βασικό µας, λοιπόν, επιχείρηµα είναι ο κοινωνικός παράγοντας. Το

Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  όπως  έρχεται  είναι  ανταγωνιστικό  του  γάµου. Γιατί, κύριε

Υπουργέ, είναι  ανταγωνιστικό του γάµου; Θέλω να σας αναπτύξω µια τελείως  διαφορετική

προβληµατική. Είναι πιο ελκυστικό από το γάµο. Κάποιοι που θα οδηγούντο στην εις γάµον

κοινωνία  θα  προτιµήσουν  αυτή  τη  µορφή,  η  οποία  τελικά  είναι  πιο  ελκυστική.  Για  ποιους

λόγους;  Διότι  ουσιαστικά  δεν  τους  έχει  καµία  υποχρέωση.  Εδώ  αναφέρθηκε  για  θέµατα

διατροφών,  λοιπών  δικαιωµάτων,  συµµετοχής  στα  αποκτήµατα.  Μα,  έχουν  τη  δυνατότητα

αυτά  τα  ζευγάρια,  στα  πλαίσια  της  ελευθερίας  των  συµβάσεων  και  όπως  έρχεται  και  το

Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  από  πριν  να  συµφωνήσουν,  ότι  δεν  θα  υπάρχει  ούτε

διατροφή, ούτε συµµετοχή στα αποκτήµατα. Συνεπώς, δεν προστατεύεται κάτι. Διότι, όποιος

πάει  να  κάνει  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης  θα  πάει  να  το  κάνει  ότι  τόσο  για  τους

οικονοµικούς  παράγοντες,  αλλά  για  να  µην  έχει  τη  δέσµευση,  ιδιαιτέρως  στα  οικονοµικά

θέµατα, που γεννούν σοβαρή επιλογή το να κάνει κάποιος γάµο.  
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΕΥΡΗ, Ειδικού Αγορητή του ΛΑ.Ο.Σ.)

Διότι,  όταν  κάποιος  κάνει  γάµο,  γνωρίζει  ότι,  αν  χωρίσει,  υπάρχουν  κάποιες

οικονοµικές  επιβαρύνσεις  και  διατροφές.  Με  το  σύµφωνο  θα  µπορεί  από  πριν  να

προκαθορίσει  τα πάντα  και, ουσιαστικά, ερχόµαστε  σε αυτό που ακούγαµε παλαιότερα  και

απορούσαµε  εµείς  εδώ  στην  Ελλάδα  για  τα  προγαµιαία  συµβόλαια  που  υπάρχουν  στο

εξωτερικό.  Ουσιαστικά,  αν  κάποιος  προτιµήσει  το  σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης,  θα  το

προτιµήσει µε ένα σκεπτικό και µόνο: Να µην έχει οικονοµικές επιβαρύνσεις, αν τυχόν θέλει

να χωρίσει και να µπορεί να χωρίσει µε ένα εξώδικο, µε µια άνεση.

Είπε  η  εισηγήτρια  της  Αξιωµατικής  Αντιπολίτευσης  ότι,  αν  γίνει  άλλος  γάµος,

ακυρώνεται. Ακόµη και αν βγει αυτή η διάταξη, κάποιος, µια µέρα πριν παντρευτεί, µπορεί να

κάνει ένα εξώδικο. Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι, αυτή τη στιγµή, έρχεται ένα θέµα, η ελεύθερη

συµβίωση, που, βέβαια, η ελεύθερη συµβίωση µε συµβολαιογραφική πράξη ενέχει από µόνη

της µια αντίφαση, η οποία θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στο γάµο.

Μπαίνω τώρα στα επιχειρήµατα τα οποία αναπτύχθηκαν ως προς το ότι η ελληνική

κοινωνία, πλέον, το αντιµετωπίζει αυτό ως υπαρκτό φαινόµενο. Είναι ένας λόγος παραπάνω,

αφού το αντιµετωπίζουµε ως υπαρκτό φαινόµενο. Υπάρχει κάποιο πρόβληµα δύο άνθρωποι

να  ζουν  χωρίς  να  έχουν  καµία  δέσµευση;  Πλέον,  η  κοινωνία  τους  κακοχαρακτηρίζει;

Προφανώς  όχι,  διότι  ένα  σύµφωνο  συµβίωσης  θα  είχε  µια  λογική  αν  υπήρχε η  κοινωνική

στάµπα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. 

Όλα τα επιµέρους θέµατα λύνονται αυτή τη στιγµή µε το οικογενειακό δίκαιο, όπως

υπάρχει. Τι διαφορά κάνει στα τέκνα αυτό το σύµφωνο συµβίωσης; Απολύτως καµία. Όλα τα

δικαιώµατα,  αναγνώρισης  πατρότητας  και  διατροφής  στο  τέκνο,  υπάρχουν  από  το  ισχύον

οικογενειακό δίκαιο. Όλα τα δικαιώµατα, από τη διατροφή, µε µια, πάλι,  συµβολαιογραφική

πράξη µπορούν να αποκλειστούν, οπότε πάλι δεν τίθεται κάποιο θέµα, για να πείτε ότι θέλετε

να διασφαλίσετε αυτόν που θα είναι 20 χρόνια µαζί. Πώς θα τον διασφαλίσετε, αν είναι 20

χρόνια  µαζί και  στο σύµφωνο  συµβίωσης έχουν βάλει  ότι  κανείς δεν  θα  έχει  αξιώσεις στα

αποκτήµατα; Ακόµη και για αυτό το κληρονοµικό που µένει και την τελευταία στιγµή κάποιος

πριν πεθάνει, µπορεί µε ένα εξώδικο να λύσει το σύµφωνο συµβίωσης και να τον αποκλείσει

και  από  τα  κληρονοµικά.  Στο  γάµο  έχει  µια  ολόκληρη  διαδικασία  το  διαζύγιο.  Συνεπώς,

βλέπουµε αυτή τη στιγµή ότι όλα τα επιµέρους θέµατα, που υποτίθεται ότι θα λύσετε µε αυτό

το σύµφωνο συµβίωσης, όλα είναι λελυµένα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κοινωνική ανάγκη

να οδηγηθούµε σε αυτό το σύµφωνο συµβίωσης.

Δηµιουργούνται  και  κάποια  επιµέρους  θέµατα,  όπως  έρχεται,  κύριε  Υπουργέ.

Σκεφτείτε περιπτωσιολογικά κάποια θέµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν. Αυτή τη στιγµή,

όπως ξέρετε, έχουµε ένα έντονο µεταναστευτικό κύµα και νοµιµοποιήσεις ανθρώπων. Είναι

τελείως διαφορετικό αυτό που λέγαµε για τους «λευκούς» γάµους, που είχαν µια ολόκληρη

διαδικασία. Τώρα, µετά σύµφωνα, προκειµένου να πάρει κάποιος άδεια παραµονής και άδεια

εργασίας στην ελληνική κοινωνία, ξέρετε πόσα «λευκά» σύµφωνα ελεύθερης συµβίωσης, που

θα µπορούν ανά πάσα στιγµή να λύνονται, άρα ο άλλος δε θα έχει καµία υποχρέωση; 
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Επίσης πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν υποχρεώσεις που έχουν

προς την κοινωνία. Θα τεθεί θέµα και κάποιων επιδοµάτων, κ. Υπουργέ. Δεν είναι τόσο απλό

το ότι το φέρατε. Κάποιοι άνθρωποι θα προσφύγουν και θα θέλουν να ζητήσουν επιδόµατα τα

οποία ανακύπτουν και στο γάµο και πολλοί άνθρωποι, που θα είναι ηλικιωµένοι ή θα είναι νέοι

και θα θέλουν να αποκτήσουν ένα επίδοµα παραπάνω από αυτό που υπάρχει στο γάµο, θα

κάνουν σύµφωνα ελεύθερης συµβίωσης. Το φέρνετε πάρα πολύ απλοϊκά. Δεν έχετε δει όλες

αυτές τις παραµέτρους που µπορεί να αναπτυχθούν.

Ειπώθηκε χαριτολογώντας ότι µέχρι τώρα ξέραµε το «στρίβειν δια του αρραβώνος»,

τώρα θα ξέρουµε το «στρίβειν δια του συµφώνου ελεύθερης συµβίωσης». Δεν προστατεύεται

η αδύνατη πλευρά. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα. Αντίθετα, έρχεται σε µια πιο δύσκολη θέση

από αυτή που υπήρχε πριν, διότι πριν, έστω και µε µια οποιαδήποτε πίεση, θα µπορούσε να

γίνει ένας γάµος. Αυτή τη στιγµή θα υπάρξει υποκατάσταση και η υποκατάσταση µπαίνει µε

αµιγώς  οικονοµικά  κριτήρια  και  είναι  πολύ  λυπηρό,  κύριε  Υπουργέ,  ότι  σε  προσωπικές

σχέσεις, όπως αναφερόµαστε, µπαίνουν αµιγώς οικονοµικά κριτήρια. Δεν είναι η φιλοσοφία

του γάµου και, γενικότερα, της συµβίωσης να είναι αµιγώς οικονοµικά τα κριτήρια.

Θα  αναπτύξω  και  ένα  άλλο  επιχείρηµα,  το  οποίο  πρέπει  να  το  δείτε  µε  µεγάλη

προσοχή, κύριε Υπουργέ, διότι διαφορετικά πιστεύω ότι θα βρεθούµε σε αδιέξοδο. Ήδη σας

το  έθεσε  ο κ.  Τσούκαλης,  ότι, αυτή τη στιγµή, δεν µπορείτε να διασφαλίσετε  τι θα γίνει σε

περίπτωση  που  βρεθούν  κάποιοι  και  δικαιωθούν,  είτε  σε  ελληνικά  δικαστήρια,  είτε  σε

ευρωπαϊκά δικαστήρια, ότι αν ισχύει για τους ετερόφυλους, θα πρέπει να ισχύει και για τους

οµόφυλους. Ξεκαθαρίζω εξαρχής ότι εµείς είµαστε κατά σύµφωνου ελεύθερης συµβίωσης, για

τους λόγους που λίγο-πολύ σας είπαµε, για τα οµόφυλα ζευγάρια. Ωστόσο, αντιλαµβανόµαστε

ότι υπάρχουν κάποιες επιµέρους ρυθµίσεις που θα µπορούσαν να τύχουν µιας εφαρµογής,

αλλά σε καµία περίπτωση νοµιµοποίηση µε σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης.

Εδώ, θα είστε υπεύθυνος, κ. Υπουργέ, διότι, όταν βγουν αποφάσεις, δεν θα έρθετε να

µας πείτε ότι «µας πιέζει η Ε.Ε. ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου».

Όπως πολύ καλά  ξέρετε όσοι  είστε νοµική, τουλάχιστον εδώ µέσα, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου δεν άπτεται θεµάτων οικογενειακού δικαίου. Συνεπώς, ποτέ δεν

πρόκειται να µας πιέσει για το γάµο. Αυτό είναι βέβαιο. Η Ε.Ε., ακόµη και στα θέµατα των

διακρίσεων, εξαιρεί ρητώς το οικογενειακό δίκαιο και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να

ρυθµίζουν  αυτά  τα  θέµατα.  Αν  όµως  πάνω  στο  σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης,  που  θα

ερµηνευτεί  όχι,  πλέον,  ως  µέρος  οικογενειακών  σχέσεων,  αλλά  ως  µέρος  ελευθερίας  των

συµβάσεων, ως σύµβαση  ιδιωτικού  δικαίου,  τότε  µπορούν να  τεθούν  όλοι  αυτοί  οι  νοµικοί

προβληµατισµοί περί ισότητας, οι οποίοι θα τεθούν και µπορεί να βγουν αποφάσεις.

Συνεπώς, πείτε το ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε. Είτε φοβάστε να αναλάβετε

την πολιτική ευθύνη, διότι ξέρετε ότι θα έρθετε σε µια σύγκρουση µε τη βάση της Ν.Δ., που,

είτε σας αρέσει είτε δε σας αρέσει, είναι κάπως συντηρητικών αντιλήψεων - είναι η λεγόµενη

δεξιά την οποία φοβάστε να πείτε - και γι' αυτό το λόγο φέρνετε ένα σύµφωνο, ώστε µετά να

βγουν  κάποιες  δικαστικές  αποφάσεις  και  να  πείτε  ότι  «είµαστε  υποχρεωµένοι  να

εφαρµόσουµε και για τους οµόφυλους» και δεν αναλαµβάνετε, όµως, το πολιτικό κόστος, είτε

διαφορετικά, έχετε υπερεκτιµήσει τη νοµική σας επιχειρηµατολογία, η οποία είναι µικρή. Σας
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λέω ότι αν µείνουµε στο επίπεδο του γάµου -- και αυτές οι αστειότητες που έγιναν στη Τήλο

είναι βέβαιο ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν -- δεν έχουµε κανέναν κίνδυνο ούτε από το

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ούτε από ελληνικά δικαστήρια. Αν όµως

πάµε  στο  σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης, θα  τα  αντιµετωπίσουµε  και  τότε  θα  είστε  εσείς

υπεύθυνος για ό,τι θα έχει συµβεί.

Εµείς,  λοιπόν,  αυτές  τις  σκέψεις,  τουλάχιστον  ως  προς  το  τµήµα  που  αφορά  το

σύµφωνο  ελεύθερης  συµβίωσης,  είµαστε  αντίθετοι  και  είµαστε  αντίθετοι  µε  το  κοινωνικό

επιχείρηµα,  θεωρώντας ότι είναι διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, αλλά, παράλληλα και µε το

επιχείρηµα που σας ανέπτυξα ότι, αν πάµε και στην αντίληψη της προόδου, που θέλουν να

λένε,  πάλι,  αυτό  το  σύµφωνο,  όπως  έρχεται,  δεν  επιλύει  τίποτα.  Συνεπώς,  ούτε  σε  καµία

περίπτωση λύνει κάποια θέµατα. Όλα είναι λελυµένα από το δίκαιο και για το τέκνο και για

οτιδήποτε  άλλα  θέµατα  υπάρχουν  και  το  µόνο,  ενδεχοµένως,  που  θα  υπήρχε  είναι  το

κληρονοµικό, γιατί όλα τα άλλα ρυθµίζονται. Συνεπώς, δε λύνεται τίποτα.

Ως  προς  τις  άλλες  διατάξεις,  όπου  θα  τοποθετηθούµε  κατά  άρθρο,  οπωσδήποτε

υπάρχουν κάποιες θετικές και για  τον ισχυρό  κλονισµό, ότι πάει στα δύο  χρόνια και  για το

επώνυµο των τέκνων. Αυτά όλα θα τα υπερψηφίσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση και στην

κατά  άρθρο  συζήτηση  θα  τα  πούµε.  Όµως,  κλείνοντας  θα  θέλαµε,  κύριε  Υπουργέ,  να

συµφωνήσουµε  µε  αυτά  που  ειπώθηκαν,  ότι  υπήρχαν  πολύ  σηµαντικότερα  θέµατα  στο

οικογενειακό  δίκαιο  που  έπρεπε  να  ρυθµιστούν.  Υπήρχαν  πολλές  σηµαντικότερες

στρεβλώσεις, που υπάρχουν και θα πρέπει να διορθωθούν και φέρνετε ένα σύµφωνο µε το

οποίο δεν εξυπηρετείτε τελικά τίποτε.
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(Συνέχεια οµιλίας  κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΕΥΡΗ, Ειδικού Αγορητή του ΛΑΟΣ)

Ακόµα  και  αυτούς  που  θέλουν  να  παρουσιάζονται  προοδευτικοί,  δεν  τους

εξυπηρετείτε και δηµιουργείτε πολλά κοινά και ερµηνευτικά προβλήµατα, που θα κληθούν να

λύσουν  τα  δικαστήρια:  Και  σε  θέµατα  επιδοµάτων  και  σε  θέµατα  «κατά  πόσον  είναι

πραγµατικά»,  ακόµα  και  το  ακυρόσηµο  –που  λέτε-, δηµιουργεί  ολόκληρα  προβλήµατα.

Συνεπώς θα έλθουν πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια και δεν θα έχετε λύσει τίποτα. Εµείς

λοιπόν, µε αυτές τις σκέψεις, καταψηφίζουµε και επιφυλασσόµαστε  στην επόµενη συζήτηση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ κύριε

συνάδελφε. Η επόµενη συνεδρίαση θα είναι αύριο στις 10.30. Κύριε Υπουργέ έχετε τον λόγο.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  (Υπουργός  Δικαιοσύνης):  Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.

Παίρνω το λόγο, για να κάνω µια βραχεία παρέµβαση και κυρίως να εξηγήσω τη φιλοσοφία

που  έχει αυτό  το  νοµοσχέδιο.  Κύριε  Πρόεδρε, κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  η  Κυβέρνηση

είναι  περήφανη  που  φέρει  ένα  τέτοιο  ριζοσπαστικό,  προοδευτικό  και  µεταρρυθµιστικό

νοµοσχέδιο,  όπως  είναι  αυτό.  Αντιλαµβάνοµαι  ότι  το  ΠΑΣΟΚ,  διακατεχόµενο  από  τύψεις

συνειδήσεως  -που  επί  21 χρόνια,  που  ασκούσε  την  εξουσία,  δεν  µπορούσε  να  φέρει  µια

ρύθµιση, όπως είναι το Σύµφωνο- και σήµερα «την ανάγκη φιλοτιµία ποιούµενο», κάνει ότι

δεν  καταλαβαίνει  τι  έρχετε,  όταν  έρχεται  ένα  πραγµατικά  ριζοσπαστικό  νοµοθέτηµα-  όπως

είναι το σύµφωνο, οι ρυθµίσεις για το διαζύγιο και οι ρυθµίσεις για την υιοθεσία-. Το λέω αυτό,

γιατί  µου  προκάλεσαν  την  εντύπωση  ,  οι  διάφορες  παρεµβάσεις  που  έγιναν  από  την

Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ. Διότι φοβάµαι, ότι µε τον τρόπο που ετέθησαν, δεν κατάλαβε –όχι η

Εισηγήτρια, η Εισηγήτρια έκανε φιλότιµες προσπάθειες, είναι αλήθεια- το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το

οποίο θέλει οπωσδήποτε να δηµιουργήσει, -να είναι και µέσα και έξω από την ρύθµιση- να

κάνει  µια  τοποθέτηση,  τόσο  συγκεχυµένη,  νεφελώδη  και  αντιφατική  όπως  είναι  αυτή.  Θα

εξηγήσω λοιπόν την φιλοσοφία.  Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν είναι αντίθετη του

γάµου.  Πιστεύει  ότι  ο  γάµος  είναι  ένας  θεσµός  ο  οποίος  έχει  διαχρονικότητα,  είναι  ένας

θεσµός ο οποίος διαµορφωνόταν ανάλογα από τις κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες ίσχυαν σε

κάθε εποχή:  Άλλος ήταν ο γάµος όταν ήταν η περίοδος των αγροτικών επαναστάσεων –όπου

η  οικογένεια  ήταν  κάτι  το  πολύ  µεγάλο  από  απόψεως  αριθµού,  ανάλογα  µε  τα  µέλη

προσµετρούνταν-, άλλος ήταν ο γάµος στην περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, άλλος

µετά τον δεύτερο   παγκόσµιο  πόλεµο- και  ιδίως στις  10ετίες  του 50 και  60,  όπου είχε και

έντονο  το  στοιχείο  του  ροµαντισµού-  ,  άλλος  είναι  ο  γάµος  στην  µεταβιοµηχανική  και

µετακαπιταλιστική  κοινωνία.  Διότι  οι  ανάγκες  είναι  διαφορετικές,  εποµένως  και  ο  γάµος

αποκτά µια διαφορετική διάσταση. Εµείς λοιπόν, µε βάση αυτά τα δεδοµένα και µε βάση τα

δεδοµένα τα σύγχρονα της εποχής µας, δεν είµαστε εναντίον του γάµου και αυτό είναι κάτι το

οποίο δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ. Η άποψη η δική µας είναι, ότι επειδή σήµερα, όλες αυτές οι

συνθήκες  οι  οποίες  διαµορφώνονται,  είναι  καινούργιες,  πρωτόγνωρες  για  την  εποχή  µας,

θέλουµε  να  φέρουµε  µια  ρύθµιση  τέτοια,  η  οποία  πρακτικά  θα  ρυθµίζει  συγκεκριµένα

πράγµατα,  τα  οποία  έχουν  ανάγκη  οι  κοινωνίες.  Εποµένως,  εάν  κανείς  µπει  στην  λογική

«σύµφωνο ίσον γάµος», είναι λάθος. Εµείς δεν φέρουµε τέτοια µεταρρύθµιση. Εµείς τολµούµε

να φέρουµε έναν παράλληλο θεσµό, ο οποίος δεν είναι στο ύψος του γάµου –και µε αυτή την

τοποθέτηση, δίνεται µια απάντηση σε όλα τα ερωτήµατα, τα επιµέρους, τα οποία έθεσε και η
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κυρία Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση µε τις διατροφές, τον γάµο κ.λ.π.-. Ανοίγουµε λοιπόν

έναν δρόµο –όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σκυλλάκος-, τολµούµε και φέρουµε ένα νοµοσχέδιο,

το οποίο θεσπίζει έναν νέο θεσµό, κάτι το οποίο δεν έκαναν οι προηγούµενες Κυβερνήσεις. 

Από εκεί και πέρα, πιστεύουµε ότι εµείς έπρεπε να πάµε µέχρι εδώ. Δεν έπρεπε να

προχωρήσουµε και στα οµόφυλα ζευγάρια. Διότι, πιστεύουµε ότι σήµερα οι απαιτήσεις και οι

ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας, µέχρι εκεί φτάνουν και βέβαια  ως νοµοθέτες και ως κόµµα

που  βρίσκεται  στην  Κυβέρνηση,  λογοδοτεί  για  αυτό  απέναντι  στον  ελληνικό  λαό,  έχει  τις

απόψεις του, έκανε τις ζυµώσεις  του και πιστεύω ότι  αυτός  είναι ο  δρόµος. Εάν τύχει  στο

µέλλον κάποια διαφορετική συµπεριφορά, από εκεί και πέρα, οψόµεθα. Αυτό ήταν και αυτή

ήταν η απάντηση, την οποία είχα δώσει στο έγγραφο της οργανώσεως –το οποίο διάβασε ο κ.

Τσούκαλης- και δεν ήταν τίποτε άλλο παραπάνω. Το σύµφωνο, σήµερα όπως έρχεται, ισχύει

µόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια. 

Μας κατηγορούν ότι δεν κάναµε διάλογο και µας κατηγορούν  ότι δεν κάναµε ζύµωση

και µας κατηγορούν ότι δεν πέρασε από νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι αυτό το νοµοσχέδιο συζητείται από τηλεοράσεις, από

ραδιόφωνα,  από  εφηµερίδες,  από  κοινωνικές  οµάδες,  από  εκκλησία,  από  γυναίκες,  από

άνδρες, από τους πάντες, εδώ και ένα χρόνο. Πέρασε από νοµοπαρασκευαστική επιτροπή

-είναι  προϊόν  νοµοπαρασκευαστικής  Επιτροπής-,  Πρόεδρος    της  Επιτροπής  ήταν  ο  κ.

Μπαλτάς-  πρώην Αντιπρόεδρος  του Αρείου Πάγου-, η Επιτροπή αυτή δούλεψε το  κείµενο

πάνω  από  2  χρόνια,  όταν  πήγα  στο  Υπουργείο,  ήταν  ήδη  γεγενηµένο,  ήταν  ήδη

οικοδοµηµένο, φτιαγµένο από την  νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, το έδωσα προς συζήτηση

-διάφορα κεφάλαιά του έπρεπε να συζητηθούν- και έτσι ήρθα εδώ προς συζήτηση. Αυτά όσον

αφορά το σύµφωνο,  όσον αφορά τα άλλα κοµµάτια και εκεί υπήρχαν νοµοπαρασκευαστικές

επιτροπές. Στο θέµα του οικογενειακού δικαίου, υπήρχε νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, µε

επικεφαλείς  την  κυρία  Παπαδοπούλου,  την  καθηγήτρια  του  Πανεπιστηµίου  το  οποίο

παρέδωσε  το  κείµενο   της  νοµοπαρασκευαστικής  Επιτροπής  –αν  δεν  κάνω  λάθος,  τέλη

Δεκεµβρίου του 2007-. Εποµένως και νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές πέρασε και ζύµωση

«τροµακτική» είχε και κάθε άλλο παρά λόγους επικοινωνιακούς εξυπηρετούσε, αφού ήταν στο

προσκήνιο εδώ και 1 χρόνο- και όχι τον τελευταίο καιρό- και πέρασε όλα εκείνα τα στάδια της

δηµοκρατικότητας,  τα στάδια  της  συναίνεσης, της αποδοχής. Πρέπει να σας πω, ότι όταν

ετέθη  στην  ελληνική  κοινωνία   το  νοµοσχέδιο  αυτό,  το  80%,  που  κατέγραφαν  οι

δηµοσκοπήσεις, ήταν εναντίον του και - µέσα στην διαδροµή, µετά από συζήτηση, µετά από

τις κουβέντες που έγιναν - σήµερα είναι ακριβώς το αντίστροφο.
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(Συνέχεια οµιλίας, κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ, Υπουργού Δικαιοσύνης)

Εποµένως, εµείς  πιστεύουµε ότι το νοµοθέτηµα  αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση,

ανακουφίζει κόσµο, βοηθάει ανθρώπους και είµαστε υπερήφανοι, που το φέραµε.

Θα  απαντήσω  σε  µερικές  γενικές  αποστροφές  για  να  βάλω  τα  πράγµατα  σε  µια

σειρά. Το νοµοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί σύγχρονες ανάγκες, όχι µόνο της νεολαίας, αλλά και

ηλικιωµένων, ανθρώπων, οι  οποίοι  είτε δεν µπορούν να συνάψουν  γάµο  είτε  θεωρούν ότι

έχουν  ξεπεράσει  την  ηλικία  για  να  συνάψουν  γάµο  ή  ακόµη  και  για  ανθρώπους  που  για

λόγους  ιδεολογίας  δεν  θέλουν  να  συνάψουν  γάµο.  Υπάρχει  µια  σειρά  λόγων,  οι  οποίοι

στηρίζουν και επιδοκιµάζουν αυτές τις ρυθµίσεις.

Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το κύριο πλεονέκτηµα το οποίο εισάγει το Σύµφωνο είναι

η υπευθυνότητα. Ας µην κλείνουµε τα µάτια σε µια πραγµατικότητα, µην κλείνουµε τα µάτια

στο  µεγάλο  αριθµό  εξώγαµων  που  υπάρχει,  µην  κλείνουµε  τα  µάτια  στη  σκληρότητα  που

έχουν,  τυχόν,  οι  σχέσεις  έξω  από  το  γάµο.  Εµείς,  τι  κάνουµε;  Ερχόµαστε  και  λέµε  ότι  το

ζευγάρι  που  θέλει  να  ζήσει  µαζί, να  ζήσει  υπεύθυνα,  να  αναλάβει  τις  ευθύνες  του.  Εάν  ο

τρόπος  ή  η λύση, που συνάπτεται  αυτό, θεωρείται από ορισµένους ατελής, νοµίζω ότι δεν

είναι λόγος που να αναιρεί τη βασική αιτιολογία, τη βασική λογική του νοµοσχεδίου, η οποία

είναι η υπευθυνότητα. Θέλει να κάνει υπεύθυνους πολίτες και να µην αφήνει έτσι έρµαιο των

καιρών τα πράγµατα. Από αυτή την πλευρά, εποµένως, θεωρώ ότι σωστά γίνονται αυτές οι

ρυθµίσεις.

Ελέχθη ότι το Σύµφωνο δεν βοηθάει την αδύνατη πλευρά. Αυτό είναι λάθος. Εµείς

πιστεύουµε  ότι  αποτελεί  ένα  προθάλαµο  γάµου,  ένα  προθάλαµο  συνάψεως  σοβαρής

σχέσεως  που  µπορεί  να  καταλήξει  σε  γάµο,  αλλά  επίσης,  βοηθάει  σηµαντικά  τα  αδύνατα

µέρη. Διότι, κάτω από τη συναισθηµατική φόρτιση του πρώτου καιρού, µπορεί να ξεγελαστεί

ένα ζευγάρι και να ζήσει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα µαζί και κάποια στιγµή ο ισχυρός

να πει «εντάξει, ευχαριστώ πολύ, αντίο σας». Το Σύµφωνο έρχεται και υπευθύνως του λέει ότι

«κοίταξε, εάν πραγµατικά είναι ξεκαθαρισµένα και συγκεκριµένα τα συναισθήµατά σου, έλα να

προχωρήσουµε στη σύναψη του Συµφώνου» και κατά αυτό τον τρόπο, ο αδύνατος κρίκος της

σχέσης νοµίζω ότι προστατεύεται σηµαντικά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, επιδίωξη του Συµφώνου δεν ήταν να

κάνουµε µια µορφή χαλαρού γάµου, αλλά να κάνουµε µια µορφή µιας νόµιµης συµβίωσης µε

όλα τα υπέρ, τα οποία έχει αυτό το γεγονός. Πιστεύω ότι µ’ αυτό το νοµοθέτηµα ρυθµίζεται

αυτό το θέµα µε υπευθυνότητα, ανοίγει ο δρόµος - τον οποίο κανένας δεν τόλµησε να ανοίξει

µέχρι  σήµερα  στην  Ελλάδα  -  ένας  δρόµος,  που  και  µόνο  επί  του  ακούσµατι  Συµφώνου,

εγείροντο  οι  τρίχες  της  κεφαλής  ανθρώπων,  οι  οποίοι  ήταν  σε  όλα  τα  Κόµµατα  και  εµείς

τολµήσαµε να το φέρουµε και είµαστε υπερήφανοι που, ήδη, η Βουλή έρχεται να ψηφίσει ένα

τόσο ριζοσπαστικό, µεταρρυθµιστικό και προοδευτικό µέτρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών) : Ευχαριστούµε, κύριε

Υπουργέ. Το λόγο έχει η κυρία Δραγώνα.

ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ :  Μια  τέτοια  δύσκολη  µέρα  για  τη  νοµική  τάξη,  αισθανόµαστε

εκτός κλίµατος µε το να συζητάµε για το οικογενειακό  δίκαιο, παρόλα αυτά, δεν µπορώ να

κάνω  αλλιώς.  Θα  σταθώ  σ’ αυτό  που  θεωρώ  µείζον,  δηλαδή  ότι  το  Σύµφωνο  Ελεύθερης
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Συµβίωσης περιορίζεται ρητά στα ζευγάρια ετερόφυλων, χωρίς να παρέχεται κανένας λόγος

στην αιτιολογική έκθεση, γιατί αποκλείονται τα πρόσωπα ιδίου φύλου.

Πέρα  από  τις  χώρες,  που  αναγνωρίζεται  η  δυνατότητα  σύναψης  του  γάµου  από

ζευγάρια ιδίου φύλου όπως είναι στην Ευρώπη το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ολλανδία και από το

2009 και η Νορβηγία, σηµειώνω ότι εσφαλµένα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι στη

Μεγάλη Βρετανία υπάρχει δυνατότητα σύναψης γάµου για οµόφυλα ζευγάρια, αλλά είναι µόνο

σύµφωνο  συµβίωσης.  Σε  όσες  χώρες  έχει  προβλεφθεί  ο  θεσµός  του  περικλείονται  και  τα

οµόφυλα ζευγάρια, ενώ σε πολλές χώρες παραλείπονται τα ετερόφυλα ζευγάρια όπως είναι

στη Γερµανία, στη Φιλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σλοβενία, στην Τσεχία και αλλού.

Ο λόγος είναι σαφής. Η συµβίωση των ζευγαριών ιδίου φύλου είναι που χρειάζεται

ρύθµιση, καθώς για τα ζευγάρια διαφορετικού φύλου υπάρχει ήδη η επιλογή του γάµου µε τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις,  που επιβάλλει. Αυτό που  δεν υπάρχει και  είναι αναγκαίο,

είναι η νοµική αναγνώριση συµβίωσης ατόµων του ιδίου φύλου, είναι αναγκαία η ρύθµιση των

σχέσεων µεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου και µε το Κράτος, να σταµατήσουν οι διακρίσεις

εναντίον  τους,  να  κατοχυρωθούν  τα  δικαιώµατά  τους,  ανεξάρτητα  από  το  σεξουαλικό

προσανατολισµό του υποκειµένου. 

Όπως εύγλωττα υποστήριξε και  το ίδρυµα  Μαραγκοπούλου  για  τα  δικαιώµατα  του

ανθρώπου  σε  σχετική  ανακοίνωση  «το  δίκαιο  ιδρύθηκε  για  να  εξυπηρετεί  τις  υπαρκτές

κοινωνικές  ανάγκες».  Προφανώς,  κύριε  Υπουργέ,  έχουµε  ένα  διαφορετικό  τρόπο  να

αξιολογούµε τις κοινωνικές ανάγκες.

Πέρα από τον αποκλεισµό των οµόφυλων από τη δυνατότητα σύναψης Συµφώνου,

που  είναι  και  η  βασική  αδυναµία  του  όλου  εγχειρήµατος,  η  αιτιολογική  έκθεση  αποπνέει

παλαιολιθικές  αντιλήψεις,  που  έχουν  συνταχθεί  µε  σκοπό  όχι  να  υποστηρίξουν  τις

προτεινόµενες ρυθµίσεις, αλλά να υπερασπιστούν το θεσµό του γάµου και την ανωτερότητά

του σε σχέση µε όλες τις άλλες µορφές συµβίωσης.

Στη  µετανεωτερική  εποχή,  το  υποκείµενο  είναι  υποχρεωµένο  να  συγγράφει  την

ατοµική του βιογραφία, όπως λέει και ο  Giddens, άρα δεν βλέπουµε ποιος είναι ο λόγος να

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι : «Ασφαλώς η αξία του θρησκευτικού γάµου είναι και

παραµένει  µεγάλη  και  ασύγκριτη  και  µαζί  µε  τον  πολιτικό  γάµο  αποτελούν  την  καλύτερη

επιλογή  για  τα  ζευγάρια  που  θέλουν  να  δηµιουργήσουν  οικογένεια  µε  όλες  τις  νοµικές,

οικονοµικές  και  κοινωνικές  εγγυήσεις  και  προστασίες».  Είναι  µια  επιλογή  ο  γάµος,  ούτε

καλύτερη  ούτε  χειρότερη.  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  ποιος  ο  λόγος  να  καταλήγει  η

αιτιολογική έκθεση : «Αυτό σηµαίνει ότι δεν θίγεται, ούτε κλονίζεται στο ελάχιστο η αξία του

γάµου  ως  θεσµού,  του  οποίου  η  σύναψη,  οι  έννοµες  συνέπειες  και  η  λύση  υπάγονται  σε

τελείως διαφορετικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου και ο οποίος εξακολουθεί να ενδιαφέρει

το ίδιο σοβαρά την πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο».

Τέλος,  γιατί,  προκειµένου,  να  αναδειχθεί  η  αλλαγή  στα  κοινωνικά  δεδοµένα  που

δικαιολογεί  την  εισαγωγή του  θεσµού  του Συµφώνου, γίνεται  αναφορά µόνο  στις γυναίκες,

που  επιλέγουν να  συµβιώσουν εκτός  γάµου  και  όχι  και  στα δύο  φύλα. Είναι, τουλάχιστον,

αστείο να επιλέγεται η έκφραση «µείζονα προβλήµατα αποτελούν πλέον, οι  απροστάτευτες

γυναίκες  µετά  από  χρόνια  ελεύθερης  συµβίωσης»,  για  να  φανεί  η  αναγκαιότητα  της
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νοµοθετικής  ρύθµισης.  Εάν  σκοπός  του  Υπουργείου  ήταν  να  ανταποκριθεί  στις  νέες

κοινωνικές  ανάγκες,  οι  επιλογές  του  σίγουρα  δεν  συµβαδίζουν  µε  αυτό  το  σκοπό,  ενώ  οι

εκφράσεις  που  χρησιµοποιούνται  δείχνουν  τις  πεπαλαιωµένες  αντιλήψεις,  από  τις  οποίες

διαπνέεται,  αντιλήψεις  που  σίγουρα  δεν συνάδουν µε  µια  σύγχρονη, ανοικτή,  δηµοκρατική

κοινωνία.

Όσον  αφορά  το  δεύτερο  κεφάλαιο,  δηλαδή  την  τροποποίηση  των  διατάξεων  του

αστικού  κώδικα,  οι  προτεινόµενες  ρυθµίσεις  δεν  αποτέλεσαν  αντικείµενο  σε  βάθος

διαβούλευσης µε ειδικούς επιστήµονες, αρµόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, ούτε

αποτελούν  κατάληξη  µιας  συνολικής  αξιολόγησης  του  υπάρχοντος  νοµικού  πλαισίου,  ενός

πλαισίου πολύ προοδευτικού για την εποχή που ψηφίστηκε, το 1983, καθώς η τότε πολιτική

ηγεσία  του  τόπου  δεν  επικαλέστηκε  επιχειρήµατα,  που  ακούγονται  σήµερα,  όπως  ότι  η

κοινωνία  δεν  είναι  έτοιµη για  τέτοια  βήµατα,  αλλά  αποδέχτηκε τον  αυτονόητο ρόλο  της  να

πάρει πρωτοβουλίες, να είναι τολµηρή και να οδηγήσει την κοινωνία µπροστά.

Αντίθετα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το παρόν νοµοσχέδιο - και δεν επιθυµώ

να είµαι αναίτια οξεία, κύριε Υπουργέ - ήταν να διοχετεύονται πληροφορίες στα µέσα µαζικής

ενηµέρωσης  και  να  αναµένονται  οι  όποιες  αντιδράσεις,  χωρίς  πρόβλεψη  για  ένα

θεσµοθετηµένο  διάλογο  προς  την  κατεύθυνση  της  συνολικής  θεώρησης  ζητηµάτων,  που

άπτονται του ευαίσθητου χώρου των οικογενειακών σχέσεων, της ισότητας των φύλων, των

δικαιωµάτων του παιδιού.

Όσον αφορά την υιοθεσία, δε λύνεται το πρόβληµα των χρονοβόρων διαδικασιών και

της  εκτεταµένης  παραµονής  των  παιδιών  στα  ιδρύµατα.  Βέβαια,  κατά  βάση,  δεν  είναι  το

υπάρχον  νοµοθετικό  πλαίσιο  που  δηµιουργεί  τα  όποια  προβλήµατα  στην  πράξη,  αλλά

κυρίως, η εφαρµογή του. Οι καθυστερήσεις στην τέλεση των υιοθεσιών δεν οφείλονται µόνο

στο νόµο - και αυτό το ξέρετε - αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως είναι η γραφειοκρατία, η

ανεπαρκής  στελέχωση  κοινωνικών  υπηρεσιών,  ο  βραδύς  ρυθµός  λειτουργίας  των

δικαστηρίων κ.λπ.. Θα επανέλθω στην κατ’ άρθρον συζήτηση, αλλά πραγµατικά θεωρούµε ότι

είναι ένα νοµοσχέδιο που είναι πάρα πολύ πίσω.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών) : Ευχαριστούµε την

κυρία Δραγώνα. Το λόγο έχει ο κ. Αµοιρίδης.
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ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ:  Αγαπητοί  συνάδελφοι,  άκουσα  τον  Υπουργό  να  είναι

περήφανος για την πρόταση νόµου και το σύµφωνο συµβίωσης δύο ανθρώπων, όµως δεν το

άκουσα  να  είναι  περήφανος  για  το  σύµφωνο  δηµοκρατικής  συµβίωσης  των  θεσµών  της

εκτελεστικής  και  δικαστικής  εξουσίας.  Ξέρετε  ότι  πριν  εκραγεί  ένα  ηφαίστειο,  υπάρχουν

προσεισµοί, τους οποίους, εάν δεν καταλάβουµε, τότε η λάβα θα κάψει τη δηµοκρατία και θα

καταρρακώσει τους θεσµούς. 

Το νοµοσχέδιο αποτελεί µια προσπάθεια συντονισµού για την κατεύθυνση της Ε.Ε.

και  όχι  µια  πρωτοβουλία  της  Κυβέρνησης,  όπως  ήταν  η  πρωτοβουλία  του  ΠΑΣΟΚ  να

θεσπίσει  τον πολιτικό γάµο. Θυµόµαστε τότε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν  στη συντηρητική

παράταξη για αυτό το θεσµό, που σήµερα  είναι καταξιωµένος. Δεν ξέρω, αν στο νοµοσχέδιο

θα  έπρεπε  να  προβλεφθούν  και  άλλα  πράγµατα,  για  αυτό  και  θεωρώ  ότι  έχει  πολλές

ελλείψεις. Για παράδειγµα, τα µόρια στο ΑΣΕΠ που δίνει ο πολιτικός γάµος, γιατί δεν τα δίνει

και  το σύµφωνο συµβίωσης; Είναι κάποια  πράγµατα  που  πρέπει να  προβλεφθούν,  για  να

διευκολύνουν και τη ζωή των ανθρώπων. 

Στο σηµείο που δεν συµφωνώ και εγώ είναι  στην υιοθεσία. Δεν µπορεί να υπάρχει

υιοθεσία  και  κυρίως  µετά  των  γάµο  των  οµοφύλων,  εφόσον  υπάρχει,  να  µπορούν  να

υιοθετήσουν ένα παιδί. Το παιδί έχει ανάγκη  και τους δύο  γονείς. Θα µπορούσε, όµως, να

κινηθεί πιο ελεύθερα. Πιστεύω ότι η κοινωνία σήµερα δεν έχει τα προβλήµατα που θεωρούµε

ότι έχει λόγω των θεσµών. Νοµίζω ότι η κοινωνία µας, στην οποία ορθόδοξος χριστιανισµός

είναι σε ποσοστό 92%, η οικογένεια αποτελεί βασική προϋπόθεση. 

Το προβλήµα, όµως, σύµφωνα µε την εµπειρία µου και από την Τ.Α., δεν είναι πόσοι

παντρεύονται µε πολιτικό ή θρησκευτικό γάµο ή τώρα µε το σύµφωνο συµβίωσης, αλλά πόσοι

χωρίζουν.  Θεωρώ  βασική  προϋπόθεση  σε  µια  κοινωνία  είναι  να  υπάρχει  κοινωνική

δικαιοσύνη, να µην υπάρχει ανεργία, αστυφιλία, ρατσισµός. Τότε, πραγµατικά δεν θα είχαµε

ανάγκη το σύµφωνο συµβίωσης και ο γάµος δεν θα είχε πρόβληµα. 

Εποµένως, θα πρέπει να δούµε µε διαφορετική οπτική γωνία όλα τα νοµοσχέδια για

το  κατά  πόσο θα πρέπει  να είµαστε  υπερήφανοι  για αυτά  ή  όχι. Περήφανοι  θα  πρέπει  να

είµαστε  για  την  κοινωνία  που  δηµιουργούµε.  Όταν  τα  νοµοσχέδια  έρχονται  βάση  των

δηµοσκοπήσεων  που  κάνουµε,  για  παράδειγµα,  το  65%  των  ψηφοφόρων  της  ΝΔ  δεν

αποδέχεται τους οµοφυλόφιλους ή όχι, αλλά ούτε καν τη συµβίωση και στην πορεία αλλάζουν,

τότε είναι λογικό να υπάρχει καθυστέρηση στην κατάθεση νοµοσχεδίων, επειδή δεν κοιτάµε τι

είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήµατα, αλλά τι είναι αρεστό στον κόσµο. 

Η  κοινωνία δεν έχει ανάγκη από σύµφωνα  συµβίωσης. Η  κοινωνία κινδυνεύει από

τους «Ντον Ευφραιµόνε» κατά το  Don Corleone της εκκλησίας και της πολιτικής. Αυτούς θα

πρέπει να αποβάλλουµε και να τους αποµακρύνουµε, ώστε τέτοιου είδους νοµοσχέδια που

φέρνουµε να είναι πολύ λιγότερα και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων. 

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των Επιτροπών):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Υπουργός.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε Πρόεδρε, απλώς θα ήθελα

να καταθέσω την ορθή διατύπωση του άρθρου 27 για να διανεµηθεί στους συναδέλφους. 
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(Στο σηµείο αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκης καταθέτει στην Επιτροπή

την ορθή διατύπωση του άρθρου 27, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος των πρακτικών)

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία

Αθηνά Κόρκα - Κώνστα. 

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ –  ΚΩΝΣΤΑ:  Κύριε  Πρόεδρε,  αυτό  το  σχέδιο  νόµου  αποτελεί  µια

σηµαντική  παρέµβαση.  Η  σύγχρονη  κοινωνία  µας  έχει  αυτή  την  ανάγκη,  διότι  υπάρχει  το

καθεστώς του να συµβιώνουν ελεύθερα ζευγάρια. Πέραν τούτου, δεν ρυθµιζόταν µέχρι τώρα

τίποτα από το Δίκαιο, όπως ούτε και οι συνέπειες. Με αυτό το σχέδιο νόµου προστατεύονται

τα παιδιά που αποκτώνται από αυτή τη σχέση, όσον αφορά στην πατρότητα, την επωνυµία,

την πολιτική µέριµνα, τις περιουσιακές σχέσεις κ.λπ.. 

Η  κυρία  Παπακώστα  έδωσε  στατιστικά  στοιχεία,  τα  οποία  είναι  πολύ  σηµαντικά.

Σύµφωνα µε το Εθνικό  Κέντρο Κοινωνικών  Ερευνών  υπάρχει  τριπλάσιος  αριθµός  παιδιών

που γεννιούνται εκτός γάµου τα τελευταία 30 χρόνια. Ήδη αναφέρθηκαν τα 100.000 παιδιά

εκτός γάµου. Με το σύµφωνο συµβίωσης, τα έγγραφα που απαιτούνται για αυτό, υπάρχει µια

κατοχύρωση. Θα συµφωνήσω ότι αυτός αποτελεί µια εναλλακτική µορφή συµβίωσης. Είναι

ένας παράλληλος θεσµός και δεν έχει καµία σχέση µε το γάµο. Ίσως και είναι η αρχή µιας

τέτοιας διαδικασίας. 

Είναι  πολύ  σηµαντικό  να   µιλάµε  για  την  ελεύθερη  συµβίωση  προσώπων

διαφορετικού φύλλου. Το αναφέρω αυτό, γιατί χρησιµοποιήθηκε µεγάλος τηλεοπτικός χρόνος

και  τόνοι  χαρτιού,  για  να  συζητηθούν  άλλα  ζητήµατα  όλο  αυτό  το  διάστηµα.  Επίσης,  είναι

σηµαντικός ο τρόπος λύσης του συµφώνου αυτού, ότι δηλαδή λύεται µε ένα απλό τρόπο είτε

µε  την  σύναψη  γάµου  είτε  µε  συµβολαιογραφικό  έγγραφο.  Σηµαντικό  είναι  το  σηµείο  που

αφορά  στη γονική µέριµνα  των  παιδιών  από  τη δεύτερη  συµβίωση, ώστε µε  ρυθµίσεις  να

µπορούν να είναι κατοχυρωµένα και να λύνονται τα θέµατα που λύνονται αντίστοιχα και στα

δικαστήρια, όπως και η πρόνοια για την περιουσιακή σχέση.

Όσον αφορά στις διατάξεις που εκσυγχρονίζονται για την υιοθεσία το επώνυµο των

συζύγων και των διαζυγίων: ρυθµίζονται ζητήµατα που βελτιώνουν το θεσµό της υιοθεσίας ως

προς το χρόνο  και την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας. Γνωρίζουµε όλοι πόσα προβλήµατα

υπήρχαν  µέχρι  τώρα,  πόσα  χρόνια  χρειάζονταν  να  περιµένουν  τα  ζευγάρια  για  να

υιοθετήσουν  ένα  παιδί.  Είναι  σηµαντικό,  όσον  αφορά  στην  περίπτωση  του  κλονισµού  του

γάµου να θεσπιστούν τα δύο χρόνια για το τεκµήριο του ισχυρού κλονισµού του γάµου, ώστε

να  αποφεύγονται  ζητήµατα  εκβιασµών  και  ψυχικής  φθοράς  ανθρώπων  που  έχουν

αποµακρυνθεί µεταξύ τους. 

Εµείς  στην  Επιτροπή  Ισότητας  και  Δικαιωµάτων  του  Ανθρώπου  την  προηγούµενη

περίοδο καλέσαµε εκπρόσωπο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επισκεφτήκαµε ιδρύµατα,

στα  οποία  φιλοξενούνται  παιδιά  που  είναι  για  υιοθεσία,  όπως  το  Μητέρα  και  το  Πρότυπο

Εθνικό Νηπιοτροφείο. Ζητήµατα που συζητήθηκαν στην Επιτροπή δεν συµπεριλαµβάνονται

στο νοµοσχέδιο και θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν, όπως είναι το ζήτηµα της ιδιωτικής

υιοθεσίας και τα τόσα προβλήµατα που ενέχει, το θέµα της µυστικότητας των υιοθεσιών και το

θέµα  της  ενηµέρωσης  των  ενηλίκων  υιοθετηµένων  για  τους  φυσικούς  γονείς  τους.  Θα

µπορούσε ένα επόµενο νοµοσχέδιο να συµπεριλάβει όλα αυτά τα ζητήµατα. 
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Η επιδίωξη σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι να υπάρξει µια σύγχρονη εξέλιξη παράλληλη

µε τον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας. 

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των Επιτροπών):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Μπούγας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΟΥΓΑΣ:  Όποιος  δεν  θέλει  να  κάνει  µίζερη  αντιπολίτευση,  πρέπει  να

παραδεχθεί ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα προοδευτικό νοµοσχέδιο, το οποίο δίνει λύσεις

και,  µάλιστα,  τέµνοντας  µε  εξαιρετική  ακρίβεια  υπαρκτά  ζητήµατα,  που  απασχολούν  ένα

µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω, εδώ, να επισηµάνω και µάλιστα µε έµφαση,

την  εξαιρετική  σαφήνεια  της  αιτιολογικής  έκθεσης,  που  αν  αναγνωσθεί  µε  τον  τρόπο  που

πρέπει,  δίνει  απαντήσεις  στα  περισσότερα, για  να  µην  πω  σε  όλα,  τα  ζητήµατα  τα  οποία

ετέθησαν από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.

Αναφέρει,  ιδιαίτερα,  στις  δύο  τελευταίες  παραγράφους,  η  αιτιολογική  έκθεση ότι  το

Σύµφωνο  αποτελεί  µια  εναλλακτική  µορφή  µόνιµης  συµβίωσης  και  όχι  χαλαρού  γάµου.

Ταυτόχρονα, όµως, στην τελευταία παράγραφο, µε πολύ µεγάλη παρρησία, η πολιτεία κάνει

την επιλογή της. Λέει ο νοµοθέτης ότι δεν είµεθα υπέρ του Συµφώνου, αλλά για εµάς µέγιστη

αξία έχει ο γάµος ως θεσµός, αυτή προάγουµε και αυτή, βεβαίως, υποστηρίζουµε σύµφωνα

και µε την συνταγµατική επιταγή του άρθρου 20.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και η πολιτεία αλλά και το δίκαιο σύνολο ρυθµιστικών

κανόνων, πρέπει, όταν υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει νοµοθετικά να ρυθµιστούν, να έρχεται

να  τα  ρυθµίζει  και  όχι  εκούσια  να  τα  αφήνει  αρρύθµιστα,  δηµιουργώντας  στους  πολίτες

πολλαπλάσια  προβλήµατα  από  αυτά  που  αντιµετωπίζουν  άλλοι,  που  δεν  βρίσκονται  στα

πλαίσια µιας αρρύθµιστης κοινωνικής σχέσεως. 

Σε ό,τι αφορά στις ελεύθερες συµβιώσεις και  αναφέρεται  και αυτό στην αιτιολογική

έκθεση, ότι πολλοί νόµοι αναγνωρίζουν τις ελεύθερες  συµβιώσεις και  δηµιουργούν έννοµες

συνέπειες για ανθρώπους που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο συµβίωσης. Υπενθυµίζω ότι

πρόσφατα στην Επιτροπή έγινε µια πολύ µεγάλη συζήτηση για την τεχνική υποβοήθηση της

αναπαραγωγής και εκεί ουδείς είπε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το δικαίωµα της υποβοήθησης

στην αναπαραγωγή ζευγαριών που ζουν υπό καθεστώς ελεύθερης συµβίωσης και αυτό έχει

υπάρξει ως διάταξη στον Αστικό µας Κώδικα. 

Κατά  συνέπεια,  αναγνωρίζεται  από  το  Δίκαιο  η  ελεύθερη  συµβίωση,  όπως

αναγνωρίζεται  και  από  τη  νοµολογία  των  ελεύθερων  δικαστηρίων.  Σπεύδω  να  πω  ότι  και

ασφαλιστικά  δικαιώµατα  σε  έναν  εκ  των  δύο  ανθρώπων  που  επέλεξαν  την  ελεύθερη

συµβίωση έχουν  αναγνωρισθεί  και,  βάσει  του  932 του  Αστικού  Κώδικα,  δικαίωµα  ψυχικής

οδύνης σε έναν από τους δύο ανθρώπους που συµβιώνουν έχει, επίσης, αναγνωρισθεί και

εφόσον έχουµε µια κοινωνική πραγµατικότητα, ικανή εµπειρία και δαψιλή νοµολογία, τι άλλο

θέλει η πολιτεία, αν δεν θέλει να εθελοτυφλεί, παρά να έλθει να ρυθµίσει και µάλιστα µε έναν

τρόπο γενναίο, δηµιουργώντας ένα ελάχιστο πλέγµα προστασίας των ανθρώπων αυτών, που

έχουν επιλέξει την ελεύθερη συµβίωση; Διότι αυτό το οποίο κάνουµε είναι να δηµιουργούµε

ένα ελάχιστο πλέγµα προστασίας.

 Ακούστηκε το  επιχείρηµα  «γιατί  να το  κάνουµε;».  Δεν  είναι  όλα  αυτά  τα  ζητήµατα

λυµένα, εάν εφαρµόσουµε αναλογικά τις διατάξεις για το γάµο; Νοµίζω ότι σφάλουν αυτοί που

διατυπώνουν  αυτό  το  επιχείρηµα,  διότι  εάν  επιλεγεί,  ως  υποκατάστατο  του  γάµου,  το

Σύµφωνο  Ελεύθερης Συµβίωσης  είτε για  να αποκτήσει  κανείς περιουσιακά, κληρονοµικά ή

άλλα δικαιώµατα, εάν µεν έχει γίνει γάµος, δεν θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η επιλογή,

που εδώ έχουµε επιλογή µε σύµβαση, είναι καταχρηστική. Όταν, λοιπόν, οι επιλογές αγγίζουν
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τα όρια της καταχρηστικότητας, µπορεί να εφαρµοστεί στο Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης

το 281. 

Επίσης,  εάν  κανείς  κάνει  έναν  εικονικό  γάµο,  η  εικονικότητα  δεν  αποτελεί  λόγο

ακυρότητας του γάµου. Αντιθέτως, όµως, στη Σύµβαση, όπως είναι το Σύµφωνο Ελεύθερης

Συµβίωσης, εάν υποκρύπτεται η εικονικότητα πίσω από τις ρυθµίσεις ή επελέγη για λόγους

εικονικούς  το  Σύµφωνο  Ελεύθερης  Συµβίωσης,  µπορεί  να  αναγνωρισθεί  η  ακυρότητά του,

κάτι το οποίο δεν µπορεί να γίνει στο γάµο. Υπάρχουν, λοιπόν, ρυθµίσεις και διατάξεις. Αν το

δούµε  σε  συνδυασµό  µε  τις  λοιπές  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα,  δίνουν  λύση  σε

προβλήµατα και ζητήµατα, για τα οποία εάν εφαρµόσουµε σήµερα αναλογικά τις περί γάµου

διατάξεις, δεν µπορεί να δοθεί λύση.

Έρχοµαι,  τώρα,  στις  πολύ  σηµαντικές  άλλες  διατάξεις.  Θα  τις  αναφέρω

επιγραµµατικά.  Η  διετία  για  τον  ισχυρό  κλονισµό  είναι  κάτι  πάρα  πολύ  σηµαντικό.  Απλώς

επαναλαµβάνω την αιτιολογία της συναδέλφου, κυρίας Κόρκα. Πρέπει, όµως, κύριε Υπουργέ,

κατά  την άποψή  µου,  να  προσδιορίσουµε το σηµείο  της  λήξης  της  διετίας,  εάν θα  είναι  η

υποβολή της αίτησης της αγωγής ή αν θα είναι η ηµεροµηνία συζήτησης της αγωγής. Διότι

εάν δεν το ρυθµίσουµε αυτό, θα υπάρξει µια διχογνωµία. Ήδη, διαπιστώνεται διχογνωµία στη

νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων. 

Επιταχύνεται, ασφαλώς, η διαδικασία της υιοθεσίας, πλην όµως θέλω να πω ότι θα

πρέπει το Δίκαιο της υιοθεσίας να το δούµε συνολικά και όχι µε αποσπασµατικές διατάξεις.

Τέλος,  όσες  διατάξεις  και  εάν  βάλουµε,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  για  να

υποστηρίξουµε αυτές τις διαδικασίες, δεν θα το επιτύχουµε, εάν δεν εκδοθεί επιτέλους το Π.Δ.

Σύστασης  Κοινωνικής  Υπηρεσίας  στην  έδρα  κάθε  Πρωτοδικείου.  Αυτό  θα  δώσει  λύση  σε

πολλά από τα ζητήµατα που έρχεται να αντιµετωπίσει το νοµοσχέδιο. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία

Γκερέκου.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Δε θα ήθελα να µακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε

και  κύριε  Υπουργέ. Οι  συνάδελφοί  µου και η  εισηγήτρια  του ΠΑΣΟΚ µε έχουν καλύψει  σε

γενικές γραµµές απόλυτα. Θα τονίσω, λοιπόν και εγώ ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που

αντιµετωπίζει  σοβαρότατα  θέµατα,  τα  αντιµετωπίζει  επιδερµικά  και  επιπόλαια,  θα  έλεγε

κανείς, όπως, για παράδειγµα, το Σύµφωνο της Ελεύθερης Συµβίωσης. 

Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η ελληνική κοινωνία, δεν αντέχει την ένταξη µέσα σε αυτό

το Σύµφωνο των οµόφυλων ζευγαριών, δεν είναι έτοιµη. Η πεποίθησή µου είναι ότι η ελληνική

κοινωνία  θα  έπρεπε  να  αντέχει  τις  κοινωνικές  περιθωριοποιήσεις  και  τις  επιπτώσεις  που

έχουν αυτές στον κοινωνικό µας ιστό. Είχατε µια ευκαιρία να βοηθήσετε, µέσα από αυτό το

νοµοσχέδιο, στη µείωση των κοινωνικών περιθωριοποιήσεων και δεν το  κάνατε, όπως δεν

κάνετε ουσιαστικά βήµατα σχετικά µε ένα σηµαντικότατο θέµα, όπως είναι οι ρυθµίσεις για τις

υιοθεσίες και την εφαρµογή τους. 

Τα  προβλήµατα  στο  νοµικό  πλαίσιο  των  υιοθεσιών  είναι  πολλά  και  γνωστά  και

οφείλουµε να πούµε ότι στην Επιτροπή Ισότητας, πολλές φορές, έχουµε ασχοληθεί µε αυτά τα

θέµατα,  έχουµε  κάνει  προτάσεις.  Ο  προκάτοχός  σας  είχε  δεσµευθεί  για  διάφορα  θέµατα.

/Users/vasilissotiropoulos/Downloads/PRAKTIKA-1.DOC..doc 36



Π/φος Δ/φος Ηµεροµηνία Όνοµα αρχείου
ΠΛΕΣΣΑ ΠΕΤΡΟΥ 15.10.2008 BMED1015.MP1

Πιστεύουµε ότι εσείς, ενδεχοµένως, να πάτε παραπέρα, γιατί µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο

δεν λύνονται τα σοβαρά προβλήµατα που υπάρχουν ακόµη. 

Σε  γενικές  γραµµές,  ένα από  τα γνωστά  και  καταγεγραµµένα  προβλήµατα  ήταν  οι

δικαστικές εµπλοκές, που είχαν παρατηρηθεί στην ολοκλήρωση των υποθέσεων υιοθεσιών,

λόγω του προβλήµατος σχετικά µε την αναπλήρωση της συναίνεσης των γονέων. Το άρθρο

16 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, το οποίο αντικαθιστά το 1552 του Αστικού Κώδικα, δίνει

όντως  κάποιες  διεξόδους  στο  πρόβληµα  αυτό,  αλλά  θα  έλεγα  ότι  χρειάζεται  πολύ

περισσότερη προσοχή,  γιατί  η  ανάγκη,  βεβαίως, απλούστευσης  των  διαδικασιών  είναι  ένα

θέµα, αλλά και  η εξασφάλιση του απόλυτου συµφέροντος του  παιδιού είναι ένα  άλλο  πολύ

σοβαρό θέµα, το σοβαρότερο. Ειδικά στις περιπτώσεις που περιλαµβάνουν  και επιτροπεία

του  παιδιού,  τότε  τα  πράγµατα,  ενδεχοµένως,  στην  πράξη  να  είναι  εξαιρετικά  περίπλοκα.

Αυτό, όµως, µπορούµε να το αναλύσουµε στην κατ΄ άρθρον συζήτηση, που θα γίνει αύριο.

Τα µεγάλα, όµως, προβλήµατα που υπάρχουν στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, σχετικά

µε τις υιοθεσίες, δεν είναι τόσο αυτά που ρυθµίζει, όσο αυτά που δεν ρυθµίζει, κύριε Υπουργέ.

Υπό αυτή την έννοια, είναι και µια ευκαιρία που δυστυχώς χάνεται. Γενικές ρυθµίσεις για το

θέµα  των  δηµόσιων  υιοθεσιών  δεν  υπάρχουν  και  γνωρίζετε  καλά,  πιστεύω,  τα  σοβαρά

προβλήµατα που υπάρχουν στο θέµα αυτό. 

Επίσης,  δεν  υπάρχει  αναφορά  για  το  θέµα  της  αναδοχής,  ενός  σηµαντικότατου

θεσµού, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν επίσηµες ρυθµίσεις από πλευράς πολιτείας. Υπάρχει

ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι επαρκές και δεν είναι διαδεδοµένο στη χώρα µας. Δεν είναι

διαδεδοµένες αυτός ο θεσµός, δεν έχει βγει προς τα έξω, δεν έχει ανοίξει αυτός ο δρόµος, η

ελληνική κοινωνία να αντιµετωπίσει την αναδοχή µε τελείως διαφορετικό πρίσµα. Εκατοντάδες

παιδιά, αυτή τη στιγµή, είτε τα βρίσκουµε σε δηµόσια µαιευτήρια είτε τα βρίσκουµε σε κάποια

ιδρύµατα,  που  πολλά  από  αυτά  δεν  έχουν  τις  απαραίτητες  υποδοµές  και  από  πλευράς

εξειδικευµένου  προσωπικού  και  κάποια  άλλα  από  αυτά  οφείλουµε  να  πούµε  ότι  κάνουν

ηρωικές  προσπάθειες.  Είναι  εθελοντικές,  βεβαίως,  πρωτοβουλίες  που  καλύπτουν  τα  κενά

ενός κράτους, που θα έπρεπε αυτό να ρυθµίζει αυτά τα σηµαντικότατα θέµατα.

Τέλος, αφήνω το σηµαντικότερο πρόβληµα από όλα και θα ήθελα πραγµατικά, εδώ,

να µας πείτε τη δική σας θέση. Αναφέροµαι στις διακρατικές υιοθεσίες. 
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(Συνέχεια οµιλίας κυρίας Αγγελικής Γκερέκου)

 Αυτό  το  θέµα  το  έχουµε  φέρει  πολλές  φορές  στην  Επιτροπή.  Πότε  επιτέλους  θα

κυρώσουµε τη Συνθήκη της Χάγης για να λυθεί το θέµα αυτό; Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η

ανεξήγητη χρονοτριβή; Η Συνθήκη ψηφίστηκε το 1993 και σήµερα έχουµε 2008. Πού υπάρχει

πρόβληµα; Είµαστε από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν κυρώσει αυτή τη Συνθήκη. Για

ποιο  λόγο  συµβαίνει  αυτό;  Θα  ήθελα  να  µου  πείτε  τη  θέση  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης.

Βεβαίως,  εξαρτάται  και  από το  Υπουργείο  Υγείας, το  οποίο  αντιλαµβανόµαστε  ότι  δεν  έχει

θετική στάση απέναντι στο θέµα. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να το λύσετε, γιατί είναι αίτηµα

καθολικό. Θα πρέπει, βέβαια, να υπάρχουν και όλες εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες για την

προστασία των παιδιών προς υιοθεσία.

 Σε γενικές γραµµές, θα έλεγα ότι µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο χάνονται ευκαιρίες,

παρά  λύνονται  προβλήµατα,  γιατί  η  όλη  προσπάθεια  έχει γίνει  µε προχειρότητα  και  χωρίς

ουσιαστική πρόθεση εµβάθυνσης στα τόσο σοβαρά προβλήµατα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία

Αµµανατίδου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ:  Το  σχέδιο  νόµου  για  το  οικογενειακό

δίκαιο µπορεί να έγινε πολλές φορές θέµα στα µέσα ενηµέρωσης, όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι

έγινε  διαβούλευση,  ως  όφειλε  και  ότι  η  νοµοπαρασκευαστική  επιτροπή  της  Βουλής  έλαβε

υπόψη  της   όλες  εκείνες  τις  κοινωνικές  παραµέτρους,  ώστε  το  τελικό  σχέδιο  νόµου  που

συζητούµε σήµερα να προσφέρει τελικά στην σύγχρονη κοινωνία και να σέβεται τους πολίτες

και ιδιαίτερα τα παιδιά. 

 Μετά  από  τη  γενική  κατακραυγή  όλων  των  δικτύων  γυναικείων  και  κοινωνικών

οργανώσεων  και  µέσα  από  συνεχείς  αντιπαραθέσεις,  η  Κυβέρνηση  φέρνει  στη  Βουλή  το

νοµοσχέδιο αυτό, χωρίς κάποιες από τις προηγούµενες σκοταδιστικές ρυθµίσεις του, όπως

ήταν το επώνυµο των γυναικών, αλλά µε επιµονή σε άλλες, όπως την άρνηση του συµφώνου

ελεύθερης  συµβίωσης  σε  οµόφυλα  ζευγάρια  ή  και  µε  νέα  δαιµόνια,  όπως  η  ξενοφοβία,  ο

ρατσισµός για τα ονόµατα υιοθετηµένων παιδιών. 

 Το νοµοσχέδιο, παρά τις αλλαγές βρίθει προχειροτήτων και µιας ύποπτης βιασύνης

που  επιδεικνύει  η  Κυβέρνηση,  την  οποία  βέβαια  δεν  εµπιστευόµαστε  µέχρι  την  τελευταία

στιγµή για το τι τελικά θα καταθέσει.

 Έχουν περάσει 25 χρόνια από τη µεταρρύθµιση του οικογενειακού δικαίου, που είχε

δώσει προοδευτικό χαρακτήρα στα ζητήµατα αυτά και επιτεύχθηκε µετά από µια σοβαρή και

µακρόχρονη  συζήτηση  µε  όλους  τους  ενδιαφερόµενους  και  εµπλεκόµενους  φορείς  και

οργανώσεις. Στο χρόνο που µεσολάβησε υπήρξαν και άλλες επί µέρους τροποποιήσεις  που

επιβλήθηκαν από διάφορες εξελίξεις, όπως η παρένθετη µητρότητα και άλλα. Σήµερα, µε την

εµπειρία  της  εφαρµογής  του  οικογενειακού  δικαίου,  από  το 1983 έως  σήµερα,  έπρεπε  να

αρχίσει  µια  συζήτηση  για  να  αντιµετωπιστούν  ζητήµατα  που  δεν  είχαν  τότε  κριθεί  ώριµα,

όπως το ζήτηµα της υποχρεωτικότητας  του πολιτικού γάµου για όλους τους  πολίτες, χωρίς

διακρίσεις, το ζήτηµα της ρύθµισης της ελεύθερης συµβίωσης, το ζήτηµα της ρύθµισης της

συµβίωσης οµοφύλων, αλλά και τα ζητήµατα που συνδέονται µε την οικογένεια, την γονική
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µέριµνα  και  την επιµέλεια  των παιδιών,  κατά  τη  διάρκεια  του γάµου, αλλά  κυρίως  µετά  τη

διάσπαση της κοινής συµβίωσης.

 Τα  παραπάνω  και  άλλα  παρεµφερή  επείγει  να  αντιµετωπιστούν,  αν  ειλικρινά

ενδιαφερόµαστε για την οικογένεια, το  παιδί, την κοινωνία. Η Κυβέρνηση, αντί να ξεκινήσει

µιας σοβαρή συνολική συζήτηση, προσπάθησε να περάσει αποσπασµατικές ρυθµίσεις που

αποτελούν µια  βαθιά συντηρητική επίθεση προς τα κατακτηµένα δικαιώµατα των γυναικών,

όπως οι προτάσεις της σε σχέση µε τα επίθετα των γυναικών και στις δύο εκδοχές τους, που

δηµιουργούν προβλήµατα, αντί να τα επιλύουν, όπως π.χ. στην περίπτωση των διατάξεων

που  αφορούν τη γονική  µέριµνα. Επίσης, είναι άτολµες, έτσι ώστε να µη  δίνεται λύση στα

υπαρκτά  σηµερινά  προβλήµατα,  όπως  µε  τις  ρυθµίσεις  του  συµφώνου  της  ελεύθερης

συµβίωσης, από τις οποίες εξαιρούνται τα ζευγάρια οµοφύλων. 

Στην τροποποίηση του 1983 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η κοινή γονική µέριµνα,

που αντικατέστησε την πατρική εξουσία. Στην περίπτωση της λύσης του γάµου, στη ρύθµιση

της γονικής µέριµνας, η έννοια  του συµφέροντος του παιδιού, ήταν κυρίαρχη.  Δεν υπάρχει

καµία αµφιβολία ότι το συµφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος, όµως,

αυτό που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί από την Πολιτεία  είναι το ποιος και πώς το ποιο είναι

το συµφέρον του παιδιού.  Σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις, αυτό το κρίνει το δικαστήριο,

παίρνοντας υπόψη τη γνώµη των γονέων, του παιδιού -αν είναι πάνω από 14 χρόνων- και

την έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας που ποτέ δεν δηµιουργήθηκε. Το δικαστήριο µπορεί να

δώσει τη γονική µέριµνα και στους δύο γονείς ή  µόνο σε έναν ή να την κατανείµει ή να τη

δώσει σε τρίτο. Το σχέδιο που προτάθηκε και ήδη έχει αποσυρθεί, φαίνεται να διέπεται από τη

φιλοσοφία του ότι η γονική µέριµνα των παιδιών και η ρύθµιση των σχέσεών τους µε τους

γονείς,  µετά  τη  λύση  του  γάµου,  είναι  θέµα  ιδιωτικό  των  γονέων  και  µόνο  σε  περίπτωση

διαφωνίας επεµβαίνει η Πολιτεία δικαστικά. 

 Στην   πραγµατικότητα  τα  πράγµατα  δεν  είναι  τόσο  απλά.  Το  ζήτηµα  της  οµαλής

ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ζωής ενός ανήλικου είναι ζήτηµα που αφορά όχι µόνο

τους  γονείς  του,  αλλά  και  την  κοινωνία.  Υπάρχουν  περιπτώσεις  που  ακόµη  και  κατά  τη

διάρκεια του γάµου, απαιτείται παρέµβαση της Πολιτείας για τη διασφάλιση του συµφέροντος

του ανήλικου, όπως είναι οι περιπτώσεις βίας και άλλα.  Στην περίπτωση, όµως, της λύσης

του γάµου, η διαφωνία των γονέων σε σχέση µε τα ζητήµατα που αφορούν το παιδί, είναι αν

όχι  ο  κανόνας,  πάρα  πολύ  συχνή.  Ακόµη  και  στις  περιπτώσεις  που  οι  γονείς  έχουν

συµφωνήσει  στα  ζητήµατα  της  γονικής  µέριµνας  και  της  επικοινωνίας  των παιδιών  µε τον

άλλο  γονέα  ή  έχει  εκδοθεί  απόφαση  για  τα  θέµατα  αυτά,  πολύ  συχνά  η  απόφαση

παραβιάζεται.  Το  πώς  θα  αποφασιστεί  η  τήρηση  των  αποφάσεων  αυτών  είναι  ένα  άλλο

µεγάλο ζήτηµα.

 Εποµένως, η σηµερινή ρύθµιση ότι η γονική µέριµνα είναι κοινή ή ρυθµίζεται  από

συµφωνία  των  γονέων,  µε  συµβολαιογραφικό  έγγραφο,  ούτε  σκόπιµη  είναι  ούτε

αποτελεσµατική. Από το νόµο θα έπρεπε να προβλεφθεί η έκδοση µιας και µόνης δικαστικής

απόφασης,  η  οποία  να ρυθµίζει  συγχρόνως  και  ενιαίως  τα  του διαζυγίου, καθώς  και   την

επιµέλεια  των  τέκνων,  τον  προσδιορισµό  του  ύψους  της  διατροφής,  την  ετήσια
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αναπροσαρµογή του ποσού και τέλος, τα της επικοινωνίας του µη συγκατοικούντος γονέα  µε

το παιδί, ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές δικές και το κόστος που αυτές συνεπάγονται. 

Η ύπαρξη και λειτουργία µιας κοινωνικής υπηρεσίας στελεχωµένης µε το κατάλληλο

προσωπικό  κοινωνιολόγων,  ψυχολόγων,  που  θα  παρεµβαίνει  συµβουλευτικά  προς  τους

γονείς και εισηγητικά προς το δικαστήριο, είναι απολύτως αναγκαία. 

Αναγκαία είναι επίσης, η  θέσπιση οικογενειακού δικαστηρίου, ένα πάγιο αίτηµα του

ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά και του νοµικού κόσµου.

 Γιατί γελάτε, κύριε Υπουργέ; 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  (Υπουργός  Δικαιοσύνης):  Συµφωνώ  µε  αυτά  που  λέτε,

αλλά είναι θέµα χρόνου. Δεν µπορούν να γίνουν όλα σήµερα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  (Προεδρεύων  των  Επιτροπών):  Το  λόγο  έχει  ο  κ.

Αλυσανδράκης.

ΚΩΣΤΑΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ:  Δεν  έχω  τίποτα  να  προσθέσω  σε  αυτά  που  είπε  ο

Εισηγητής µας. Ακούγοντας, όµως, τη συζήτηση, θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες

σκέψεις περί δικαιωµάτων.

 Έχει γίνει µόδα τα τελευταία χρόνια να µιλάµε για τον γάµο των οµοφύλων ζευγαριών

και να το προβάλλουµε ως δικαίωµα. Βεβαίως, εδώ επιτρέψτε µου να εντοπίσω σε αυτούς

που το προβάλλουν ένα κενό: Γιατί να µιλάµε µόνο για ζευγάρια και όχι για τρίο, κουαρτέτο,

κουιντέτο, σεξτέτο, οκτέτο κ.λπ.;  Βεβαίως, όπως είπε και ο κ. Σκυλλάκος, άλλο πράγµα είναι

οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού, τις οποίες καταδικάζουµε απροκάλυπτα.

 Υπάρχουν και άλλες µόδες. Υπάρχει η µόδα να µιλάµε για τα δικαιώµατα των ζώων,

για  δικαιώµατα  µειονοτήτων,  τα  οποία,  όµως,  τα  θυµόµαστε  όταν  θέλουµε  να

χρησιµοποιήσουµε τις µειονότητες, για να δικαιολογήσουµε στρατιωτικές επεµβάσεις, π.χ. στα

Βαλκάνια.  Πιστεύω  ότι  αυτές  οι  µόδς  δεν  είναι  καθόλου  τυχαίες.  Έχουν  ως  στόχο  να

παραµερίσουν  πραγµατικά  δικαιώµατα,  όπως  π.χ.  το  δικαίωµα  της  εργασίας,  που

καταπατιέται βάρβαρα, το δικαίωµα στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, το δικαίωµα στην

ελεύθερη έκφραση, ακόµα και το δικαίωµα της διαµαρτυρίας. Μιλώντας για το δικαίωµα της

διαµαρτυρίας,  δεν  µπορώ  να  µην  καταδικάσω  τη  σηµερινή  επέµβαση  των  ΜΑΤ,   που

επιτέθηκαν  σε  κατοίκους  του  χωριού  Ελληνικό   του  νοµού  Ιωαννίνων,  επειδή  οι  κάτοικοι

αντιδρούσαν στη χωροθέτηση Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. 
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(Συνέχεια οµιλίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗ)

Βεβαίως, οι δυνάµεις της τάξεως αφού µας περιέλουσαν µε δακρυγόνα επικράτησαν

και πέτυχαν το σκοπό τους που ήταν να εγκατασταθεί στο χώρο ο εργολάβος ώστε να αρχίσει

να  αµείβεται  για τις υπηρεσίες του. Μου έκανε εντύπωση κύριε Υπουργέ, και  η  στάση  του

Εισαγγελέα ο οποίος υποτίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι παρών για να κάνει µια εκτίµηση

της  κατάστασης.  Ο  συγκεκριµένος  Εισαγγελέας  κρυβόταν  πίσω  από  τους  επικεφαλής  της

Αστυνοµίας  όταν  γινόντουσαν  οι  διαπραγµατεύσεις  και  πεισµατικά  αρνιόταν  να ακούσει  τα

επιχειρήµατα των κατοίκων, όπου είχαν βάσιµα επιχειρήµατα. Ανάµεσα σ’ αυτά ότι υπάρχουν

δικαστικές υποθέσεις σε εκκρεµότητα που θα µπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση του

ΧΥΤΑ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία

Κεφαλογιάννη.

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ:  Στην  Επιτροπή  Ισότητας  και  Δικαιωµάτων  του  ανθρώπου

συζητούσαµε για ένα χρόνο αυτά τα θέµατα και νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη ότι

το Υπουργείο Δικαιοσύνης έρχεται να φέρει αυτό το νοµοσχέδιο όπου είναι µια µεταρρύθµιση

στο οικογενειακό δίκαιο και µια τοµή για ολόκληρη την κοινωνία. Η πρόταση που αφορά το

Σύµφωνο  της  Ελεύθερης  Συµβίωσης  ξέρουµε  ότι  είναι  µια  σύγχρονη  πραγµατικότητα  και

λόγω των νέων τάσεων στον τρόπο της ζωής κυρίως των νέων ανθρώπων, δηµιούργησε την

ανάγκη  της  πρόβλεψης  για  την  ελεύθερη  συµβίωση  των  προσώπων  όπως  είπε  και  η

Εισηγήτρια  υπάρχουν  στοιχεία  που  δείχνουν  την  ηλικιακή  οµάδα   18  –  24  ετών  έχει

τριπλασιασθεί το ποσοστό των γυναικών που επιλέγουν να συµβιώσουν εκτός γάµου. Αυτό

που βλέπουµε ότι είναι θετικό είναι ότι γίνεται η πρόβλεψη για τα ζευγάρια αυτά µε έµφαση

στη ρύθµιση  των συνεπειών αυτής της συµβίωσης που αφορά  τα  παιδιά, τις περιουσιακές

σχέσεις  και  την  προστασία  της γυναίκας  και  της  µητέρας.  Η  ελεύθερη  συµβίωση  είναι  µια

εναλλακτική  µορφή  µόνιµης  συµβίωσης  και  όχι  µια  µορφή  χαλαρού  γάµου,  εποµένως  ο

νοµοθέτης δεν προτίθεται να υποκαταστήσει τον θεσµό του γάµου αλλά παραδεχόµενος τις

νέες τάσεις και τα δεδοµένα έρχεται να καλύψει ένα νοµοθετικό κενό το οποίο άλλωστε για την

Ευρώπη και για πάρα πολλές χώρες είναι συνηθισµένη και κυρίαρχη εδώ και αρκετά χρόνια.

Για να είµαστε σωστοί πρέπει να πούµε ότι η ρύθµιση στις υπόλοιπες χώρες περιλαµβάνει και

τα  οµόφυλα ζευγάρια που  ενδεχοµένως,  ένα κοµµάτι  της  ελληνικής  κοινωνίας να µην είναι

έτοιµο να δεχθεί αυτό. 

Η  προσωπική  µου  άποψη   είναι  ότι  θα  πρέπει  και  εµείς  να  ανοίξουµε  αυτή  την

συζήτηση και ενδεχοµένως σε µια επόµενη φάση να δούµε πώς µπορούµε να καλύψουµε το

κοµµάτι αυτό. Οι ρυθµίσεις που εισάγονται στο κοµµάτι που αφορά την υιοθεσία βελτιώνουν

την λειτουργία του θεσµού έτσι ώστε η υιοθεσία να κινείται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και

δίνεται  η  δυνατότητα  υιοθεσίας  από  ενδιαφερόµενους  γονείς  και  πρόσωπα.  Επίσης,

σχεδιάζεται  νέα  πολιτική  κατά  της  ιδρυµατοποίησης  των  εγκαταλελειµµένων  και  ορφανών

παιδιών. 

Προβλέπονται µέτρα  για την καταστολή της δράσης των κυκλωµάτων εµπορίας και

εκµετάλλευσης παιδιών. Ρυθµίζεται  ο  ρόλος των δικαστηρίων τα οποία αναπληρώνουν την
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συναίνεση  των  φυσικών  γονέων  και  θεσµοθετείται  η  δυνατότητα  των  συγγενών  των  προς

υιοθεσία παιδιών. 

Διευρύνεται η διαδικασία των ελληνικών δικαστηρίων όταν ένας από τους δύο έχουν

την ελληνική ιθαγένεια. Για το διαζύγιο περιορίζεται σε δύο χρόνια από τα τέσσερα το αµάχητο

τεκµήριο και έτσι ουσιαστικά δίνεται πολύ πιο σύντοµα λύση σε κάποιους νεκρούς γάµους. 

Τέλος,  στο  τρίτο  κεφάλαιο  στοχεύει  να  διευκολύνει  τη  λειτουργία  των  ελληνικών

δικαστηρίων  και  άλλων  δικαστικών  αρχών  έτσι  ώστε  να  επιτελούν  το  έργο  τους

αποτελεσµατικότερα ταχύτερα και µε λιγότερη γραφειοκρατία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (Προεδρεύων των Επιτροπών): Το λόγο έχει η κυρία

Πατριανάκου.

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι πέρα

από την προοδευτικότητα, την συγκρότηση, τη σωστή οργάνωση του νοµοσχεδίου ερχόµαστε

να καλύψουµε υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες. Ο νοµοθέτης όταν δηµιουργεί δίκαιο είναι γιατί

ακριβώς έρχεται να καλύψει ανάγκες της κοινωνίας και όχι η νοµοθετική ρύθµιση είναι αυτή

που τελικά έχει παράγωγα αποτελέσµατα στην κοινωνία.

Η  ελληνική  οικογένεια,  καλώς,  είναι  η  πυρηνική  δοµή  της  κοινωνίας  µας.  Δέχεται

επιρροές φιλελεύθερες και µη από τις όµορες χώρες από την ευρωπαϊκή οντότητα. Δέχεται

πολλαπλά  πρότυπα  συµπεριφοράς  και  πιέσεις.  Ορθά  µέσα  στην  Αιτιολογική  Έκθεση  του

νοµοσχεδίου αντιµετωπίζουµε τις διαρκώς αυξανόµενες εξωγαµιαίες σχέσεις και τις διαρκώς

αυξανόµενα παράγωγα αυτών. Το 7% του πληθυσµού είναι µετανάστες. Έχουµε πολιτισµικές

επιρροές, θρησκευτικές και ιδεολογικές διαφορές. Όλες αυτές είναι δεδοµένο ότι παράγουν

σχέσεις οι οποίες ζητούν και νοµική υπόσταση και ταυτόχρονα πρέπει να λύνουν ζητήµατα. Η

ελεύθερη  συµβίωση  δεν έρχεται ως αντίπαλον  δέος του γάµου  αλλά είναι  µια  εναλλακτική

µορφή συµβίωσης η οποία πρέπει να αντιµετωπισθεί ως τέτοια και είναι εξαιρετικά σηµαντικό

ότι  µε  τις  παρούσες  ρυθµίσεις  αντιµετωπίζουµε  δύο  πολύ  σοβαρά  ζητήµατα  και  γι’  αυτό

νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικό.

Πρώτον  τη  νοµική  κατοχύρωση  των παιδιών  που  γεννιούνται  µέσα  από  µια  τέτοια

σχέση. Την αποκατάσταση περιουσιακών αδικιών που σχεδόν πάντα είναι εις βάρος αυτού

που στην σχέση είναι το αδύνατο µέλος και βεβαίως, το αδύνατο µέλος δεν έχει καµία σχέση

µε το φύλο. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου απαντούν σε µια πραγµατικότητα η

οποία όσο περνούν τα χρόνια διαρκώς θα εντείνεται και θα οξύνεται. Αυτό που προσπαθούµε

να  βάλουµε  στην  ελληνική  κοινωνία  προς  συζήτηση  είναι  ότι  δεν  έρχονται  οι  νοµοθετικές

ρυθµίσεις να  καθορίζουν ή  να αποθαρρύνουν τον τρόπο  µε τον οποίο  θα  αποφασίζουν τα

ζευγάρια  να  συµβιώνουν.  Ο  καθένας  έχει  τη  δυνατότητα  της  επιλογής  του  θρησκευτικού

γάµου ή του πολιτικού προκειµένου να αντιµετωπίσει τον τρόπο µε τον οποίο αποδέχεται τους

κοινωνικούς περιορισµούς αλλά έχει και την δυνατότητα µέσα από την ελεύθερη συµβίωση να

δοµήσει µε τον σύντροφό του σχέσεις που θα είναι βασισµένες στην ελεύθερη βούληση, στο

σεβασµό των συµµετεχόντων, στην αυτονοµία τους και πάνω απ΄ όλα σ’ αυτό που κατά κύριο

λόγο επιλέγουν όταν ξεκινούν µια σχέση. Ποτέ κανένας νοµοθετικός ή  νοµικός περιορισµός

δεν είναι εκείνος  που  καθορίζει και αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα συµβιώνουν τα

άτοµα. Γι’ αυτό και όλα αυτά τα  οποία ακούσαµε σήµερα από τα κόµµατα της Αξιωµατικής
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Αντιπολίτευσης  προσωπικά  θεωρώ  ότι  είναι  υποκριτικά  διότι  το  συγκεκριµένο  Σύµφωνο

Ελεύθερης Συµβίωσης αντιµετωπίσθηκε ως υποκατάστατο του γάµου. Εµείς δεν το θεωρούµε

έτσι αλλά το θεωρούµε εναλλακτική µορφή συµβίωσης και εκείνο το οποίο ζητάµε απ’ όλους

είναι να σεβαστούν τον τρόπο µε τον οποίο το εισάγουµε και να ασκήσουν την κριτική τους

προς βελτίωση του παρόντος νοµοσχεδίου.

Στο  σηµείο αυτό γίνεται  η  γ΄ ανάγνωση  του καταλόγου των µελών της Επιτροπής.

Παρόντες οι Βουλευτές κ.κ.:

Τέλος και περί ώρα 20.55΄ λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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