
Έπί τής προτάσεως νόμον «rip: τροποποιήτεως τής παρ. I 
-zrj άρθρου 10 τού N.A. 3717/1957 «περί τροποποιήτεως
καί σνμπληρώσεως ένίων διατάξεων φορολογικών καί άλλων 
νόμων αρμοδιότητες τον 'Υπουργείου τών Οικονομικών».

Πρός την Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Μέ την τταρ. 1 τον άρθρου ιυ τ:ΰ Ν.Α. 3717/1957. τής 
όμοιας προτείνεται ή κατάργτστ καί αναμόρφωση. ορίζεται 
ότι: «Άρ·5ρον 10: παρ. 1: Τά τής έν γόνε: κατανομής τον 
καθαρού προϊόντος τών Κρατικών Λαχείων καί τον καθορι
σμού τών συμμετεχόντων εις ταίτην Νομικών Π ροσώπων δν- 
νανται νά ρνθμίζωνται διά Β. Α/των έκδιδομένων τή προτά- 
σει τον Υπουργού τών Οικονομικών».

Ή μέχρι σήμερον εφαρμογή τής διατάξεως αυτής έχει άτν- 
χώς οδηγήσει σέ κακή διαχείρ-ση τον δημοσίου χρήματος, μέ 
την έννοια ότι ή διάθεση τών διαφόρων ποσών γίνεται μέ γνώ
μονα την εξυπηρέτηση μινρίΡά>^κών ·στόχων καί την εφαρ
μογήν μιας πολιτικής ρουσφετολογίας καί προβολής τον έκά- 
στοτε ' Υπουργού τών Οικονομικών.

'Η διαπίστωση αυτής τής αλήθειας καί ή ανάγκη περιστο- 
λής περαιτέρω τής δημοσίας δαπάνης, σέ εποχή μάλιστα δια- 
κηρνσσομένης λιτότητας, επιβάλλει την κατάργηση τής δννα- 
τότητος τον έκάστοτε Υπουργού τών Οικονομικών νά διαθέ
τη αΰτό τόν ττόρο κατά τρόττον πού νά προκαλή την Κοινή. Γνώ- 
μη, χωρίς μάλιστα νά είναι δυνατόν νά έλεγχθή αρμόδια, καί 
ή σκοπιμότητα τής δαπάνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ £ Μέ την παρούσα πρόταση νόμον επιδιώκεται ή κατάρμ · 
ση αυτής τής διατάξεως καί ή αναμόρφωσή της ώστε το προϊί · 
τών Κρατικών Λαχείων νά αποδίδεται εις τέ Ίδρυμα Κρατ: 
κών 'Υποτροφιών.

Πιστεύω ότι ή σκοπιμότητα τής ώς άνω πσοτάσεως θά 
εκτιμηθή όπως πρέπει, έν οψει καί τών αναγκών σέ ειδικούς 
επιστήμονας τού έχει σήμερα ή πατρίδα μας.

Άθήναι. 3 'Οκτωβρίου 1979 

'Ο προτείνων βουλευτής
ΚΩΣΤΗΣ ΓΟΝΤΙΚΛΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως τής παρ. 1 τον άρθρου 10 τον Ν.Δ. 
3717/1957 «περί τροποποιήσεως καί σνμπληρώσεως ένίων 
διατάσεων φορολογικών καί άλλων νόμων αρμοδιότητες τον 
Υπουργείου τών Οικονομικών».

«Άρθρον 10.

1. Το καθαρόν προϊον τών Κρατικών Λαχείων αποδίδεται 
στο Ίδρνμα Κρατικών 'Υποτροφιών γιά την εξυπηρέτηση τών 
σκοπών αυτόν».

Άθήναι, 8 ’Οκτωβρίου 1979 

'Ο προτείνων βουλευτής

ΚΩΣΤΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ


