ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗ Σ
Θ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ'
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΘ'
Τετάρτη 21 Απριλίου 1999

Αθήνα, σήµερα στις 21 Απριλίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.15' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου
η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Β'
Αντιπροέδρου αυτής κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙ∆Η.

την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ιατρών των Κέντρων Υγείας
Θεσσαλίας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" ζητεί την τροποποίηση της Υπουργικής
Απόφασης για τις εφηµερίες του έτους 1999 και ειδικά αυτές των
Κέντρων Υγείας.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

8) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Φερών
Μαγνησίας ζητεί την επανεξέταση του τοµέα των εφηµεριών των
γιατρών των Κέντρων Υγείας.

Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές
προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Γεώργιο Σούρλα,
Βουλευτή Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
"Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ, Α∆ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ΟΣΕ ζητεί την τακτοποίηση του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΤΑΠ/ΟΣΕ στο
ΤΑΠ/ΟΤΕ.
2) Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Κινητικά
Αναπήρων ζητεί να µη χρησιµοποιείται η λέξη ανάπηρος µε
απαξιωµατική σηµασία από κοινοβουλευτικούς άνδρες.
3) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Βιοµηχανιών 'Ερευνα και Ανάλυση αναφέρεται στο θέµα της
συµβολής των κερδών της βιοµηχανίας για τη διαµόρφωση του
δείκτη τιµών χονδρικής.
4) Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Μεσογειακής Αναιµίας καταγγέλλει τις σοβαρές ελλείψεις αίµατος
που παρουσιάζονται στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".
5) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Μεσογειακής Αναιµίας καταγγέλλει τις σοβαρές ελλείψεις αίµατος
που παρουσιάζονται στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".
6) Οι Βουλευτές κύριοι ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το
Συνδικάτο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Νοµού Ηλείας
καταγγέλλει καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της
Σκαφιδιάς από τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου "ΜΙΡΑΜΑΡΕ".
7) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ και ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε

9) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων 10/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς
Μαγνησίας ζητεί να µην υποβιβαστεί σε 8/θέσιο το 10/θέσιο
∆ηµοτικό Σχολείο Ζαγοράς.
10) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Σουρλίγκειο
'Ιδρυµα Καναλίων Μαγνησίας ζητεί οικονοµική ενίσχυση.
11) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Φερών
Μαγνησίας ζητεί την εκπόνηση υδρογεωλογικής µελέτης στην
ευρεία περιοχή του ∆ήµου Φερών.
12) Οι Βουλευτές κύριοι ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ και ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΣΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο 'Επαρχος, οι
∆ήµαρχοι Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής, Ν.Κούταλης Λήµνου και η
Κοινότητα Αγ.Ευστρατίου ζητούν να τους παραδοθεί ο µηχανικός
εξοπλισµός που τους αναλογεί στη Λήµνο.
13) Οι Βουλευτές κύριοι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ και
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
'Ενωση Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ Αττικής - Πειραιώς ζητεί να µη
χορηγηθούν νέες άδειες λειτουργίας πρακτορείων ΠΡΟ-ΠΟ.
14) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Κάτοικοι Αγίας Ρούµελης Σφακίων ζητούν να
δροµολογηθεί οχηµαταγωγό πλοίο της ΑΝΕΝ∆ΥΚ από Αγ.Ρούµελη
προς Χώρα Σφακίων.
15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Χορευτικός 'Οµιλος Αλµυρού Μαγνησίας
ζητεί οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
του.
16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων ζητεί
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οικονοµική ενίσχυση για την αποπεράτωση του κτιρίου του.
17) Ο Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία Γονείς και Φορείς Ιδρυµάτων
Ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κρήτης ζητούν να εγκριθεί
η ίδρυση και λειτουργία Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής
στο Ρέθυµνο.
18) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Κέντρο Υγείας νήσου Μυκόνου ζητεί την
πλήρωση των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού.
19) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Αµοργού ζητεί τον άµεσο
έλεγχο του πόσιµου νερού της νήσου Αµοργού.
20) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Επαρχος Μήλου ζητεί να ανακληθεί
απόφαση του ΙΚΑ που επιδικάζει πρόστιµα σε επιχειρήσεις της
περιοχής του Επαρχείου Μήλου για µη καταχώρηση εργαζοµένων
σ' αυτές.
21) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Επαρχος Μήλου ζητεί να µη µεταφερθεί ο
έλεγχος των µελετών τουριστικών καταλυµάτων του Νοµού
Κυκλάδων στη Ρόδο.
22) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Επαρχος Μήλου ζητεί την πρόσληψη δύο
ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Μήλου.
23) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Γιατροί του Κέντρου Υγείας Νάξου ζητούν
να τους καταβληθούν δεδουλευµένες υπερωρίες τους.
24) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αµοργού ζητεί την πύκνωση των
ακτοπλοϊκών δροµολογίων από και προς τη νήσο Αµοργό.
25)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι ∆ήµοι της
περιοχής Μεσαράς Κρήτης ζητούν την κάλυψη των κενών θέσεων
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα κέντρα υγείας της
περιοχής τους.
26) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το 'Ιδρυµα Ειδικών Παιδιών Ατόµων Νοµού Μαγνησίας "ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ" ζητεί την
απαλλαγή των ιδρυµάτων από τη φορολογία της ακίνητης
περιουσίας.
27) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το 'Ιδρυµα Ειδικών Παιδιών - Ατόµων Νοµού
Μαγνησίας "ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ" ζητεί την απαλλαγή των
ιδρυµάτων από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας.
28) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Φθιώτιδας ζητεί
οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν από κατολισθητικά φαινόµενα στο Νοµό Φθιώτιδας.
29) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Εργαζοµένων ΗΛΠΑΠ ζητεί νέες
ρυθµίσεις για το εργασιακό καθεστώς των µελών της.
30) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου αντιτίθεται στη
χορήγηση αδειών στις ακτοπλοϊκές γραµµές ∆ωδεκανήσου.
31) Η Βουλευτής Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων του 1ου
Νοσοκοµείου ΙΚΑ "Η Πεντέλη" ζητεί την πρόσληψη προσωπικού
στο νοσοκοµείο.
32) Ο Βουλευτής Αχαϊας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Πελλάνας Λακωνίας ζητεί την
έναρξη των εργασιών του έργου "∆ρόµος Σπάρτης - Καστόρι Λογκανίκος".
33) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κοινότητα Τσάκων Πέλλας ζητεί την
αναπροσαρµογή της χορηγίας τέως Προέδρου Κοινότητας Τσάκων.
34) Ο Βουλευτής Θεσ/νίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Παλλήνης του Νοµού Χαλκιδικής
υποβάλλει προτάσεις για την κατανοµή των αυτοκινήτων και
µηχανηµάτων στους ∆ήµους από το Υπουργείο Εσωτερικών.
35) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι πολιτικοί συνταξιούχοι τέως
Γενικοί ∆/ντές του Ελληνικού ∆ηµοσίου ζητούν ευνοϊκή ρύθµιση της
συνταξιοδότησής τους.
36) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Παρακολούθησης
Προγραµµατικής Σύµβασης Καραθώνας ζητεί την αξιοποίηση της
Καραθώνας Ναυπλίου.
37) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μανταµάδου Λέσβου ζητεί
την πρόσληψη προσωπικού για την εύρυθµη λειτουργία του.
38) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Ιπταµένων Μηχανικών
της Ολυµπιακής ζητεί την ικανοποίηση εργασιακών αιτηµάτων της.
39) Οι Βουλευτές κύριοι ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Πετρούπολης ζητεί τη διατήρηση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα της
ΕΥ∆ΑΠ.
40) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορα µε την οποία ο Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος "Ο
Λήµνιωνας" Αγ.Σοφίας Εύβοιας καταγγέλλει τις µεταλλευτικές
δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ ΑΕ.
41) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Τεχνικών ∆ΕΗ ζητεί την
επάνδρωση του Πολυιατρείου Αλιβερίου.
42) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αρτεµισίου Εύβοιας ζητεί την
αποκατάσταση του οδοστρώµατος στη θέση "Αγ.Τριάδα".
43) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων
ζητεί την ευνοϊκή ρύθµιση των χρεών της προς την ΑΤΕ.
44) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Κρυονερίου Ιστιαίας ζητούν την οµαλοποίηση της τηλεφωνίας στην
περιοχή τους.
45) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Μηλέων Ιστιαίας ζητούν την οµαλοποίηση της τηλεφωνίας στην
περιοχή τους.
46)

Ο

Βουλευτής

Εύβοιας

κ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΘ' - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κύµης ζητεί τη διατήρηση
του Ταχυδροµικού Γραφείου Οξυλίθου.
47) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ωρεών Εύβοιας ζητεί την ενίσχυση
µε προσωπικό του Λιµενικού Σταθµού του.
48) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καρύστου ζητεί την
εξέταση από την Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 998/79 της
αίτησης των ιδιοκτητών ακινήτων στη θέση "Τρύπα Μαντριά".
49) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Πύρρος, ζητεί να µην
καταργηθεί το Τελωνείο Αλιβερίου.
50) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αρτεµισίου Εύβοιας ζητεί την
επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων του ∆ήµου.
51) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μαρµαρίου Εύβοιας ζητεί στο
Περιφερειακό Ιατρείο Μαρµαρίου να εφηµερεύει αγροτικός ιατρός τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
52) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ιστιαίας ζητεί τη ρύθµιση των
οικονοµικών εκκρεµοτήτων του ∆ήµου.
53) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ελυµνίων Εύβοιας ζητεί την
αποκατάσταση των ζηµιών του οδικού δικτύου Ροβιές - Μαοούλι Βουτιά - Ιστιαία.
54) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΙΑΚΑΤΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ινάχου Αιτωλ/νίας ζητεί
οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας
Χαλκιοπούλων µε εφηµερεύοντες ιατρούς.
55) Ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ινάχου Αιτωλ/νίας ζητεί οικονοµική
ενίσχυση για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας Χαλκιοπούλων µε
εφηµερεύοντες ιατρούς.
56) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής
ζητεί την αποµάκρυνση από τον κόλπο της Ελευσίνας όλων των
πλοίων που αδυνατούν να ξαναταξιδέψουν.
57) Οι Βουλευτές κύριοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Παράρτηµα Βόλου
της ΠΕΑΕΑ καταγγέλλει τους βοµβαρδισµούς στη Γιουγκοσλαβία.
58) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και ΣΤΡΑΤΗΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ελβινακίου
Ιωαννίνων καταγγέλλει τους βοµβαρδισµούς στη Γιουγκοσλαβία.
59) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και ΣΤΡΑΤΗΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος 'Ανω Καλαµά
Ιωαννίνων καταγγέλλει την επέµβαση στη Γιουγκοσλαβία.
60) Οι Βουλευτές κύριοι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ και
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
το Συνδικάτο Οικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Νοµού
Ηλείας καταγγέλλει την έλλειψη ασθενοφόρων στο Νοµό.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 3654/10-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
38104/3-12-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 3654/10-11-98 ερώτησης, του
Βουλευτή κ. Ευάγ. Μπασιάκου σας γνωρίζουµε τα εξής:
Επί της Ερώτησης 4.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο των προηγούµενων απαντήσεων για
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τις υπ' αριθµ. 9024/23-6-98 ερώτησης και υπ' αριθµ. 250/15-7-98
αναφοράς, σας γνωρίζουµε ότι η περιοχή του ∆ιστόµου καθώς και ο
υπόλοιπος Νοµός Βοιωτίας µαζί µε άλλες περιοχές της χώρας
εντάχθηκε στη Γ' ζώνη κινήτρων (ν. 2638/98, άρθρο 35, παρ. 1,
τελευταίο εδάφιο), για τη µεταβατική περίοδο από την έναρξη
ισχύος του ν. 2601/98 και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2000.
Η ένταξη των περιοχών της χώρας σε 4 µόνο ζώνες κινήτρων
υπαγορεύθηκε από την ανάγκη απλούστευσης του συστήµατος των
παρεχόµενων κινήτρων του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, ενώ για
περιοχές ή και κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που
αντιµετωπίζουν ιδιόµορφα προβλήµατα, ο ν. 2601/98 (άρθρο 10
παρ. 1) προσφέρει τη δυνατότητα, και ύστερα από εκπόνηση
σχετικής µελέτης, θέσπισης ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης µε την
έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"
2. Στην µε αριθµό 3887/17-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1184/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3887/17.11.98 ερώτηση που
κατατέθηκε στη Βουλή στις 17.11.1998, από το Βουλευτή κ. Ηλία
Βεζδρεβάνη και σχετικά µε τα πληθυσµιακά στοιχεία
ασφαλισµένων- συνταξιούχων του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. σας γνωρίζουµε
ότι:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισµού του
έτους 1998, που καταρτίστηκε από τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 31.8.1997, τα ζητούµενα
πληθυσµιακά στοιχεία έχουν ως εξής:
α) οι ασφαλισµένοι του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ανέρχονται σε 73.233, και
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος σε 4.720, οι λόγω αναπηρίας σε
344 και οι λόγω θανάτου σε 4.595.
Ο Υφυπουργός
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
3. Στην µε αριθµό 3742/12-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1701/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 3742/12-11-98 ερώτησης, που
κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος
Κωστόπουλος, και σχετικά µε την προσπάθεια για διασφάλιση των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων των επαναπατριζόµενων
Ελλήνων από την Αυστραλία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Οι προσπάθειές µας για σύναψη διµερούς Συµφωνίας κοινωνικής
ασφάλειας µε την Αυστραλία µε σκοπό τη διασφάλιση των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων της πολυπληθούς οµογένειας
έχουν αρχίσει από δεκαετίας και πλέον.
Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Ελληνική πλευρά δεν έχει
δεχθεί µέχρι τώρα τη σύναψη Συµφωνίας αφορά το προτεινόµενο
από τους Αυστραλούς τρόπο υπολογισµού της αυστραλιανής
σύνταξης που θα καταβάλλεται εκτός Αυστραλίας. Συγκεκριµένα, µε
το προτεινόµενο τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, οι Αυστραλοί
επιδιώκουν, ειδικότερα για τους 'Ελληνες που έχουν
επαναπατρισθεί, µείωση της οφειλόµενης παροχής (σύνταξης)
θέτοντας έτσι σε δυσµενέστερη θέση τους µετανάστες µας έναντι
των µεταναστών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, µε τις
οποίες η Αυστραλία έχει συνάψει διµερή κοινωνικοασφαλιστική
Συµφωνία.
Η Αυστραλή Υπουργός, που ανέλαβε µετά τις εκλογές του
Μαρτίου 1996, προκειµένου να υπάρξει πρόοδος των
διαπραγµατεύσεων, πρότεινε να εξετασθεί το ενδεχόµενο
σύναψης ενδιάµεσης Συµφωνίας που θα καλύπτει όσους είναι

5980

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάτοικοι Αυστραλίας από µία ηµεροµηνία και µετά (ηµεροµηνία που
θα συµφωνηθεί µεταξύ των δύο πλευρών) και να εξετασθεί, στο
µέλλον, η δυνατότητα σύναψης ξεχωριστής Συµφωνίας αναφορικά
µε την τακτοποίηση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων όσων
θα έχουν εγκαταλείψει την Αυστραλία και θα έχουν επιστρέψει στην
Ελλάδα πριν τη συνταξιοδότησή τους.
Η απάντηση της Ελληνικής πλευράς ήταν ότι η Ελλάδα δεν µπορεί
να δεχθεί διαφορετική µεταχείριση των επαναπατρισθέντων από
την Αυστραλία έναντι των Ελλήνων που παραµένουν στη χώρα
αυτή, και ότι η υπό διαπραγµάτευση Συµφωνία θα πρέπει να
ρυθµίζει συνολικά το θέµα των κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωµάτων των πολιτών των δύο χωρών και, µάλιστα, κατά
τρόπο
ανάλογο
µε
αυτόν
που
έχουν
ρυθµιστεί
οι
κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις της Αυστραλίας µε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την άποψη αυτή συµφώνησαν πλήρως
και οι παράγοντες και εκπρόσωποι της εκεί οµογένειας, µε τους
οποίους βρισκόµαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία, όπως
άλλωστε και µε τους εκπροσώπους των Συλλόγων των
επαναπατρισθέντων από την Αυστραλία Ελλήνων.
Σε επιστολή της (Μάρτιος 1997) η Αυστραλή Υπουργός δήλωσε ότι
εµµένει στην άποψή της για σύναψη ενδιάµεσης Συµφωνίας
τονίζοντας παράλληλα τη βούληση της Αυστραλιανής πλευράς για
άµεση προώθησή της.
Στην απαντητική επιστολή του προς την Αυστραλή Υπουργό
(Απρίλιος 1997) ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τόνισε ότι θέση της Ελληνικής πλευράς παραµένει η
επιδίωξη υπογραφής πλήρους Συµφωνίας, η οποία θα ρυθµίζει τα
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα όλων των Ελλήνων της
Αυστραλίας, δηλαδή, τόσο της εκεί οµογένειας όσο και των ήδη
επαναπατρισθέντων. Εφόσον η Αυστραλιανή πλευρά συµφωνήσει,
θα καταβληθεί προσπάθεια για εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής
λύσης ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, πάντοτε µε
τη σύµφωνη γνώµη των ενδιαφεροµένων.
Στη
συνέχεια
(15
Απριλίου)
η
Αυστραλή
Υπουργός
υπαναχωρώντας από την προηγούµενη θέση της για ενδιάµεση
Συµφωνία που θα κάλυπτε µόνο τους διαµένοντες στην Αυστραλία
Ελληνες µετανάστες δέχεται τη σύναψη συνολικής Συµφωνίας που
θα συµπεριλαµβάνει και τα πρόσωπα που έχουν ήδη
επαναπατρισθεί. Ενώ αναφορικά µε το ποσό της σύνταξης πρότεινε
τα ακόλουθα:
α) Για όσους θα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα χωρίς να έχουν
συνταξιοδοτηθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
Συµφωνίας, ο υπολογισµός θα γίνεται βάσει του συνόλου των
περιόδων διαµονής τους στις δύο χώρες (δηλ. παρανοµαστής 49).
β) Για όσους θα αποχωρήσουν από την Αυστραλία µετά την έναρξη
ισχύος της Συµφωνίας, ο υπολογισµός της σύνταξης θα γίνεται µε
βάση την 25ετία (δηλ. παρανοµαστής 25).
Οι ανωτέρω προτάσεις, οι οποίες όπως προκύπτει από το γράµµα
και το πνεύµα της επιστολής της κ. Νιούµαν είναι οι τελικές, τέθηκαν
υπόψη των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των
Ελληνο-Αυστραλιανών συλλόγων και συνδέσµων από τον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -σε συνάντηση
που
πραγµατοποιήθηκε
στις
19-5-98προκειµένου
να
διατυπώσουν τις θέσεις τους για να καθοριστεί από πλευράς µας ο
τρόπος χειρισµού του θέµατος.
Σε πρόσφατη επιστολή της (Νοέµβριος 1998) η Οµοσπονδία
εµµένει στην αρχική της θέση για ίση µεταχείριση των
επαναπατρισθέντων µε τους ευρισκοµένους στην Αυστραλία
οµογενείς αλλά και µε τους µετανάστες άλλων χωρών δηλαδή το
ποσό της Αυσταλιανής σύνταξης στην Ελλάδα να καταβάλλεται µε
βάση τα 25 και όχι τα 49 χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω, θα καταβληθεί από την πλευρά µας κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε, σε συνεργασία και µε την Οµοσπονδία
Ελληνοαυστραλιανών
Συλλόγων
και
Συνδέσµων,
να
διαµορφωθούν οι τελικές θέσεις προς τις αυσταλιανές αρχές.
Ο Υφυπουργός

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
4. Στην µε αριθµό 3739/12-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
358/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3739/12-11-98 που κατέθεσε στη
Βουλή ο κ. Ηλίας Βεζδρεβάνης σχετικά µε τον αριθµό των
ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ, σας πληροφορούµε τα
εξής:
Το σύνολο των ασφαλισµένων του Οργανισµού εκτιµάται ότι είναι
2.848.300 άτοµα που αναλύεται ως εξής:
'Αµεσα ασφαλισµένοι

1.135.000

Μέλη

561.000

Συν/χοι γήρατος

601.000

Συν/χοι αναπηρίας

153.000

Ανασφάλιστοι υπερήλικες

34.300

Σύνολο

2.484.300
Ο Υφυπουργός
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"

5. Στην µε αριθµό 3615/10-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1156/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3615/10-11-98 ερώτηση, που
κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ηλία Βεζδρεβάνη,
σχετικά µε τον αριθµό ασφαλισµένων και συνταξιούχων του
Ταµείου Πρόνοιας Ξενοδόχων σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισµού έτους
1998 ο αριθµός των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας
Ξενοδόχων ανέρχεται σε 7.550, ο δε αριθµός των συνταξιούχων
λόγω γήρατος ανέρχεται σε 614 και λόγω αναπηρίας σε 48.
Ο Υφυπουργός
Φ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
6. Στην µε αριθµό 3623/10-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1155/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3623/10.11.98 ερώτηση που
κατατέθηκε στη Βουλή στις 10.11.1998, από το Βουλευτή κ. Ηλία
Βεζδρεβάνη και σχετικά µε τα πληθυσµιακά στοιχεία ασφαλισµένων
- συνταξιούχων του Ταµείου Νοµικών, σας γνωρίζουµε ότι:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισµού του
έτους 1998, που καταρτίστηκε από τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 31.8.1997, τα ζητούµενα
πληθυσµιακά στοιχεία έχουν ως εξής:
α) οι ασφαλισµένοι του Ταµείου Νοµικών ανέρχονται σε 44.486,
και
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος σε 7.961, οι λόγω αναπηρίας σε
525 και οι λόγω θανάτου σε 6.443.
Ο Υφυπουργός
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
7. Στην µε αριθµό 3881/17-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1183/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3881/17.11.98 ερώτηση που
κατατέθηκε στη Βουλή στις 17.11.1998, από το Βουλευτή κ. Ηλία
Βεζδρεβάνη και σχετικά µε τα πληθυσµιακά στοιχεία
ασφαλισµένων- συνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σας γνωρίζουµε ότι:
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισµού του
έτους 1998, που καταρτίστηκε από τη Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την 31.8.1997, τα ζητούµενα
πληθυσµιακά στοιχεία έχουν ως εξής:
α) οι ασφαλισµένοι του Τ.Σ.Α.Υ. ανέρχονται σε 72.813,
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και
β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος σε 6.927, οι λόγω αναπηρίας σε
248 και οι λόγω θανάτου σε 7.148.
Ο Υφυπουργός
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
8. Στην µε αριθµό 3705/11-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
359/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3705/11-11-98 που κατέθεσε στη
Βουλή ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος, σχετικά µε την
επέκταση του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας και στους
συνταξιούχους του ΟΓΑ λόγω γήρατος, σας πληροφορούµε τ'
ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο ΟΓΑ χορηγεί επίδοµα
απολύτου αναπηρίας στους λόγω αναπηρίας συνταξιούχους του,
που κρίνονται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές ότι
βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση, που απαιτεί συνεχή επίβλεψη,
περιποίηση και συµπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη
αναπηρία).
Ασφαλιστική κάλυψη των ηλικιωµένων που έχουν ανάγκη
συµπαράστασης άλλου προσώπου δεν υπάρχει στη νοµοθεσία
κανενός ασφαλιστικού φορέα, ώστε να αντιµετωπισθεί η επέκταση
και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του ΟΓΑ.
Η ικανοποίηση αυτού του αιτήµατος δεν αντιµετωπίζεται για λόγους
οικονοµικούς.
Ο Υφυπουργός
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ"
9. Στην µε αριθµό 3289/30-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1759/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3289/30.10.98 του Βουλευτή
κ. Ηλ. Βεζδρεβάνη σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων Π/θµιας
και ∆/θµιας Εκπ/σης στο Ν. Θεσπρωτίας, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Τα σχολεία ∆/θµιας Εκπ/σης καθώς και οι αντίστοιχες κενές θέσεις
εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:
Α/Α

Σχολείο

Ειδικότητα

1.

2ο Γ/σιο Ηγουµενίτσας

Πληροφορικής

Κενά
3 ώρες

2.

1ο Τ.Ε.Ε. Ηγουµενίτσας

Πληροφορικής

39 ώρες

Σύνολο κενών

42 ώρες

2. Το 1998 στο Νοµό Θεσπρωτίας διορίστηκαν 76 εκπαιδευτικοί
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης. Στο εν λόγω Νοµό έχουν διατεθεί από το
Υπουργείο Παιδείας 49 πιστώσεις για πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών. Σήµερα όλα τα µαθήµατα στο νοµό Θεσπρωτίας
γίνονται κανονικά όπως και τα µαθήµατα της Πληροφορικής. Ενώ
έχει δοθεί πίστωση για αναπληρωτή καθηγητή πληροφορικής (ο
οποίος θα είναι βοηθητικός στο εργαστήριο µαζί µε τον κανονικό
διδάσκοντα) δεν έχει προσληφθεί, διότι εξαντλήθηκε ο πίνακας των
υποψηφίων αναπληρωτών η ωροµισθίων.
3. Στο Ν. Θεσπρωτίας όλα τα οργανικά κενά των σχολείων της
Π/θµιας Εκπ/σης καλύφθηκαν από τις φετινές µεταθέσεις των
εκπαιδευτικών γι' αυτό και δεν έγιναν διορισµοί στο νοµό, παρά
µόνο 6 καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας και 1 µουσικός, προκειµένου
να πληρωθούν τα οργανικά κενά που είχαν δηµιουργηθεί. Επιπλέον
για τις ανακύπτουσες ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν
χορηγηθεί µέχρι σήµερα 35 συνολικά πιστώσεις ήτοι 12 πιστώσεις
για δασκάλους, 18 νηπιαγωγούς, 1 για εκπαιδευτικό Αγγλικής
Γλώσσας, 2 πιστώσεις για δασκάλους σε ολοήµερα ∆ηµοτικά
Σχολεία και 2 πιστώσεις για Τάξεις Υποδοχής.
Ο Υφυπουργός

"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3468/5-11-98 του Βουλευτή
κ. Πέτρου Κουναλάκη, σχετικά µε την µετατροπή του ΟΣΚ σε Α.Ε.,
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1) Αντικειµενικός στόχος της σχετικής απόφασης είναι η αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του ΟΣΚ για την επίλυση των προβληµάτων
της σχολικής στέγης σε συνδυασµό µε τη θεώρηση των δαπανών
που το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκταµιεύει για τις επαιδευτικές υποδοµές
ως δαπανών επενδυτικής χροιάς.
2) Ο στόχος αυτό επιτυγχάνεται απολύτως αν συνδυαστεί και µε
µέτρα (ρυθµίσεις) που θα εµφανίζουν την εργασιακή θέση και το
σύνολο των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στον ΟΣΚ.
Οι ως άνω προθέσεις διατυπώθηκαν συγκεκριµένα στο π.δ. το
οποίο έτυχε σχετικών παρατηρήσεων από το Συµβούλιο της
Επικράτειας (ΣτΕ).
Οι παρατηρήσεις αυτές βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας
προκειµένου να βρεθούν οι αναγκαίοι τρόποι που θα εξυπηρετούν
την αρχική Κυβερνητική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση η βούληση της Κυβέρνησης να επιχειρήσει την
συγκεκριµένη µετατροπή σε συνδυασµό µε την πλήρη κάλυψη των
εργαζοµένων στον ΟΣΚ θα διατυπωθεί σαφέστατα στο αµέσως
προσεχές χρονικό διάστηµα, όπως έγινε ήδη και στο κρίσιµο σχέδιο
π.δ. µε γνώµονα τη διασφάλιση της θέσης των εργαζοµένων που
υπηρετούν σήµερα στον ΟΣΚ.
'Αλλωστε αυτό παραδέχεται και το Ε' Τµήµα ΣτΕ στο Πρακτικό
επεξεργασίας του αρ. 536/1998 στο οποίο αναφέρεται επιλέξει ότι
"η προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του σχεδίου (π.δ.) µεταφορά του
υπηρετούντος µονίµου προσωπικού του ΟΣΚ σε συνιστάµενες
προσωποπαγείς θέσεις της υπό σύσταση ανώνυµης εταιρίας
αποτελεί
αναπλήρωση
συνταγµατικής
επιβεβληµένης
υποχρέωσης..."
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
11. Στην µε αριθµό 3376/2-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1770/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3376/2-11-1998 της
Βουλευτού κ. Ανδρ. Λουλέ, σχετικά µε τα προβλήµατα του
Γυµνασίου - Λυκείου Κωφών ∆ήµου Αργυρούπολης, σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Ο νόµος 1566/85 στον οποίο αναφέρεται ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων Κωφών και Βαρηκόων Μαθητών Γυµνασίου - Λυκείου
Αργυρούπολης τελεί υπό αναθεώρηση, σε ό,τι αφορά τα θέµατα
Ειδικής Αγωγής, τα οποία ρυθµίζονται µε το νέο σχετικό
νοµοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη φάση της τελικής επεξεργασίας,
προκειµένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Με το νέο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, ικανοποιούνται όλα τα αιτήµατα
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Ειδικού Γυµνασίου
Λυκείου Κωφών Αργυρούπολης ως ακολούθως:
1. Αυξάνεται ο αριθµός του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού σε
όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
2. Εισάγεται η προεπαγγελµατική και η επαγγελµατική εκπαίδευση
µε την ίδρυση: α) Εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) Σχολών Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ηλικίες 12-22
ετών.
3. Στα Κ.∆.Α.Υ. (Κέντρα ∆ιάγνωσης αξιολόγησης και
Συµβουλευτικής Υποστήριξης) και στα Ειδικά Σχολεία Κωφών,
τοποθετούνται ειδικοί στη νοηµατική γλώσσα.
4. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προβλέπεται θέση Παρέδρου Ειδικής
Αγωγής µε ειδίκευση στα κωφά παιδιά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"

5. Συνιστώνται δύο θέσεις Σχολικών Συµβούλων µε ειδίκευση στα
κωφά και βαρύκοα παιδιά.

10. Στην µε αριθµό 3468/5-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1803/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

6. Προβλέπεται µετεκπαίδευση και ειδίκευση των Καθηγητών
Β/θµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι και θα τοποθετούνται οργανικά στα
Ειδικά Γυµνάσια και Λύκεια.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

7. Προβλέπεται η ολοήµερη απασχόληση των παιδιών µε ειδικές
Ανάγκες σε όλες τις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής, µε την
προσθήκη δηµιουργικών απασχολήσεων.
8. Η ενισχυτική διδασκαλία αναβαθµίζεται µε την εφαρµογή
εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Ειδικότερα για τη λειτουργία του Γυµνασίου - Λυκείου Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Στο σχολείο έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις εκπαιδευτικών (3
Φιλολόγων, 2 Μαθηµατικών, 1 Φυσικού).
Η αναφορά του Συλλόγου σε µια κενή θέση Καθηγητή
Καλλιτεχνικού µαθηµάτων δεν είναι ακριβής, δεδοµένου ότι στο
Σχολείο έχουν τοποθετηθεί ήδη δύο Καθηγήτριες αυτής της
ειδικότητας, που έχουν και οι ίδιες πρόβληµα ακοής. Πέραν αυτών
το Σχολείο ζητά την τοποθέτηση και τρίτης Καθηγήτριας της ίδιας
ειδικότητας, της οποίας η τοποθέτησης εκκρεµεί.
2. Επίσης δεν είναι ακριβής ο ισχυρισµός του Συλλόγου Γονέων, ότι
υπάρχει παντελής έλλειψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί). Το ακριβές είναι ότι, παρόλο
ότι στο Σχολείο δεν έχουν ακόµα προβλεφθεί οργανικές θέσεις,
έχουν τα δύο τελευταία χρόνια τοποθετηθεί µε απόσπαση µια
Ψυχολόγος και µια Κοινωνική Λειτουργός.
Επί του θέµατος αυτού πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η ∆ιεύθυνση
Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα έχει τη δυνατότητα σύστασης
οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο
Γυµνάσιο - Λύκειο µετά την ψήφιση του Νέου Νόµου Ειδικής
Αγωγής, στο οποίο προβλέπεται αύξηση θέσεων ειδικών
Επιστηµόνων.
3. Ως προς την τοποθέτηση διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού σας ενηµερώνουµε ότι και αυτό το θέµα θα
αντιµετωπισθεί µετά την ψήφιση του νέου Νόµου.
4. Επίσης, από τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής έχει ενταχθεί στον
ήδη υλοποιούµενο σχεδιασµό του Κ.Π.Σ. η δηµιουργία τριών
Εργαστηρίων στο Γυµνάσιο- Λύκειο (Φωτογραφίας, αγιογραφίας και
Η/Υ).
Επί πλέον στο Σχολείο θα διατεθούν όλα τα υλικά που θεωρούνται
απαραίτητα για τη λειτουργία των Εργαστηρίων των Ψυχολόγων και
των Κοινωνικών Λειτουργών (τηλεοράσεως, video, κλπ.). Τέλος έχει
προβλεφθεί η δηµιουργία στο Γυµνάσιο - Λύκειο Αργυρούπολης της
µιας από τις δύο Βιβλιοθήκες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Κ.Π.Σ.
που θα περιλαµβάνουν βιβλία που αφορούν θέµατα ειδικής
εκπ/σης. Η βιβλιοθήκη αυτή θα αποσκοπεί στην βοήθεια όλων των
εκπαιδευτικών της Αττικής (της Ειδικής και Γενικής Εκπ/σης).
5. Ο ισχυρισµός του Συλλόγου Γονέων ότι το Σχολείο στερείται
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και FAX είναι ανακριβής, αφού
όµως µας βεβαίωσε ο ∆/ντής του Σχολείου το σχολείο έχει δύο
φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα και ένα FAX.
6. Πέραν αυτών, πρέπει να επισηµάνουµε ότι, το διδακτήριο του
Γυµνασίου - Λυκείου Κωφών Αργυρούπολης είναι από τα πλέον
σύγχρονα και πλήρη. Παρόλα αυτά έχουν διαβιβαστεί στο ∆ήµο
Αργυρούπολης από τον ΟΣΚ 10 εκατοµµύρια δραχµές για εργασίες
συντήρησης.
7. Ως προς την προσαρµογή των διδακτικών βιβλίων και των
αναλυτικών προγραµµάτων στις ανάγκες των παιδιών µε
προβλήµατα ακοής, πιστεύουµε ότι το θέµα θα αντιµετωπισθεί από
το τµήµα Ειδικής Αγωγής που προβλέπεται από τον προς ψήφιση
Νόµο να λειτουργήσει στο παιδαγωγικό ινστιτούτο.
Επίσης το θέµα των προεπαγγελµατικών εργαστηρίων της
∆ευτεροβάθµιας Ειδικής Αγωγής, είναι ένα από τα καινοτόµα µέτρα
που προβλέπονται από το ανωτέρω σχέδιο νόµου.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
12. Στην µε αριθµό 4114/19-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
385/30-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας η
ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 4114/19-11-98 ερώτησης του
Βουλευτή κ. Σούρλα Γεωργίου, σας πληροφορούµε ότι από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΕΝ έχει καταρτισθεί σχέδιο Γενικού
Κανονισµού Λιµένα µε το οποίο κωδικοποιούνται και
προσαρµόζονται στη σηµερινή πραγµατικότητα και απαιτήσεις οι
διατάξεις που ισχύουν µέχρι σήµερα ενώ παράλληλα
συµπληρώνονται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
σχολών ναυαγοσωστών.
2. Κατά το τρέχον έτος και µε την ευκαιρία προώθησης σχεδίου
Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Βόλου µε ανάλογο προς τους
ισχύοντες, σε ορισµένες Λιµενικές Αρχές, περιεχόµενο, η
Γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου διετύπωσε την άποψη ότι
ορισµένες ρυθµίσεις του Κανονισµού είναι εκτός νοµοθετικής
εξουσιοδότησης.
3. Κατόπιν αυτού έχει συνταχθεί ήδη τροπολογία νόµου, µε την
οποία παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση του θέµατος
αυτού καθώς και άλλων θεµάτων διοικητικής αστυνοµίας των
Λιµενικών Αρχών, µετά τη ψήφιση της οποίας, το κείµενο του ως
άνω Γενικού Κανονισµού θα προωθηθεί αφού πριν διαβιβασθεί
στους ενδιαφερόµενους φορείς για διατύπωση απόψεων.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ"
13. Στην µε αριθµό 3528/6-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
2/10/1-12-98 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης η
ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 3528/6-11-1998, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Α. Κονταξής, σχετικά µε την Αντιµετώπιση
κρουσµάτων διαφθοράς στην Αστυνοµία και Μέτρα κατά της
εγκληµατικότητας, σας γνωρίζουµε ότι είµαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι
στο θέµα της άψογης συµπεριφοράς του προσωπικού και της
πιστής εκτέλεσης του καθήκοντός του και προκειµένου να
διασφαλίσουµε πλήρως την Αστυνοµία από φαινόµενα διαφθοράς
και να προστατεύσουµε το κύρος και την αξιοπρέπεια της µέγιστης
πλειοψηφίας των έντιµων αστυνοµικών, λαµβάνουµε όλα τα
αναγκαία µέτρα.
Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου (π.δ.
22/1996) καθιερώθηκε σύντµηση των προθεσµιών για την ταχύτερα
λήψη απόφασης επί των Ε.∆.Ε. που διενεργούνται για τη βεβαίωση
παραπτωµάτων, τα οποία µαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και την
ταχύτερα παραποµπή και εκδίκασή τους από τα αρµόδια
πειθαρχικά συµβούλια.
Επίσης, µε τον νόµο 2622/98, παρέχεται η δυνατότητα στον
Υπουργό
∆ηµόσιας
Τάξης,
για
σοβαρά
παραπτώµατα
αστυνοµικών, να αναθέτει τη διενέργεια Ενόρκων ∆ιοικητικών
Εξετάσεων στους κατά τόπους Εισαγγελείς Πληµµελειοδικών,
προκειµένου, στις περιπτώσεις αυτές, να συλλέγεται το αποδεικτικό
υλικό και υψηλού κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, όπως οι
Εισαγγελείς και όχι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να
υπάρχει πλήρης, αντικειµενική και σε βάθος εξέταση της υπόθεσης.
Με τον ίδιο ως άνω νόµο, καθιερώθηκε και το "πόθεν έσχες" στους
αστυνοµικούς, ώστε, αφενός να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην
απόκτηση των περιουσιακών τους στοιχείων και αφετέρου να
προστατεύει το κύρος και την τιµή τους από ανεύθυνες φήµες.
Πέραν αυτών όµως, προωθήσαµε άµεσα το νοµοσχέδιο για τη
σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνοµίας,
κατά το πρότυπο της Υπηρεσίας που λειτουργεί σε Αστυνοµίες
προηγµένων χωρών. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής θα είναι η
διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων αστυνοµικών και το
έργο της θα εποπτεύεται από εισαγγελικούς λειτουργούς. 'Ηδη, το
νοµοσχέδιο αυτό, µετά την επανυπογραφή του, προωθήθηκε στην
Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά την πρόληψη της εγκληµατικότητας, αποφασίσαµε τη
λήψη πρόσθετων µέτρων, που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της
υλοποίησης.
Συγκεκριµένα
ξεκινήσαµε
την
εφαρµογή
προγράµµατος αστυνόµευσης των κεντρικών περιοχών του
λεκανοπεδίου Αττικής, ιδιαίτερα των πλέον πολυσύχνα-
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στων και αυτών που παρουσιάζουν αυξηµένη εγκληµατικότητα, µε
τη διάθεση πεζών και εποχούµενων περιπολιών.
Για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος αυτού ενισχύονται
οι εποχούµενες περιπολίες κατά τις ώρες λειτουργίας των
τραπεζών, δηµόσιων Υπηρεσιών και καταστηµάτων µε 100
µοτοσυκλέτες και 50 περιπολικά αυτοκίνητα, για τις οποίες
διατέθηκαν 250 αστυνοµικοί. Επίσης, διατέθηκαν άλλοι 250-300
αστυνοµικοί, οι οποίοι εκτελούν πεζές περιπολίες σε 24ωρη βάση
στις προαναφερόµενες περιοχές (σταθµούς, πλατείες κλπ.).
Το πρόγραµµα αυτό επεκτείνεται σταδιακά στη Θεσσαλονίκη και τις
άλλες πόλεις της χώρας.
Στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα συµβάλλουν η πληρέστερη
στελέχωση των µαχίµων Υπηρεσιών, που θα επιτευχθεί τόσο µε τη
µετακίνηση προσωπικού που απασχολείται σε γραφεία, όσο και µε
την αποδέσµευση της Αστυνοµίας από ξένα, προς την αποστολή
της, έργα, καθώς και η µελετώµενη αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα συνοδευτεί και µε
ανακατανοµή των αστυνοµικών δυνάµων και µέσων, σύµφωνα µε
τις σηµερινές ανάγκες και δεδοµένα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται
και η ίδρυση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Επιπλέον, καθιερώνουµε σύστηµα συνεχούς εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης όλων των αστυνοµικών στις σύγχρονες µεθόδους
δράσης, και προωθούµε µε ταχείς ρυθµούς τον εκσυγχρονισµό της
υλικοτεχνικής υποδοµής του Σώµατος, αξιοποιώντας το εξοπλιστικό
πρόγραµµα της Αστυνοµίας, ύψους 100 δισ. δραχµών, που έχει
ξεκινήσει και ήδη υπάρχουν σηµαντικές εγγραφές στον υπό ψήφιση
προϋπολογισµό.
Τέλος, για τα αιτούµενα στοιχεία αστυνοµικών, ενεχοµένων σε
παράνοµες πράξεις, είµαστε στη διάθεση του κ. συναδέλφου για την
παροχή οποιασδήποτε συγκεκριµένης πληροφορίας, επειδή στην
παρούσα ερώτηση δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένα πρόσωπα,
πράξεις ή χρονική περιόδος, που οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα ή
δηµοσιοποιήθηκαν.
Ο Υπουργός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ"
14. Στην µε αριθµό 3530/6-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
5/39/1-12-98 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης η
ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 3530/6-11-1998, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Γ. Καρατζαφέρης, σας γνωρίζουµε ότι για την
πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας, τη διασφάλιση της
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και την εµπέδωση του αισθήµατος
ασφαλείας στους πολίτες, που αποτελούν τους κυρίαρχους στόχους
του Υπουργείου µας, καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίσαµε πρόσφατα τη λήψη
πρόσθετων µέτρων, που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της
υλοποίησης.
Συγκεκριµένα
ξεκινήσαµε
την
εφαρµογή
προγράµµατος αστυνόµευσης των κεντρικών περιοχών του
λεκανοπεδίου Αττικής, ιδιαίτερα των πλέον πολυσύχναστων και
αυτών που παρουσιάζουν αυξηµένη εγκληµατικότητα, µε τη
διάθεση πεζών και εποχούµενων περιπολιών.
Για την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος αυτού ενισχύθηκαν
οι εποχούµενες περιπολίες κατά τις ώρες λειτουργίας των
τραπεζών, δηµόσιων Υπηρεσιών και καταστηµάτων µε 100
µοτοσυκλέτες και 50 περιπολικά αυτοκίνητα, για τις οποίες
διατέθηκαν 250 αστυνοµικοί. Επίσης, διατέθηκαν άλλου 250-300
αστυνοµικοί, οι οποίοι εκτελούν πεζές περιπολίες σε 24ωρη βάση
στις προαναφερόµενες περιοχές (σταθµούς, πλατείες κλπ.).
Το πρόγραµµα αυτό επεκτείνεται σταδιακά στη Θεσσαλονίκη και τις
άλλες πόλεις της χώρας.
Στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα συµβάλουν η πληρέστερη
στελέχωση των µαχίµων Υπηρεσιών, που θα επιτευχθεί τόσο µε τη
µετακίνηση προσωπικού που απασχολείται σε γραφεία, όσο και µε
την αποδέσµευση της Αστυνοµίας από ξένα, προς την αποστολή
της, έργα, καθώς και τη µελετώµενη αναδιοργάνωση των
Υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα
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συνοδευτεί και µε ανακατανοµή των αστυνοµικών δυνάµεων και
µέσων, σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες και δεδοµένα. Στα
πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ίδρυση Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
Επιπλέον, καθερώνουµε σύστηµα συνεχούς εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης όλων των αστυνοµικών στις σύγχρονες µεθόδους
δράσης και προωθούµε µε ταχείς ρυθµούς το εκσυγχρονισµό της
υλικοτεχνικής υποδοµής του Σώµατος, αξιοποιώντας το εξοπλιστικό
πρόγραµµα της Αστυνοµίας, ύψους 100 δισ. δραχµών, που έχει
ξεκινήσει και ήδη υπάρχουν σηµαντικές εγγραφές στον υπό ψήφιση
προϋπολογισµό.
Σε ό,τι αφορά την επίθεση σε βάρος του κ. Κων/νου Ζουράρη, από
άγνωστους δράστες, σας πληροφορούµε ότι στο σηµείο που έλαβε
χώρα η επίθεση έφθασε περιπολικό της Αστυνοµίας, αµέσως (σε 3
λεπτά από τη στιγµή που έλαβε την κλήση) και το πλήρωµά του,
αφού φρόντισε για την παραλαβή του τραυµατισθέντος από
ασθενοφόρο, ενήργησε στην περιοχή αναζητήσεις για τον
εντοπισµό των δραστών, χωρίς όµως αποτέλεσµα.
Ο κ. Ζουράρης αργότερα µετέβη στο τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα,
όπου δήλωσε τον τραυµατισµό του και παρά το γεγονός ότι του
συστήθηκε δεν υπέβαλε έγκληση και επιφυλάχθηκε του
δικαιώµατός του.
Ο Υπουργός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ"
15. Στην µε αριθµό 3654/10-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
2/180/30-11-98 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης η
ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 3654/10-11-1998, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, αναφορικά µε την 'Ιδρυση
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο ∆ίστοµο Βοιωτίας, σε ό,τι µας
αφορά, σας γνωρίζουµε ότι από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού
Σώµατος, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό για την
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του και την ίδρυση Πυροσβεστικών
Κλιµακίων δεν κρίνεται σκόπιµη η ίδρυση τέτοιου Κλιµακίου στο
∆ήµο ∆ιστόµου.
Για την αναβάθµιση της παρεχόµενης πυροπροστασίας την
ανωτέρω περιοχή, αλλά και σε όλο το νοµό Βοιωτίας, ενισχύθηκαν
και οι τρεις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νοµού µε προσωπικό και
υλικοτεχνικά µέσα και καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω
ενίσχυσής του, σύµφωνα µε την εξέλιξη των προγραµµάτων
προµηθειών.
Πέραν αυτών όµως, εφόσον ο ανωτέρω ∆ήµος εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την ίδρυση και λειτουργίας Εθελοντικού
Πυροσβεστικού Σταθµού και συντρέχουν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις, το Πυροσβεστικό Σώµα θα συνδράµει κάθε
προσπάθειά του προς την κατεύθυνση αυτή.
Ο Υπουργός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ"
16. Στην µε αριθµό 3565/6-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
98/1-12-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Γεωργίας η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3565/6-11-98, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Η. Κ. Βεζδρεβάνης για την Αποκατάσταση των ζηµιών
από τις πυρκαϊές έτους 1998 στο Ν. Θεσπρωτίας, για τα θέµατα της
αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Η αρµοδιότητα για την αποτίµηση των καµένων εκτάσεων έχει
µεταφερθεί µε το νόµο 2612/1998 στο Πυροσβεστικό Σώµα του Υπ.
∆ηµ. Τάξης προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε
αντίγραφο της Ερώτησης.
Οι ανάγκες µελέτης και κατασκευής αναδασωτικών και
αντιδιαβρωτικών έργων στο Νοµό Θεσπρωτίας, για το 1998
καλύπτονται από το εγκεκριµένο πρόγραµµα δασοτεχνικών έργων
του Νοµού που έχει χρηµατοδοτηθεί για τα συγκεκριµένα
παραπάνω έργα µε το ποσό των 40.000.000 δρχ.
Για το τρέχον έτος δεν προέκυψαν έκτακτες ανάγκες.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

'Ολες οι δασικές εκτάσεις που καίγονται καταγράφονται και
κηρύσσονται αναδασωτέες από τους Γεν. Γραµµατείς των
Περιφερειών εντός διµήνου. Τυχόν αµέλεια ή παράλειψη έχει
ποινικές ευθύνες.

- Στην µειωµένη προσφορά χοιρείου κρέατος κατά το 1ο εξάµηνο
του 1997 λόγω της πανώλης που είχε πλήξει τις χώρες Ολλανδία,
Βέλγιο, Γερµανία και Ισπανία µε αποτέλεσµα να καταστραφούν 9,5
εκ. χοίροι.

Ο Υφυπουργός
Π.ΦΟΥΝΤΑΣ"

Η οικονοµική κρίση της Ασίας και της Ρωσίας συνετέλεσε στην
µείωση των εξαγωγών της Κοινότητας προς τις χώρες αυτές και τη
διόγκωση της ενδοκοινοτικής αγοράς µε υπερπροσφορά.

17. Στην µε αριθµό 3533/6-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
97/1-12-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Γεωργίας η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3533/6-11-98, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Λ. Ι. Παπανικολάου, για την Κατοχύρωση του
προϊόντος ΦΕΤΑ ως προϊόντος προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης (Π.Ο.Π), σας πληροφορούµε τα εξής:
Η υπόθεση των προσφύγων των χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο κατά της κατοχυρωµένης ονοµασίας
"ΦΕΤΑ" σαν ελληνικό τυρί Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης) εξετάζονται στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Ειδικότερα η ακροαµατικό διαδικασία και ο έλεγχος κάθε στοιχείων
έχουν ολοκληρωθεί και αναµένεται πλέον η σχετική απόφαση.
Σηµειώνεται ότι η χώρα µας κατά την εξέταση των στοιχείων
υπερασπίσθηκε και προσκόµισε στο εν λόγω δικαστήριο όλα τα
στοιχεία που δικαιολογούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που έγινε βάση του Κανονισµού 2081/92 και που αφορά
την καταχώρηση της ΦΕΤΑΣ σαν Ελληνικό τυρί Π.Ο.Π.
Ο Υφυπουργός
Π. ΦΟΥΝΤΑΣ"
18. Στην µε αριθµό 3694/11-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
110/1-12-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Γεωργίας η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3694/11.11.98, που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. ∆. Π. Πιπεργιάς, σχετικά µε τον Χαρακτηρισµό και
ίδρυση ιδιωτικής ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής σε
διακατεχοµένη έκταση, σας πληροφορούµε τα εξής:
Σχετικά µε τη δυνατότητα ίδρυσης ελεγχόµενης κυνηγετικής
περιοχής (Ε.Κ.Π.) στο δάσος Κωτυλαίων Ευβοίας, θέτουµε υπόψη
ότι το δάσος αυτό είναι διακατεχόµενο ελατοδάσος που διαχειρίζεται
από το ∆ήµο Κύµης (πρώην Κοινότητες Βιττάλων, Ανδρονιάνων,
Πύργου και Καληµεριάνων).
Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις του άρθρου 254 Ν.∆. 86/69 (όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν.∆. 996/71 και
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 177/75) και του άρθρου 6 του
Π.∆. 453/1977 δεν επιτρέπεται ο χαρακτηρισµός και η ίδρυση
ιδιωτικής ελεγχόµενης κυνηγετικής περιοχής σε διακατεχόµενες
εκτάσεις.
Ο Υφυπουργός
Π. ΦΟΥΝΤΑΣ"
19. Στην µε αριθµό 3642/10-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
58/1-12-98 έγγραφο από τον Υπουργό Γεωργίας η ακόλουθη
απάντηση:
"Απαντώντας στην υπ' αριθµ. 3642/10-11-98 ερώτηση που
κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Β. Αργύρης, Στ. Παπαδόπουλος, Χρ.
Σµυρλής- Λιακατάς και Φ. Χατζηµιχάλης σας πληροφορούµε τα
εξής:
Το τελευταίο τρίµηνο Αυγούστου - Σεπτ. - Οκτ. 98 ο τοµέας του
χοιρείου κρέατος διέρχεται σοβαρή κρίση τόσο στην Ε. 'Ενωση (σ'
όλες τις χώρες) όσο και εκτός Ε. 'Ενωσης. Στην Ε.Ε. οι λόγοι που
οδήγησαν στην κρίση είναι η σηµαντική αύξηση της παραγωγής της
κοινότητας κατά 1 εκ. τον. περίπου (+7%) και η οικονοµική κρίση
που έπληξε τις χώρες της Ασίας και τελευταία της Ρωσίας.
Η αύξηση της παραγωγής οφείλεται:
- Στην σηµαντική άνοδο των τιµών του χοιρείου κρέατος και της
ζήτησης το 2ο τρίµηνο του 1996 λόγω της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας που έπληξε τα βοοειδή και συνετέλεσε στην
µείωση της κατανάλωσης βοείου κρέατος και

Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση για την εξοµάλυνση της αγοράς θέσπισε τον
Ιούνιο επιστροφές (ενισχύσεις για εξαγωγές) στα σφάγια χοίρων και
τα τεµάχια αυτών 20 ECU/100 χιλ. στη συνέχεια τις αύξησε κατά
50% δηλ. 30 ECU/100 χιλ. και τον Οκτώβριο τις αύξησε επιπλέον
33% και διαµορφώθηκαν σε 40 ECU/100 κιλά (338 δρχ. πράσινη
δρχ. Χ 40 ECU/100 κιλά= 135 δρχ/κιλό).
Πρόσφατα και µόνο για Ρωσία η εξαγωγική επιδότηση αυξήθηκε σε
70 ECU/100 κιλά σφαγίου (23/11). Παράλληλα άνοιξε ιδιωτική
αποθεµατοποίηση µε ενίσχυση και για ποσότητα 70.000 τον. µε
προορισµό της εξαγωγή. Επί πλέον προβλέπεται ιδιωτική
αποθεµατοποίηση για άλλους 73.000 τον χωρίς την υποχρέωση
εξαγωγής. Εκτός των µέτρων αυτών εξετάζει την λήψη
συµπληρωµατικών µέτρων, παρακολουθεί την αγορά και αναµένει
την εξέλιξη µε την αγορά της Ρωσίας που σήµερα είναι κλειστή.
Επίσης καταβάλλονται προσπάθειες για επισιτιστική βοήθεια.
Πέραν αυτών εξετάζει µέτρα για τη µείωση της παραγωγής και
προβλέπει ότι από το 2ο τρίµηνο του 1999 και µετά θα αρχίσει
ανάκαµψη στον τοµέα.
Η χώρα µας θίγεται µε την υπερπροσφορά κοινοτικών κρεάτων
στην αγορά µας µε πολύ χαµηλές τιµές που αφενός πιέζουν και τις
δικές µας τιµές, και αφετέρου δυσχεραίνουν τη διάθεση της
εγχώριας παραγωγής.
Σηµειωτέον ότι οι εξαγωγές µας είναι πολύ µικρές (4.000 τόν).
Υπάρχει Κ.Ο.Α. στο χοίρειο κρέας και δεν παίρνει µέτρα η κάθε
χώρα ξεχωριστά, αλλά µόνο η Ε. 'Ενωση.
Θέµα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων κτηνοτροφικών χρεών µε
παράλληλη διαγραφή των οφειλόµενων τόκων και µέρους του
κεφαλαίου χωρίς την κάλυψη του σχετικού κόστους από την
Πολιτεία δεν είναι δυνατό να αντιµετωπισθεί από την ΑΤΕ, γιατί οι
πόροι της Τράπεζας προέρχονται από καταθέσεις και κατά
συνέπεια µόνο µε την επανεισροή των κεφαλαίων που τοποθετεί
και των τόκων τους εξασφαλίζεται η δυνατότητα να ανταποκριθεί
στην αυτονόητη υποχρέωση επιστροφής των αντίστοιχων
κεφαλαίων και τόκων στους καταθέτες της.
Η ΑΤΕ εφαρµόζοντας τις αποφάσεις 1996/8.2.94 της ΕΤΕ και
3209811/2.3.94 του Υπουργού Γεωργίας, ρύθµισε τις οφειλές των
κτηνοτρόφων που προέρχονταν από µεσοπρόθεσµα επενδυτικά
δάνεια καθώς και βεβαιωµένες οφειλές στις ∆.Ο.Υ. υπό την
προϋπόθεση ότι η εξεταζόµενη µονάδα λειτουργεί και είναι
οικονοµικά βιώσιµη εκµετάλλευση.
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές η Πολιτεία ανέλαβε να καταβάλλει
στην ΑΤΕ υπέρ των κτηνοτρόφων το σύνολο ή µέρος των τόκων,
ανάλογα κατά περίπτωση, των µεσ/σµων δανείων που τους
χορηγήθηκαν λήξης µέχρι 31.12.91.
Το υπόλοιπο των οφειλών τους, που βαρύνει τις εκµεταλλεύσεις,
ρυθµίστηκε για να πληρωθεί σε 10 χρόνια µε διετή περίοδο χάριτος.
Πέραν της ρύθµισης αυτής, η ΑΤΕ για να διευκολύνει ακόµα
περισσότερο τους κτηνοτρόφους στην εξυπηρέτηση των οφειλών
τους και στην οµαλή λειτουργία των εκµεταλλεύσεών τους,
αποφάσισε σύµφωνα µε το δικαίωµα που της παρέχει η 1620/89
Π∆/ΓΕ και ρύθµισε για τα 10 χρόνια και τις ληξ/σµες µέχρι 31.3.94
οφειλές τους.
Επί πλέον, η Τράπεζα σε εφαρµογή της 321551/30.5.96
Υπουργικής απόφασης έδωσε τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους
να εξοφλούν τις δόσεις µε τόκους ποινής, προκειµένου αυτοί να
διευκολυνθούν ακόµη περισσότερο στην οµαλή εξόφληση των
οφειλών τους.
Μετά από συνεχόµενες παρατάσεις για εξόφληση των πρώτων
δόσεων 1994 και 1995 η ΑΤΕ έδωσε οδηγίες στα
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Καταστήµατά της για τη βεβαίωση των οφειλών στις κατά τόπους
αρµόδιες ∆.Ο.Υ. αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο αναµονής.
Τέλος, για τη δόση 1996 παρέχεται δυνατότητα εξόφλησής της
στους υπόχρεους κτηνοτρόφους µέχρι και 31.12.1998.
Στη ρύθµιση της 1996/94 απόφασης ενετάχθησαν 691 χοιρ/κές
εκµεταλλεύσεις και ανταποκρίθηκαν 615. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν
920 χοιρ/κές εκµεταλλεύσεις µε δυναµικότητα πάνω από 20
χοιροµητέρες η καθεµιά. Από τις 615 εκµεταλλεύσεις, έχουν
εξοφλήσει και την 3η δόση που λήγει την 31.12.98 469 και
αναµένεται η εξόφληση από 115 ακόµα χοιρ/κές εκµεταλλεύσεις
που έχουν πληρώσει και την 2η δόση.
Παράλληλα µε την ανωτέρω ρύθµιση ειδικά για τους Νοµούς
Ευβοίας και Καστοριάς εφαρµόζεται και η αριθµ. 2035824/5887/94
διϋπουργική απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών για ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι την
30.6.93 των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων των
παραπάνω νοµών από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και
επενδύσεων (πάγια) επειδή οι νοµοί αυτοί πλήττονται από ανεργία
και αποβιοµηχάνιση. Στην ρύθµιση αυτή εντάχθηκαν κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις (χοιροτροφικές - πτηνοτροφικές) που παράγουν
ζωοτροφές και είναι εγγεγραµµένες στο Εµποροβιοµηχανικό
Επιµελητήριο.
Με την ίδια διϋπουργική απόφαση που λειτουργεί παράλληλα µε
την αριθµ. 496/8-2-94 απόφαση της ΕΤΕ εντάχθηκαν 28
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις για οφειλές 9 δισ. και 25
ανταποκρίθηκαν στην πληρωµή των αναλόγων δόσεων.
Σηµειώνεται ότι 8,5 δισ. αφορούν την Εύβοια και 0,5 δισ. την
Καστοριά. Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται επιδότηση του
επιτοκίου κατά 10 µονάδες.
Η ΑΤΕ επίσης σε όσους κτηνοτρόφους δεν υπήχθησαν στα
παραπάνω ευεργετικά µέτρα παρείχε πιστωτικές διευκολύνσεις για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους µέχρι 31.12.97, οι οποίες
περιλαµβάνουν απαλλαγή από τόκους ποινής για το χρονικό
διάστηµα από 1.1.94 µέχρι και 31.12.97 και µέρος των συµβατικών
τόκων για το διάστηµα από 1.1.94 και µέχρι 30.6.96 και φθάνει
µέχρι το 50%. Το υπόλοιπο των οφειλών τους ρυθµίζεται για να
πληρωθεί σε 10 χρόνια. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος του
παραπάνω προγράµµατος των πιστωτικών διευκολύνσεων
προκειµένου να υπαχθούν σ' αυτές οι τυχόν ενδιαφερόµενοι έληξε
στις 30.6.98.
Η ΑΤΕ µετά τη δηµοσίευση του Νόµου 2601/98 και ειδικότερα του
άρθρου 12 που αφορά τον ανατοκισµό των τόκων των δανείων,
εφαρµόζει τον εξάµηνο ανατοκισµό σε όλες τις περιπτώσεις
βραχυπρόθεσµων δανείων πλην των δανείων σε συνάλλαγµα και
των δανείων που δίνονται µε επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς.
Σε όλες περιπτώσεις επιχειρήσεων υφίστανται ανεξόφλητα
υπόλοιπα βραχυπροθέσµων δανείων στα οποία εφαρµόσθηκε κατά
το παρελθόν τρίµηνος ανατοκισµός, η ΑΤΕ έδωσε οδηγίες στα
Καταστήµατα της να γίνει επανυπολογισµός των υπολοίπων µε
εξάµηνο ανατοκισµό.
Σηµειώνεται ότι η ΑΤΕ εκτόκιζε κάθε εξάµηνο τα βραχυπρόθεσµα
δάνεια των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, ενώ στα µεσ/σµα
δάνεια του αγροτικού τοµέα δεν εφαρµόστηκε πότε ο τρίµηνος ή
εξάµηνος ανατοκισµός αλλά οι δόσεις τους είναι ετήσιες και εάν δεν
πληρώνονται στη λήξη τους επιβαρύνονται µε επιτόκιο υπερηµερίας
το οποίο σήµερα είναι 2,5 εκατ. µονάδες πάνω από το συµβατικό.
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εκπαιδευτικών, γι' αυτό και δεν έγιναν διορισµοί στο νοµό πλην 4
Μουσικών που διορίστηκαν προκειµένου να πληρωθούν τα
οργανικά κενά που έχουν δηµιουργηθεί.
Επιπλέον για τις ανακύπτουσες ανάγκες εκπαιδευτικού
προσωπικού έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα συνολικά 37
πιστώσεις, ήτοι 25 για νηπιαγωγούς, 3 για καθηγητές Αγγλικών, 2
για δασκάλους σε Ολοήµερα ∆ηµοτικά, 3 για νηπιαγωγούς σε
Ολοήµερα Νηπιαγωγεία, 3 για δασκάλους σε Τάξεις Υποδοχής, 1
δάσκαλο σε τµήµα µε παιδιά τσιγγάνων.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
21. Στην µε αριθµό 3611/9.11.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1836/30.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3611/9.11.1998 του
Βουλευτή κ. Θ. Γεωργιάδη σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων
Π/θµιας Εκπαίδευσης του Ν. 'Εδεσσας, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Στο Νοµό 'Εδεσσας, όλα τα οργανικά κενά των σχολείων της
Α/θµιας Εκπαίδευσης καλύφθηκαν από τις φετινές µεταθέσεις
εκπαιδευτικών, γι' αυτό και δεν έγιναν διορισµοί στο νοµό πλην 4
Μουσικών που διορίστηκαν προκειµένου να πληρωθούν τα
οργανικά κενά που είχαν δηµιουργηθεί.
Επιπλέον για τις ανακύπτουσες ανάγκες εκπαιδευτικού
προσωπικού έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα συνολικά 37
πιστώσεις, ήτοι 25 για νηπιαγωγούς, 3 για Καθηγητές Αγγλικών, 2
για δασκάλους σε ολοήµερα ∆ηµοτικά, 3 για νηπιαγωγούς σε
ολοήµερα Νηπιαγωγεία, 3 για δασκάλους σε Τάξεις Υποδοχής, 1
δάσκαλο σε τµήµα µε παιδιά τσιγγάνων.
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
22. Στην µε αριθµό 3704/11.11.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
9/2/30.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης η
ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 3704/11.11.1998 που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Λ. Παπανικολάου σχετικά µε τον τραυµατισµό του
αστυφύλακα Γ. Παλιούρα, σας γνωρίζουµε ότι η συµπαράσταση του
Υπουργείου µας προς τα θύµατα του καθήκοντος αστυνοµικούς και
τις οικογένειές τους, είναι αµέριστη και εκδηλώνεται τόσο µε την
ηθική, όσο και µε την υλική στήριξή τους, για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων τους.
Στα πλαίσια αυτά έτυχαν, από την πρώτη στιγµή και οι
τραυµατισθέντες στην οδό Νιόβης και κυρίως ο αστυφύλακας
Γεώργιος Παλιούρας που τραυµατίσθηκε σοβαρότερα, της στενής
και συνεχούς παρακολούθησης από την Υγειονοµική Υπηρεσία του
Σώµατος και της ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και
διοικητικής µέριµνας σε καθηµερινή βάση.
Επισηµαίνεται ότι τους ανωτέρω αστυνοµικούς επισκέφθηκε
προσωπικά, τόσο η ηγεσία του Σώµατος, όσο και ο υποφαινόµενος,
ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι θα έχουν την αµέριστη
συµπαράσταση του Υπουργείου σε οποιοδήποτε πρόβληµα
αντιµετωπίζουν. Στα πλαίσια αυτά εξασφαλίσθηκε, µε µέριµνά µας,
η πρόσληψη της συζήγου του Γ. Παλιούρα σε ιδιωτικό φορέα.

20. Στην µε αριθµό 3602/9-11-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
1833/30-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

Για το θέµα της νοσηλείας του ανωτέρω στο εξωτερικό, σας
πληροφορούµε ότι, εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη, αυτή θα
αντιµετωπισθεί σύµφωνα µε τους όρους της Υ8β'/οικ.453/17.1.1998
Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, µε τις επιπλέον
διακρίσεις για µετάβασή του σε χώρα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή
στις Η.Π.Α.. Αν υπάρξει για το σκοπό αυτό οποιαδήποτε πρόσθετη
δαπάνη, αυτή θα καλυφθεί από το Υπουργείο µας.

"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 3602/9-11-98 των
Βουλευτών κυρίων Μαρίας Μπόσκου και Απόστ. Τασούλα, σχετικά
µε τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθµιας εκπ/σης στο Ν.
'Εδεσσας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα αναφερόµενα περί διακοπής
καταβολής επιδόµατος στον αστυφύλακα Παλιούρα, σας
πληροφορούµε ότι αυτός δεν ελάµβανε επίδοµα 40.000
δραχµών, αφού από την ισχύουσα νοµοθεσία δεν προβλέπεται

Ο Υπουργός
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ"

Στο Νοµό 'Εδεσσας, όλα τα οργανικά κενά των σχολείων της
Α/θµιας Εκπ/σης καλύφθηκαν από τις φετεινές µεταθέσεις
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η χορήγηση ειδικού επιδόµατος, για τους υπηρετούντες στο γραφείο
του Αρχηγού. Αυτός εκτελούσε καθήκοντα οδηγού του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου του Αρχηγού και ελάµβανε οδοιπορικά έξοδα
εκτέλεσης υπηρεσίας εκτός έδρας, όταν µετακινείτο ο Αρχηγός, για
την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύµφωνα πάντα µε τις
προϋποθέσεις της ισχύουσας περί οδοιπορικών εξόδων
νοµοθεσίας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω το ενδεχόµενο τροποποίησης του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να εξαιρεθούν του
τρόπου υπολογισµού των πεντηκοστών οι συντάξεις των
καταταγέντων µετά την 1.1.1983 και µέχρι 31.12.1992 αστυνοµικών
υπαλλήλων, δεν αντιµετωπίζεται, γιατί εκτός των άλλων για τους
ανωτέρω δεν έχουν θεσπιστεί και όρια ηλικίας για την έναρξη
καταβολής της σύνταξής τους.

Ο Υπουργός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ"

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ"

23. Στην µε αριθµό 3579/9.11.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
37945/30.11.98 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

25. Στην µε αριθµό 4013/18.11.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
982/92/27.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµ. Πρωτ. 3579/9.11.98 που
κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ι. Παπανικολάου,
και όσον αφορά στο ερώτηµα 2, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

"Απαντώντας στην ερώτηση 4013/18.11.98 που κατέθεσε στη
Βουλή ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Πάππας σχετικά µε το θέµα
επέκτασης των διατάξεων του ν.δ. 142/74 σε άλλες κατηγορίες
αστυνοµικών υπαλλήλων, σας πληροφορούµε τα εξής:

Βάσει του πρόσφατα θεσπισµένου Αναπτυξιακού Νόµου το
ελάχιστο ύψος των επενδύσεων για ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών
µονάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό
των 45.000.000 δρχ. ενώ για επενδύσεις εκσυγχρονισµού των
παραπάνω µονάδων το αντίστοιχο ποσό είναι 10.000.000 δρχ..
Επιπλέον θα πρέπει να σας ενηµερώσουµε ότι µέσα από τις
διατάξεις του άρθρου 10 του 2601/98 προσφέρεται η δυνατότητα
θέσπισης, ύστερα από την εκπόνηση ειδικής µελέτης σκοπιµότητας,
ειδικών
καθεστώτων
ενίσχυσης
επενδύσεων,
που
θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των περιοχών
ή και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας.
Ως προς το σηµείο 3 της ερώτησης η ∆ιϋπουργική Οµάδα
σχεδιασµού του Γ' Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006,
έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη ενός συνοπτικού Σχεδίου Ανάπτυξης,
το οποίο περιλαµβάνει τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και
τους στόχους για την επίτευξη αυτών. Στο υπόψη κείµενο
περιλαµβάνονται οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό
επίπεδο, του τοµέα της µεταποίησης και των υπηρεσιών και
διατυπώνονται επί µέρους στόχοι για τη νέα προγραµµατική
περίοδο.
Στο πλαίσιο των στόχων αυτών προτείνεται να υποστηριχθεί η
ανάπτυξη των ΜΜΕ σε ανταγωνιστική βάση, στόχος που
αποτυπώνει το ενδιαφέρον και τις προοπτικές ένταξης ΜΜΕ στα
νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ' Κ.Π.Σ.. Στην παρούσα
φάση είναι αρκετά πρώιµος ο προσδιορισµός των τρόπων
πρόσβασης και χρηµατοδότησης των ΜΜΕ από τα Προγράµµατα
αυτά, διαδικασίες που θα συγκεκριµενοποιηθούν µετά τις σχετικές
εγκρίσεις των αντίστοιχων Προγραµµάτων.
Πέραν των παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός του πλαισίου των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων της περιόδου 2000-2006.
Σχετικά µε το ερώτηµα 1 αρµόδιος να απαντήσει είναι ο
Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γ. ∆ρυς.
Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ"
24. Στην µε αριθµό 3077/19.10.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
971/92/27.11.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 3077/19.10.98 που κατέθεσαν στη
Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Στρ. Κόρακας και Μπ. Αγγουράκης και
µας διαβιβάστηκε µέσω του Υπουργίου ∆ηµόσιας Τάξης (σχετ.
έγγρ. πρωτ. 8019/4157/6.11.98) σας πληροφορούµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1902/90,
οι συντάξεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου που προσλήφθηκαν για
πρώτη φορά µετά την 1.1.1983 και µέχρι 31.12.1992 υπολογίζονται
σε πεντηκοστά.
Το µέτρο αυτό αφορά όλους τους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και
λειτουργούς του ∆ηµοσίου και απέβλεπε στο να αποθαρρύνει τους
υπαλλήλους να εξέρχονται πρόωρα της υπηρεσίας, λειτουργώντας
ως κίνητρο παραµονής.

1) Οι διατάξεις του ν.δ. 142/74 µε τις οποίες υπολογίζεται στο
διπλάσιο και µέχρι 5 χρόνια ο χρόνος υπηρεσίας των οργάνων των
Σωµάτων Ασφαλείας, αποτελούν εξαιρετικό µέτρο, που
υπαγορεύθηκε µε τα κριτήρια και τις ανάγκες της εποχής εκείνης, τα
οποία φρονούµε, ότι δεν συντρέχουν σήµερα.
2) Σε µία περίοδο που καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για την
εκλογίκευση του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού µας συστήµατος,
που επιβάλλονται περιορισµοί και αυστηροποιούνται οι
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αιτήµατα που συνίστανται στη
χορήγηση
πλασµατικών
ετών
αποδυναµώνονται
ακόµα
περισσότερο. Η ικανοποίηση παροµοίων αιτηµάτων κάτω από τις
σηµερινές ασφαλιστικές - συνταξιοδοτικές συνθήκες θ' αποτελέσει
σοβαρή παρέκκλιση από τις υγιείς συνταξιοδοτικές αρχές και θα
δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα και τριβές λόγω των
αντανακλαστικών επιπτώσεων στο χώρο των υπαλλήλων αλλά και
των συνταξιούχων.
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ").
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της
Πέµπτης 22 Απριλίου 1999.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ.4
Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 874/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Παπαγεωργόπουλου προς τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων,
Εθνικής Οικονοµίας, σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής
των διαµήκη και οριζόντιου οδικών αξόνων της Εύβοιας.
2. Η µε αριθµό 886/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σταύρου Παναγιώτου προς
τους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, Ανάπτυξης, σχετικά µε τη
δηµιουργία ραδιενεργού και τοξικού νέφους από τους
βοµβαρδισµούς στη Γιουγκοσλαβία, τους κινδύνους για τη χώρα
µας κλπ.
3. Η µε αριθµό 881/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Ευάγγελου
Αποστόλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε την πώληση
των Ναυπηγείων Αυλίδας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
κλπ.
4. Η µε αριθµό 877/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Καρατάσου προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων,
σχετικά µε τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού άξονα ΚορωπίουΒάρης.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 4
Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 880/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Παπαφιλίππου, προς τον
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Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, σχετικά µε την καθυστέρηση
καταβολής της κρατικής επιχορήγησης στους σεισµόπληκτους του
Νοµού Κοζάνης.
2. Η µε αριθµό 887/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Γκατζή προς τον
Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης να παραχωρήσει αεροδρόµια για τις ανάγκες των
πολεµικών επιχειρήσεων στη Γιουγκοσλαβία κλπ.
3. Η µε αριθµό 882/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
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Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Ιωάννη
∆ραγασάκη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Ανάπτυξης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάκλησης της απόφασης που εντάσσει
το Βόρειο Ιόνιο σε εµπόλεµη ζώνη.
4. Η µε αριθµό 876/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Αράπη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επέκταση του Μετρό
προς Νίκαια-Κερατσίνι κλπ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 870/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ.
Σκουλάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας θα συζητηθεί
αργότερα.
Προχωρούµε στην τρίτη επίκαιρη ερώτηση, µε αριθµό 885/19.4.99,
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. ∆ηµητρίου
Κωστόπουλου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής
'Αµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανάκλησης της απόφασης που
εντάσσει τον εναέριο χώρο του Ιονίου Πελάγους σε εµπόλεµη ζώνη.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κωστόπουλου σε περίληψη έχει ως
εξής:
"Με διαταγή του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συµπεριέλαβε στις περιοχές
που οι αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις έχουν εµπλακεί σε πόλεµο τη
θαλάσσια περιοχή και τον εναέριο χώρο του Ιονίου Πελάγους, που
βρίσκονται βόρεια από τον 39ο παράλληλο. Η διαταγή αυτή
εµπλέκει ακόµη περισσότερο τη χώρα µας σε δίνη του εγκληµατικού
πολέµου, που διεξάγουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή
'Ενωση
σε
βάρος
του
γιουγκοσλαβικού
λαού,
αφού
συµπεριλαµβάνει εθνικό χώρο στις εµπόλεµες περιοχές. Οι
"εξηγήσεις" του κυρίου Πρωθυπουργού ότι η διαταγή αυτή αφορά
"απλώς" την προσπάθεια των ΗΠΑ να µην καταβάλουν
αποζηµιώσεις σε ενδεχόµενες ζηµιές, δεν είναι καθόλου πειστικές,
όπως εξάλλου προκύπτει και από τις εξηγήσεις που ζήτησε ο
κύριος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών από τον Αµερικανό
Πρεσβευτή στην Ελλάδα.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
-Ποια µέτρα θα πάρει η ελληνική Κυβέρνηση και πότε, ώστε να
ανακληθεί αυτή η διαταγή του Αµερικανού Προέδρου;
-Μετά και από αυτήν τη διαταγή επιµένει η Κυβέρνηση να στηρίζει
τους ΝΑΤΟϊκούς βοµβαρδισµούς µε πλοίο ή πλοία του Πολεµικού
Ναυτικού (ΚΙΜΩΝ ή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ) και µάλιστα, να τα διατηρεί σε
περιοχές της Αδριατική Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους, οι
οποίες έχουν χαρακτηριστεί εµπόλεµες ζώνες;".
Ο Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας κ. ∆ηµήτριος Αποστολάκης έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ εξέδωσε διάταγµα µε ηµεροµηνία 13.4.99, µε το οποίο
καθόρισε το χώρο όπου οι 'Ενοπλες ∆υνάµεις των ΗΠΑ έχουν
εµπλακεί σε µάχη ως ζώνη εχθροπραξιών. Ο χώρος αυτός
περιλαµβάνει την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας,
την Αλβανία, την Αδριατική και µέρος του Ιονίου βορείως του 39ου
παραλλήλου.
Το θέµα είναι σοβαρό. Οφείλω, όµως, να πω ότι πρέπει να το
βλέπουµε µε λίγο προσοχή και κυρίως να µη δίνουµε διαστάσεις και
το διογκώνουµε προκαλώντας και λανθασµένες εντυπώσεις και
κυρίως δεν πρέπει να απλωθεί ο πανικός στον ελληνικό λαό.
Στο συγκεκριµένο θέµα έκαναν σαφείς δηλώσεις τόσο ο
Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Βενιζέλος, ο
κ. Ρέππας, ο κ. Κρανιδιώτης. ∆ιευκρινίστηκε µε αυτές τις δηλώσεις
ότι µε το διάταγµα αυτό του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών
αφ'ενός µεν επισηµαίνεται στους τρίτους, που δεν συµµετέχουν στις
επιχειρήσεις ότι οι περιοχές αυτές είναι επικίνδυνες και ως εκ
τούτου αν υποστούν ζηµιές, δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης
λόγω της προειδοποίησης, αφ'ετέρου καθορίζεται ότι όσοι
υπηρετούν στις αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις και έχουν εµπλακεί
σε αυτήν την περιοχή, βορείως του 39ου παραλλήλου
απαλλάσσονται από την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος.
'Οπως αντιλαµβάνεστε, το θέµα αφορά προεδρικό διάταγµα που
αποτελεί µία τυπικού χαρακτήρα πράξη που αφορά την αµερικανική
εσωτερική έννοµη τάξη. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το
γεγονός ότι η κύρια εξουσιοδοτική του διάταξη είναι ο εσωτερικός
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κώδικας εσόδων των Ηνωµένων Πολιτειών.
Ανεξάρτητα πάντως από αυτό η ελληνική Κυβέρνηση αντέδρασε
αµέσως µε διάβηµα του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ.
Κρανιδιώτη προς τον πρέσβη των Ηνωµένων Πολιτειών και επίσης
ο 'Ελληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον παρενέβη προς την αρµόδια
διεύθυνση του State Department. Μάλιστα αναµένουµε ανακοίνωση
του Υπουργείου 'Αµυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών των
Ηνωµένων Πολιτειών πάνω στο θέµα.
Θα πω στη φράση του κυρίου συναδέλφου, ότι η ελληνική
Κυβέρνηση δεν στηρίζει τους ΝΑΤΟϊκούς βοµβαρδισµούς ούτε µε
πλοία ούτε µε άλλες δυνάµεις. Από την αρχή της κρίσης η ελληνική
Κυβέρνηση πρόβαλε την πολιτική λύση ως τη µόνη οδό που πρέπει
να ακολουθήσουµε για τη διέξοδο από την κρίση και επίσης
δηλώσαµε ότι οι ελληνικές 'Ενοπλες ∆υνάµεις δεν θα εµπλακούν
στη διαµάχη αυτή. Γι' αυτό αναφέροµαι κυρίως στο πλοίο
"ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ", το οποίο αποτελεί µέρος µιας οµάδας πλοίων
που από τις αρχές του 1992 έχει συγκροτηθεί και περιπλέουν στην
περιοχή, δεν έχουν δε (τα πλοία) καµία σχέση µε τις επιχειρήσεις
που λαµβάνουν χώρα στη Γιουγκοσλαβία και κατά κανένα τρόπο
δεν θα υποστηρίξουν τις πολεµικές επιχειρήσεις.
Θέλω δε να πω µε µεγάλη έµφαση ότι απλώς είµαστε
υποχρεωµένοι και πρέπει να µην απουσιάζουµε από ό,τι γίνεται
στην περιοχή, µε τη θετική βέβαια έννοια. Με την έννοια αυτή
συµµετέχουµε και σε αυτήν τη δύναµη.
Θα έκανα µία τελευταία έκκληση, να µην εισερχόµαστε στα
εσωτερικά των Ενόπλων ∆υνάµεων από αυτήν την πλευρά. Ας
αφήσουµε τις 'Ενοπλες ∆υνάµεις, διότι δράττοµαι της ευκαιρίας για
τη σηµερινή θλιβερή επέτειο να πω ότι ξεχάσαµε τελικά, µε τα
γεγονότα, πως πριν από τριάντα δύο χρόνια σαν σήµερα
καταλύθηκε η δηµοκρατία από µία οµάδα επιόρκων αξιωµατικών.
Παραπλανητικά χρησιµοποιήθηκαν ως όργανο οι 'Ενοπλες
∆υνάµεις, που δεν είχαν σχέση µε την επιβολή της δικτατορίας.
Καταφέραµε ύστερα από είκοσι πέντε χρόνια συνετής δηµοκρατίας
να έχουµε καταστήσει τις 'Ενοπλες ∆υνάµεις πράγµατι ένα τµήµα
του ελληνικού λαού. Συµµετέχουν σε αυτά όλοι οι 'Ελληνες χωρίς
κανέναν
περιορισµό,
χωρίς
κανέναν
έλεγχο
πολιτικών
πεποιθήσεων. Οι 'Ενοπλες ∆υνάµεις είναι αφοσιωµένες στο έργο
τους και δεν θα θέλαµε να διαταράξουµε αυτήν τη λειτουργία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει
το λόγο δύο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, ούτε θέλουµε να µπλέξουµε κανέναν,
πολύ περισσότερο τις 'Ενοπλες ∆υνάµεις στην αντιπαράθεση των
κοµµάτων, των συζητήσεων στη Βουλή κλπ., ούτε θέλουµε να
δώσουµε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που υπάρχουν, ούτε
αγνοούµε ωστόσο µία πραγµατικότητα. Η Κυβέρνηση έχει µπλέξει
τη χώρα σε έναν πόλεµο. ∆ηλαδή από το µυαλό µας βγάζουµε ότι
το "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" είναι στην εµπόλεµη περιοχή πάνω από τον
39ο παράλληλο όταν καίγεται ο τόπος εκεί. Aπέναντι από το
Μαυροβούνιο είναι το "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ" και οι Αµερικάνοι το
ετοιµάζουν για µία ρεζέρβα στα σχέδιά τους.
Από το µυαλό µας βγάζουµε τις εικόνες που διαδραµατίζονται στη
Θεσσαλονίκη, που φεύγουν στρατιωτικά αγήµατα του ΝΑΤΟ να
πάνε προς τα επάνω; Από το µυαλό µας βγάζουµε τις καταγγελίες
ότι το αεροδρόµιο της Κέρκυρας χρησιµοποιείται για το βρώµικο
πόλεµο έτσι κι αλλιώς; ∆εν βγάζουµε τίποτα από το µυαλό µας.
Μπλέξατε τη χώρα σε µία περιπέτεια µε τις δικαιολογίες που λέτε.
Είµαστε µία µικρή χώρα, είµαστε ένας µικρός ποσοτικά λαός, τι να
κάνουµε.
Κύριε Υπουργέ, τι να σας πω. Μικρή χώρα είµαστε, µικρός
λαός είµαστε, ας δούµε το µπόι µας όχι το πρωί, όταν βγαίνει
ο ήλιος, αλλά στην πραγµατική του διάσταση και στο ύψος
του και ας µην κάνουµε τόσο µεγάλες ατιµίες. ∆ιότι όταν
ισοπεδώνεται η Γιουγκοσλαβία, καταστρέφονται, διαλύονται τα
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πάντα µε τα σχέδια που έχουν οι Αµερικάνοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι
στο µυαλό τους και εσείς έρχεστε συνέχεια εδώ και µας λέτε "εµείς
δεν µπλέκουµε", ενώ είστε µπλεγµένοι, αυτό συνιστά έστω έµµεσα
µία ατιµία. Και δεν µπορούµε εµείς, ένας µικρός λαός, να κάνουµε
µία τόσο µεγάλη ατιµία, κύριε Υπουργέ.
Πάρτε την ευθύνη σας -νοµικά είστε ακάλυπτοι, ηθικά είστε
απαράδεκτοι- και πείτε ότι είναι µικρός λαός, είναι µικρή χώρα και
δεν θέλουµε να µπλέξουµε στις δικές σας περιπέτεις και στο
µοίρασµα των αγορών που κάνετε, κύριοι. Εµείς δεν θέλουµε να
δολοφονήσουµε έναν λαό. Και δολοφονείται ένας λαός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής 'Αµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να κρατήσω χαµηλούς τόνους, αλλά
δυστυχώς ο κύριος συνάδελφος υπερέβη τα όρια µιλώντας για
ατιµία, όταν γνωρίζει ότι η ελληνική Κυβέρνηση µε ιδιαίτερη σύνεση
και προσοχή χειρίζεται την υπόθεση. Και τεράστια απόδειξη είναι το
γεγονός ότι είµαστε δεκτοί και από τις δύο πλευρές. Απόδειξη
τεράστια είναι το γεγονός ότι η Σερβία µας δέχεται ως τη µόνη χώρα
που µπορούµε να έχουµε δυνάµεις σε αυτήν την περιοχή. ∆εν
µπορείτε λοιπόν να µιλάτε για ατιµία, κύριε συνάδελφε, κατά
κανέναν τρόπο και θα πρέπει -σας παρακαλώ πολύ- να
ανακαλέσετε την έκφραση. Χειριζόµαστε µε τόσο προσοχή την
υπόθεση, η Κυβέρνηση πράγµατι τηρεί µία τέτοια ισορροπία, που
είναι δεκτή και από τις δύο πλευρές.
Και να πούµε και κάτι άλλο, το οποίο και φαίνεται: Ο ελληνικός λαός
έχει φιλοσερβικά αισθήµατα, είναι εναντίον των βοµβαρδισµών,
στηρίζει όµως τους χειρισµούς της Κυβέρνησης, γιατί ξέρει ότι είναι
και έντιµοι και στόχο έχουν την υπεράσπιση των ελληνικών
συµφερόντων. Και έχουµε πολλές αποδείξεις από αυτό.
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Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Εξετάζουν το ενδεχόµενο αύξησης των πιστώσεων, ώστε να
µπορέσει
η
Νοµαρχία
Λάρισας
να
υλοποιήσει
τα
προγραµµατισµένα έργα σε νέα διδακτήρια;".
Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ανθόπουλος έχει το λόγο τρία λεπτά για να πρωτολογήσει.

κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσε η απάντησή µου
να είναι µονολεκτική: Ναι. Η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο να
αυξήσει τις πιστώσεις τις οποίες έχει ήδη σε µια πρώτη δόση
χορηγήσει στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Λάρισας για την
κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης. Γνωρίζουµε πολύ καλά
ότι το 1999 είναι ένα έτος δηµοσιονοµικά αυστηρής πολιτικής και
στα πλαίσια αυτής της πολιτικής το Υπουργείο Παιδείας µέσω του
ΟΣΚ Α.Ε. έκανε τις πρώτες κατανοµές για την αντιµετώπιση της
συντήρησης, επισκευής και κατασκευής σχολικής στέγης. 'Οταν
όµως η αγαπητή συνάδελφος µιλάει για προγραµµατισµένα έργα,
θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι προγραµµατισµένα έργα µε την
έννοια ότι προγραµµατίστηκαν να γίνουν µε εξασφαλισµένες
πιστώσεις. Η κάθε νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, η κάθε δηµοτική αρχή
µέχρι σήµερα σε πανελλήνια κλίµακα -και έχει αποδειχθεί εκ του
αποτελέσµατος- προγραµµάτιζε ότι ήθελε µε βάση τις επιθυµίες της
και προφανώς και τις ανάγκες αλλά όχι µε βάση και τις οικονοµικές
δυνατότητες. Και αν υπήρξε ένα πρόβληµα, δεν προέρχεται αυτό
από την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να µειώσει τα κονδύλια,
αλλά είναι γιατί οι ανειληµµένες υποχρεώσεις εκ των παρελθόντων
ετών υπερβαίνουν και το επόµενο έτος, όσον αφορά τις πιστώσεις
που µπορούν να χορηγηθούν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε. ∆ιότι
προγραµµατίζω σηµαίνει ότι κάνω κάτι που µπορώ να το
χρηµατοδοτήσω. 'Οχι, το ξεκινώ και θα δω τι θα γίνει, πίεση-πίεση
θα βγάλω εγώ πόρους. Αυτή η λογική νοµίζω ότι είναι
ξεπερασµένη.

Πράγµατι είµαστε µία µικρή χώρα, όπως είπατε. Παρ'όλα αυτά
ακουγόµαστε και ενεργούµε µε µέγεθος πολιτικό πολύ µεγαλύτερο
από τις υπόλοιπες χώρες. Καµία χώρα του µεγέθους µας
ευρωπαϊκή ή άλλη ούτε καν ακούγεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες,
έστω και αν δεν έχουν αποδώσει καρπούς µέχρι στιγµής,
ακούγονται και οι ίδιοι οι Σέρβοι, στην προσπάθειά τους να βρουν
ανθρώπους για να στηριχθούν, έχουν την Ελλάδα την οποία
δέχονται µαζί µε δύο άλλες χώρες.

Από εκεί και πέρα όµως το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας εξετάζει αυτό που είπα: Το
ενδεχόµενο πράγµατι να ενισχύσει σε µια µεταγενέστερη δεύτερη
φάση αυτά τα αρχικά κονδύλια προκειµένου να ολοκληρωθούν
κάποια έργα που βρίσκονται στο περατούσθαι και να συνεχιστούν
κάποια έργα που έχουν αρχίσει χωρίς τον ορθολογικό
προγραµµατισµό τον οποίο ανέφερα.

∆εν µπορείτε, λοιπόν, να λέτε για ατιµία. Αντιστρόφως, θα έπρεπε
να επαινέσετε τη χώρα και την Κυβέρνηση για τους χειρισµούς του
οποίους κάνει.

Η κ. Λουλέ έχει το λόγο για δύο λεπτά, να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή της.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η δεύτερη µε αριθµό
879/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. ∆ηµητρίου Σιούφα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για τη συγκρότηση Εθνικής
∆ιακοµµατικής Επιτροπής για εθνικά θέµατα διαγράφεται λόγω
κωλύµατος του Υπουργού.

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραµµα ανέγερσης των
διδακτηρίων στο Νοµό Λάρισας βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.
Η απόφαση του Υπουργείου να περικόψει και µάλιστα µε δραστικό
τρόπο τις χορηγούµενες πιστώσεις για ανέγερση νέων κτιρίων αλλά
και την κατασκευή των παλαιοτέρων έχει δηµιουργήσει πραγµατικό
αδιέξοδο στις υπηρεσίες της νοµαρχίας.

Τέταρτη είναι η µε αριθµό 883/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ.
Ανδριανής Λουλέ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε την αύξηση των πιστώσεων προς τη Νοµαρχία Λάρισας
για την υλοποίηση των προγραµµατισµένων έργων ανέγερσης νέων
διδακτηρίων.

Πέρα απ' αυτό, πριν λίγες ηµέρες, κύριε Υπουργέ, κάνατε γνωστό
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας την απόφασή σας,
σύµφωνα µε την οποία τα έργα ανέγερσης νέων διδακτηρίων θα
εγκρίνονται πλέον από το Υπουργείο και όχι από το νοµαρχιακό
συµβούλιο, όπως συνέβαινε µέχρι τώρα. Αφαιρείται έτσι µε αυτό µια
ουσιαστική αρµοδιότητα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κάθε
άλλο παρά αποκέντρωση κάνετε.

Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Λουλέ έχει ως ακολούθως:

Πέρσι είχαν διατεθεί επτακόσια εκατοµµύρια δραχµές από το
Υπουργείο Παιδείας, οκτακόσια εκατοµµύρια από το ΤΑΣΕ, καθώς
και τριακόσια εκατοµµύρια για επισκευές παλαιών σχολείων.
Συνολικά, δηλαδή, ένα δισεκατοµµύριο οκτακόσια εκατοµµύρια.
Φέτος διατίθενται µόνο τετρακόσια εκατοµµύρια για τα καινούρια
κτίρια και σαράντα για συντήρηση παλαιών σχολείων όλου του
νοµού. Το ποσό όµως των τετρακοσίων εκατοµµυρίων επαρκεί
µόνο για την ολοκλήρωση του 8ου Γυµνασίου Λάρισας και του 42ου
∆ηµοτικού Σχολείου καθώς και για την εξόφληση οφειλών για
εργασίες που έγιναν στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λάρισας.

"Η απόφαση του Υπουργείου σας να µειώσει τις χορηγούµενες
πιστώσεις προς τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίηση Λάρισας για την
ανέγερση νέων διδακτηρίων αλλά και τη συντήρηση των ήδη
υπαρχόντων έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τις υπηρεσίες της
Νοµαρχίας Λάρισας. Και τούτο γιατί: α) Κανένα από τα ήδη
καινούρια διδακτήρια που έχουν ξεκινήσει δεν µπορεί να
ολοκληρωθεί και: β) κανένα από τα προγραµµατισµένα δεν
πρόκειται να υλοποιηθεί, δεδοµένου ότι στη Λάρισα επικρατεί
απαράδεκτη κατάσταση στην κτιριακή υποδοµή ιδίως στο κέντρο
της πόλης.
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Τα άλλα έργα που έχουν δηµοπρατηθεί, έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αλλά και για έργα που σκόπευε να προκηρύξει η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βρίσκονται ξεκρέµαστα λόγω έλλειψης
πιστώσεων.
Αν δεν αλλάξετε την απόφασή σας, λοιπόν, δεν πρόκειται να
υλοποιηθούν τα εξής έργα: Το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο, το
Νηπιαγωγείο Τυρνάβου που έχει ήδη δηµοπρατηθεί, το 1ο
∆ηµοτικό Λάρισας που έχει αποφασισθεί η ανακατασκευή του
κτιρίου λόγω παλαιότητας, το 1ο ∆ηµοτικό Γιάννουλης που έχει
προγραµµατισθεί να καλύψει και τις ανάγκες των εργατικών
κατοικιών που έγιναν εκεί και το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λάρισας. Η
εξέλιξη αυτή έρχεται να παρατείνει την απαράδεκτη κατάσταση που
επικρατεί στην κτιριακή υποδοµή, κυρίως στο κέντρο της πόλης,
κατάσταση που αναγκάζει πολλά σχολεία να λειτουργούν
απόγευµα, µαθητές να κάνουν µαθήµατα σε υπόγειες αίθουσες, σε
συγκροτήµατα που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν
τουαλέτες κλπ.
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ότι
από τα εξήντα νηπιαγωγεία τα σαράντα στεγάζονται σε
ενοικιασµένα καταστήµατα χωρίς αύλιο χώρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ορίστε κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για δύο λεπτά να δευτερολογήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων): ∆εν έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε, καµία αφαίρεση
αρµοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµού, όσον
αφορά τις προτάσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής στέγης. Σε
κανένα κυβερνητικό τοµέα η Κυβέρνηση δεν καταργεί το
δηµοκρατικό προγραµµατισµό σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αντίθετα, µάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας προκειµένου να
εναρµονίσει τον προγραµµατισµό που προέρχεται από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση µε τις εκάστοτε οικονοµικές δυνατότητες, έτσι ώστε τα
έργα τα οποία προτείνονται είτε για συντήρηση είτε για επισκευή
είτε για κατασκευή, να έχουν και τους απαιτούµενος πόρους,
προκειµένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες τους. Επίσης έχει
καθορίσει περίπου δέκα νοµούς µε οξύ στεγαστικό πρόβληµα
σχολικής στέγης. 'Εχει υπαγάγει αυτούς τους νοµούς υπό την
τεχνική επιστασία και εποπτεία του ΟΣΚ, ο οποίος καταστρώνει
µετά από επιτόπιες πολυήµερες επισκέψεις και επιθεωρήσεις,
πενταετή προγράµµατα για την κάλυψη των αναγκών σχολικής
στέγης, έχοντας παράλληλα προεξασφαλίσει προϋπολογιστικά και
τα αναγκαία κονδύλια.
Αν εσείς αυτό το λέτε αφαίρεση αρµοδιοτήτων, εγώ απαντώ ότι είναι
επαναφορά σε µια ορθολογική τάξη, όπου ο προγραµµατισµός όπως είπα- έχει νόηµα, διότι έχει εξασφαλισµένους και τους πόρους
για την υλοποίηση των έργων που προγραµµατίζονται. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Πέµπτη είναι η µε
αριθµό 878/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ρόκου προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση αγοράς του
ψωµιού και συναφών προϊόντων αρτοποιίας.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ρόκου είναι η ακόλουθη:
"Η τάξη των Ελλήνων βιοτεχνών αρτοποιών συνοδεύει το ελληνικό
έθνος από την αρχή της ιστορίας του και είναι συνυφασµένη µε τη
ζωή και την κουλτούρα του λαού µας.
∆υστυχώς και παρ'όλο ότι από τριετίας υπάρχει έτοιµο νοµοσχέδιο,
που κωδικοποιεί και ρυθµίζει τα της αγοράς του ψωµιού και
συναφών προϊόντων, η απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης όχι µόνο αδιαφόρησε να προωθήσει το σχετικό
νοµοσχέδιο στη Βουλή, ως όφειλε, αλλά και συστηµατικά
παραπλανούσε το Κοινοβούλιο απαντώντας στις προηγούµενες
ερωτήσεις µας µε µισόλογα και αοριστολογίες, παραπέµποντας την
υπόθεση στο ποτέ.
'Υστερα
από
επανειληµµένες
διαπιστώσεις
χονδροειδών
παραβάσεων ακόµη και του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου και
πολλαπλών βεβαιώσεων από το Υπουργείο Υγείας ότι µεγάλες
ποσότητες ψωµιού παράγονται και διακινούνται κάτω από
απαράδεκτες συνθήκες.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προτίθεται να προωθήσει το νοµοσχέδιο στη Βουλή, να ψηφιστεί το
ταχύτερο δυνατό, όπως το ετοίµασε η διυπουργική επιτροπή, χωρίς
αλλοιώσεις σε βάρος των αρτοποιών;".
Η κ. ∆ιαµαντοπούλου έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να
πρωτολογήσει.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε
Πρόεδρε, υπάρχει µια νοµοθεσία για το ψωµί και κανονιστικές
πράξεις και νέες υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν τη
διακίνησή του, οι οποίες αποτελούν ένα σχετικά πλήρες θεσµικό
πλαίσιο, το οποίο πραγµατικά δεν θα χρειαζόταν ιδιαίτερες
παρεµβάσεις, αν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι υπεύθυνοι για την
εφαρµογή του λειτουργούσαν κανονικά.
∆ιαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι πράγµατι υπάρχει πρόβληµα στον
έλεγχο, στη διακίνηση του ψωµιού, στην υγιεινή και συστάθηκε µια
επιτροπή στην οποία συµµετείχαν πολλά Υπουργεία µε
υπαλλήλους, οι οποίοι κοίταξαν ξανά ένα σύγχρονο σχέδιο νόµου
που θα έβλεπε τα θέµατα από περιβαλλοντική πλευρά, από
πλευράς υγείας και τεχνικής.
Ολοκληρώθηκε ένα σχέδιο νόµου στο οποίο υπήρξαν δύο βασικές
διαφωνίες. Το θέµα της συσκευασίας και το θέµα των θερµών
γωνιών. Πρέπει να σας πω ότι στο διάλογο για το ψωµί εµπλέκονται
όχι µόνο οι αρτοποιοί και το Υπουργείο, αλλά τέσσερα Υπουργεία
και κλάδοι όπως είναι των αρτοποιών, όπως είναι των µεσαίων και
µεγάλων αρτοβιοµηχανιών και όπως είναι των πρατηρίων, που
όπως ξέρετε είναι και αυτοί δεκαπέντε χιλιάδες. Οι απόψεις των
φορέων µεταξύ τους όπως και των υπουργείων που βλέπουν από
διαφορετική πλευρά είναι πολλές και σε πολλά σηµεία δεν
συναντώνται.
Και θα πρέπει να καταλήξουµε σ'ένα νοµοσχέδιο τέτοιο, που
πραγµατικά να βρει τη χρυσή τοµή και κυρίως, να εξυπηρετεί τις
ανάγκες του καταναλωτή, που είναι το κύριο πρόβληµά µας.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι στο θέµα της συσκευασίας οι µεν αρτοποιοί
θέλουν το ψωµί συσκευασµένο παντού και πάντοτε, οι δε
υπόλοιπες δύο κατηγορίες θέλουν το ψωµί να µην είναι
συσκευασµένο στα πρατήρια.
Για το δεύτερο πρόβληµα, που είναι οι θερµές γωνιές, η άποψη και
του Υπουργείου -και νοµίζω ότι αυτό είναι και το πιο σηµαντικό
πρόβληµα που θα έχουµε µπροστά µας- είναι ότι δεν θα πρέπει να
επιτραπούν για ένα διάστηµα οι θερµές γωνιές, οι οποίες θα
δηµιουργήσουν ένα σοβαρό πρόβληµα στο µικρό και µεσαίο
αρτοποιείο, το οποίο θα χάσει το πλεονέκτηµα του ζεστού ψωµιού,
το οποίο πουλάει ανά πάσα στιγµή.
Προφανώς θα µπορούσε να υπάρξει µια άποψη για τη µη
προώθηση του νοµοσχεδίου. Θα πω όµως εδώ ότι από την πλευρά
του εµπορίου υπάρχει τεκµηριωµένη και νοµική σε µεγάλο βαθµό
βάση για την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει το νοµοσχέδιο το
οποίο θα κατατεθεί να µην έχει πρόβληµα ανταγωνιστικότητας. Θα
πρέπει λοιπόν το νοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί να είναι προς
όφελος και να έχει τη σύµφωνη γνώµη σε µεγάλο βαθµό και των
τάξεων τις οποίες εξυπηρετεί, εφόσον βέβαια πάντοτε λαµβάνουµε
υπόψη τον τελικό στόχο που είναι ο καταναλωτής.
Εκτιµώ ότι θα πρέπει να υπάρξει και µια νέα προσέγγιση από
πλευράς αρτοποιών. Να γίνει, δηλαδή, ένα βήµα απ'όλες τις
πλευρές, ώστε να µπορέσουµε να καταλήξουµε και να
προωθήσουµε µια σύγχρονη νοµοθεσία για το ψωµί, που υπογραµµίζω- το µεγάλο πρόβληµα δεν είναι εκεί που το θέτουν,
δηλαδή στη συσκευασία, αλλά είναι στο θέµα της τεχνολογίας που
έχει µπει στο χώρο του ψωµιού, µε κίνδυνο να απειλούνται τα πολύ
µικρά αρτοποιεία, αν δεν γίνουν κάποιες άµεσες παρεµβάσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ.Ρόκος έχει το λόγο
για δύο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επανέρχοµαι, µετά από τις 29
Γενάρη του προηγούµενου χρόνου, στο ίδιο ερώτηµα. Γιατί αφορά,
πράγµατι, µια παραδοσιακή χώρα, η οποία έχει συγκεκριµένες
τάσεις ανάπτυξης. Τον τουρισµό, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
τους κλάδους της.
Επανέρχοµαι επίσης, επειδή αυτά που αφορούν την αλήθεια
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της πραγµατικής αναπτυξιακής πορείας της χώρας µας, ενώ
σχεδιάζονται, ενώ φαινοµενικά αποφασίζονται από επιτροπές που
πολλές φορές συγκροτούνται από τα ίδια τα Υπουργεία και µε δική
τους πρωτοβουλία και καταλήγουν οµόφωνα -και µιλάω για µια
απόφαση από το 1996- δεν ολοκληρώνονται.
∆ιάβαζα -και έχω µαζί µου- τα Πρακτικά της προηγούµενης
συζήτησης που είχα µε την κ.∆ιαµαντοπούλου. Εκεί φάνηκε προς
το τέλος, κλείνοντας τη συζήτηση, ότι θα υπάρξει ένα
χρονοδιάγραµµα όπου µε βάση τις προτάσεις των συγκεκριµένων
φορέων θα κλείσει αυτή η ιστορία. Γιατί πρέπει να κλείσει αυτή η
ιστορία.
Κατανοώ και εγώ ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µικρών και
µεγάλων. 'Ολα έτσι παίζονται στη σύγχρονη κοινωνία. 'Οµως,
κάποια στιγµή, πέρα από τις συγκρούσεις, που εκ των πραγµάτων
ανάγονται µεταξύ µικρών και µεγάλων, υπάρχει και µια µεγάλη
αλήθεια: 'Οτι είµαστε υπεύθυνες πολιτικές δυνάµεις, ότι είµαστε
υπεύθυνες κυβερνήσεις, που πρέπει να αποφασίζουµε και να
δίνουµε λύσεις. Γιατί δεν πρέπει να εκκρεµούν αυτά τα θέµατα. Και
δεν πρέπει να δικαιολογούµαστε, όπως στην αρχή έκανε η κυρία
Υπουργός, που έλεγε ότι υπάρχει ανάγκη νοµικού πλαισίου, ότι
υπάρχει δυσλειτουργία του δηµόσιου τοµέα, αλλά εµείς δεν
παρεµβαίνουµε και περιµένουµε τα πράγµατα να ωριµάσουν. Μέχρι
πότε θα πρέπει να περιµένουµε;
Και το είχα πει την προηγούµενη φορά. Και σήµερα δεν θα
αναφέρω ονόµατα. Φοβάµαι ότι η πίεση που ασκείται από
κυρίαρχες οικονοµικές δυνάµεις, που αυτόν το συγκεκριµένο κλάδο
θέλουν να τον βάλουν στο χέρι τους, είναι ισχυρές και δεν
επιτρέπουν να γίνει κάτι.
Από τη στιγµή που ο ίδιος ο µεγάλος φορέας των δεκαπέντε
χιλιάδων αρτοποιών δέχεται τις προτάσεις των επιτροπών που
έχουν συσταθεί από το Υπουργείο, να κλείσει αυτό το θέµα. Αυτό
ήθελα να ακούσω από την κυρία Υπουργό. Να υπάρξει ένα
χρονοδιάγραµµα ουσιαστικό και δεσµευτικό. Και µια και είναι η ίδια
σ'αυτό το Υπουργείο σήµερα, να αποφασίσει τέλος πάντων γι'αυτό
το θέµα. Αυτό το ζήτηµα, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, θα
τελειώσει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η Υφυπουργός
Ανάπτυξης κ.∆ιαµαντοπούλου έχει το λόγο για δύο λεπτά για να
δευτερολογήσει.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε
συνάδελφε, επειδή έχουµε µιλήσει και άλλη φορά και επειδή έχει
αποτελέσει θέµα και άλλων επίκαιρων ερωτήσεων άλλων
συναδέλφων, νοµίζω ότι για να βοηθηθεί ο πολιτικός διάλογος αντί
να συζητούµε για τις διαδικασίες θα πρέπει να συζητούµε για την
ουσία. ∆ηλαδή πραγµατικά θα µας βοηθούσατε πάρα πολύ αν το
κόµµα σας µας έστελνε τις απόψεις του. Και όχι απόψεις για το αν
θα πρέπει να υπάρξει χρονοδιάγραµµα, ούτε απόψεις για το αν
πρέπει να υπάρχει νοµοθεσία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Υπάρχουν οι απόψεις των φορέων.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Ποιων
φορέων, κύριε συνάδελφε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΚΟΣ: Των αρτοποιών βασικά και των επιτροπών
του Υπουργείου σας.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): ∆εν είναι
µόνον οι αρτοποιοί. ∆εκαπέντε χιλιάδες είναι οι µικροί αρτοποιοί,
δεκαπέντε χιλιάδες είναι και οι µικροί πρατηριούχοι σε όλη τη χώρα.
Το πρόβληµα δεν είναι µεταξύ µικρών και µεγάλων.
Οι µεγάλες βιοµηχανίες άρτου στη χώρα µας δεν είναι περισσότερες
από τέσσερις και αφορούν το Λεκανοπέδιο. 'Οµως, το 70% των
αρτοποιείων δεν είναι στο Λεκανοπέδιο.
Θα έλεγα λοιπόν ότι για να βοηθηθεί ένας πραγµατικά σοβαρός
πολιτικός διάλογος, αντί να συζητούµε επί των διαδικασιών και
γενικά για τους φορείς σε αυτά τα πέντε ανοικτά ζητήµατα,
µπορούµε να έχουµε τις απόψεις σας; Για το θέµα της συσκευασίας,
για το θέµα των θερµών γωνιών, για το θέµα της οργάνωσης του
επαγγέλµατος, για τη διασύνδεση των µικρών και των µεγάλων.
∆υστυχώς, η τροπή, που έχουν πάρει τα πράγµατα σε πολλές
χώρες στην Ευρώπη, έχει οδηγήσει στη δυνάστευση πραγµατικά
της αγοράς από πολύ µεγάλες αρτοβιοµηχανίες, οι οποίες
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παράγουν είκοσι και τριάντα είδη ψωµιών, τα οποία διοχετεύουν σε
µια ηµέρα, όχι απλά σε πρατήρια, αλλά κάνουν και διανοµή
κατ'οίκον. ∆ηλαδή, τείνουν να καταργήσουν τελείως το µικρό
µαγαζί.
Το µικρό µαγαζί για να το προστατεύσεις πρέπει να το βάλεις στη
λογική του εκσυγχρονισµού. Γιατί στη λογική του ανταγωνισµού θα
χάσει. Γι'αυτό και έχουµε κάνει ειδικά προγράµµατα, όπου οι µικροί
αρτοποιοί µπορεί να συνδεθούν µεταξύ τους, να κάνουν κοινό
ψωµί, κοινή φίρµα, κοινή βιτρίνα και να µπουν σε µια καινούρια
λογική διανοµής και µάρκετιγκ ενός προϊόντος το οποίο παίρνει
άλλα χαρακτηριστικά. ∆εν ζούµε στην εποχή που είχαµε ένα είδος
ψωµιού και το έπαιρνες από το φουρνάρη της γειτονιάς σου! 'Εχουν
εξελιχθεί τροµακτικά τα πράγµατα στο ψωµί. 'Εχει γίνει εξαγώγιµο
είδος, ηµικατεψυγµένο, κ.ο.κ. 'Εχουµε λοιπόν µια καινούρια
πραγµατικότητα. Και σε αυτήν την καινούρια πραγµατικότητα
προσπαθούµε να βρούµε την τοµή εκείνη που θα διαφυλάξει τους
µικρούς αρτοποιούς, οι οποίοι πραγµατικά κινδυνεύουν αν δεν
εκσυγχρονιστούν , αλλά ταυτόχρονα θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες
του καταναλωτή.
Επειδή πραγµατικά είναι σοβαρότατο το θέµα, εγώ ειλικρινά είµαι
στη διάθεσή σας, για να σας δώσω όλα τα στοιχεία και όλες τις
νοµοθεσίες που έχουµε πάρει απ'όλες τις χώρες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", είκοσι οκτώ µαθητές και δύο
συνοδοί-καθηγητές από το Γυµνάσιο Ισθµίων Κορινθίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να πω στους µαθητές ότι σήµερα έχουµε κοινοβουλευτικό
έλεγχο και βρίσκονται στην Αίθουσα οι Βουλευτές που ερωτούν και
οι Υπουργοί που απαντούν.
Κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου κ.Ιωάννης ∆ραγασάκης ζητεί ολιγοήµερη άδεια
απουσίας στο εξωτερικό. Εγκρίνει η Βουλή;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η Βουλή ενέκρινε.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Η πρώτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 871/19-4-99 του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.Θεόδωρου Στάθη προς
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
'Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας Τάξης, σχετικά µε
τις ενέργειες της Κυβέρνησης προκειµένου να περιοριστούν τα
τροχαία ατυχήµατα στη χώρα µας, διαγράφεται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού.
Επανερχόµαστε στις επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου και
συγκεκριµένα στην πρώτη µε αριθµό 870/19-4-99 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ.Εµµανουήλ Σκουλάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να επιλύσει τα
προβλήµατα, προκειµένου να λειτουργήσει το νέο Νοµαρχιακό
Νοσοκοµείο Χανίων.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου σε περίληψη έχει ως
εξής:
"Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Υγείας,
αναγνωρίζοντας τις κακές συνθήκες παροχής νοσοκοµειακής
περίθαλψης στο Νοµό Χανίων και στη δυτική Κρήτη, (παλιό και
µικρό κτίριο, έλλειψη εξειδικευµένων ιατρικών τµηµάτων και
σύγχρονου εξοπλισµού, διάσπαση υπηρεσιών, λειτουργία
τµηµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου, όπως του Παιδιατρικού σε
κτίρια του Ψυχιατρείου), αποφάσισε το Μάρτη του 1989 την
κατασκευή νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου. Το έργο
ανετέθη στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων και εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κρήτης του Β' Κοινοτικού
Πλαισίου
Στήριξης
µε
συνολικό
προϋπολογισµό
20
δισεκατοµµυρίων. Θεµελιώθηκε τον Οκτώβρη του 1994 και όπως
διαβεβαιώνει εγγράφως η ∆ΕΠΑΝΟΜ -κάτι που και εσείς
διαπιστώσατε πρόσφατα στην επιτόπια επίσκεψή σας- το έργο
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θα παραδοθεί προς χρήση τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, µε
δυνατότητα έναρξης λειτουργίας του τον Οκτώβρη ή Νοέµβρη του
1999.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάσθε:

προεδρεία του Υπουργού Υγείας και µε τη συµµετοχή όλων που
προτείνετε να συµµετάσχουν σε µία νέα σύσκεψη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Σκουλάκης έχει το
λόγο για δύο λεπτά.

1. Προτίθεσθε να προωθήσετε άµεσα για υπογραφή στα
συναρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και Προεδρίας ένα νέο
οργανισµό που να διασφαλίζει τη σταδιακή ανάπτυξη και εύρυθµη
λειτουργία του νοσοκοµείου;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι, όπως
απάντησε ο κύριος Υφυπουργός, έχουν τα πράγµατα. Εκείνο,
όµως, που µε οδήγησε µε βαριά καρδιά, αν θέλετε, να κάνω την
επίκαιρη ερώτηση, είναι η στασιµότητα.

2. Προτίθεστε να ζητήσετε την κατ'εξαίρεση έγκριση πρόσληψης του
ελάχιστου αλλά αναγκαίου προσωπικού από το Υπουργικό
Συµβούλιο για έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκοµείου;

Το θέµα του νέου οργανισµού του Νοσοκοµείου Χανίων εκκρεµεί
στο Υπουργείο από τα µέσα του '98. Προσπάθησα -οµολογώ- να το
λύσω και δυστυχώς δεν πρόλαβα και επί έξι µήνες µετά την
αποχώρησή µου από το Υπουργείο εκκρεµεί. Εκκρεµεί ακόµα και
µετά την επίσκεψη του Υπουργού και χαίροµαι που σήµερα µε την
ευκαιρία της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης µε εξαιρετικά
επείγον έγγραφο το Υπουργείο ζητά από το διοικητικό συµβούλιο
να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες τροποποιώντας κάποιες
θέσεις µε ανακατανοµή, σωστά το είπε ο κ. Φαρµάκης, κάποιων
θέσεων.

3. Προτίθεσθε να συγκαλέσετε το ταχύτερο δυνατόν σύσκεψη στο
Υπουργείο Υγείας µε συµµετοχή των συναρµοδίων -σε σχέση µε
τον Οργανισµό Υφυπουργών Οικονοµικών και Προεδρίας και όλων
των φορέων του νοµού, έτσι ώστε µε άµεσες αποφάσεις να µην
παρέλθουν κρίσιµες ηµεροµηνίες και η κοινή γνώµη να εφησυχάσει,
όταν θα ενηµερωθεί υπεύθυνα από το Υπουργείο για το
χρονοδιάγραµµα
ανάπτυξης
και
λειτουργίας
του
νέου
νοσοκοµείου;".
O Yφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.Νικόλαος Φαρµάκης έχει το
λόγο για τρία λεπτά για να πρωτολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι το νέο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο των
Χανίων πρόκειται να λειτουργήσει περί τον Οκτώβριο ή το Νοέµβριο
του τρέχοντος έτους, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερσή του στα
µέσα του καλοκαιριού περίπου, όπως βεβαιώνει η ∆ΕΠΑΝΟΜ και
αναφέρει στο σκεπτικό της επίκαιρης ερώτησής του ο συνάδελφος
κ. Σκουλάκης.
Θα λειτουργήσει αυτό το νοσοκοµείο µε τη µεταφορά σε αυτό των
τµηµάτων και του προσωπικού του σηµερινού Νοσοκοµείου
Χανίων, του παλιού νοσοκοµείου, αλλά και µε την ανάπτυξη νέων
τµηµάτων και την πρόσληψη ενός αριθµού προσωπικού επιπλέον
του σήµερα υπηρετούντος.
Ο ισχύων Οργανισµός του Νοσοκοµείου προβλέπει οκτακόσιες
ενενήντα εννέα θέσεις προσωπικού και υπηρετούν στο νοσοκοµείο
πεντακόσιοι τριάντα επτά εργαζόµενοι και σαράντα εννέα
εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που δεν είναι δηλαδή, τακτικές θέσεις που προβλέπονται του
Οργανισµού. Επίσης υπηρετούν εκατόν είκοσι τρεις γιατροί του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ειδικευόµενοι.
Στην τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στα Χανιά και στη
σύσκεψη που έγινε εκεί υπό την προεδρία του µε όλους τους
συναρµόδιους φορείς, αποφασίστηκε και ο Υπουργός δεσµεύτηκε
γι'αυτό, η τροποποίηση του Οργανισµού του Νοσοκοµείου, ώστε να
περιλάβει τα νέα τµήµατα και να υπάρξει ανακατανοµή των κενών
θέσεων του προσωπικού, που είναι περισσότερες από τριακόσιες.
Θα υπάρξει ίσως και οριακή αύξηση, προσωπικού αναγκαίου για τη
λειτουργία των νέων τµηµάτων.
Επίσης, υπήρξε δέσµευση του Υπουργού ότι µέσα στο 1999 θα
δοθεί η δυνατότητα στο νοσοκοµείο να προσλάβει και ένα αριθµό
εποχιακού προσωπικού, για το οποίο έχουµε ζητήσει έγκριση από
το Υπουργικό Συµβούλιο, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη
λειτουργίας του νέου νοσοκοµείου.
Θεωρούµε ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καµία δυσκολία να
αρχίσει το νέο νοσοκοµείο να λειτουργεί, όπως προβλέπεται, το
φθινόπωρο του 1999, τον Οκτώβριο ή το Νοέµβριο.
'Ολα τα καινούρια νοσοκοµεία σε όλον τον κόσµο και όταν είναι και
κάποιου µεγέθους -και είναι µεγάλο νοσοκοµείο το Νοσοκοµείο των
Χανίων- αρχίζουν να λειτουργούν και αναπτύσσονται σταδιακά.
Μπορεί, λοιπόν, το νοσοκοµείο στο µεγαλύτερο µέρος του να
λειτουργήσει µε τη µεταφορά του παλιού νοσοκοµείου, εν τω µεταξύ
θα προχωρούν και οι διαδικασίες πρόσληψης του νέου
προσωπικού και η ανάπτυξη των νέων τµηµάτων και έτσι θα
ολοκληρωθεί τη λειτουργία του.
Νέα σύσκεψη δεν κρίνεται ότι είναι αναγκαία στο Υπουργείο, αφού η
τελευταία σύσκεψη στα Χανιά είναι πολύ πρόσφατη υπό την

'Οµως αυτή η διαδικασία δεν λύνει το πρόβληµα. ∆ηλαδή, όταν το
διοικητικό συµβούλιο µετά από πολύ µελέτη του θέµατος πρότεινε
δεκαέξι (16) νέα τµήµατα και τη σύσταση -αν θυµάµαι καλάδιακοσίων ογδόντα θέσεων, καταλαβαίνετε ότι αυτή η τροποποίηση,
την οποία προτείνει το Υπουργείο Οικονοµικών στην ουσία και την
αποδέχεται και το Υπουργείο Υγείας -µην έχοντας άλλη επιλογήδεν λύνει το πρόβληµα. ∆ιότι πώς θα συσταθούν τα νέα τµήµατα,
όταν οι οργανικές θέσεις των γιατρών δεν επαρκούν; ∆εν θα
κάνουµε π.χ. ένα νευροχειρουργικό, ένα ογκολογικό; Τέσσερις
χιλιάδες ασθενείς ετησίως νοσηλεύονται στο Ηράκλειο. ∆εν
γνωρίζω τον αριθµό των Χανιωτών ασθενών που νοσηλεύονται στα
νοσοκοµεία της Αθήνας.
Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συσταθεί ένας ελάχιστος αριθµός
ιατρικών θέσεων, να γίνει δηλαδή σύσταση νέων θέσεων και
τροποποίηση όποιων θέσεων µπορούν να τροποποιηθούν. Να
εγκριθεί ο νέος οργανισµός και να προκηρυχθεί ένας ελάχιστος
αριθµός θέσεων. Φοβάµαι, όµως, ότι δεν θα προφθάσουµε τις
ηµεροµηνίες. 'Εχει ήδη χαθεί πολύτιµος χρόνος.
'Εκανα αυτήν την επίκαιρη ερώτηση και χαίροµαι που ο κύριος
Υφυπουργός απάντησε έτσι, ότι ήδη προβλέπει ότι θα λειτουργήσει
Οκτώβριο µε Νοέµβριο το νοσοκοµείο, για να µη συµβούν
δυσάρεστες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις: Από τη µία µεριά, σε ένα
αχούρι, να στιβάζονται οι ασθενείς σε κτίριο του 1905, οι
εργαζόµενοι να λειτουργούν κάτω από δραµατικές συνθήκες, η
Παιδιατρική Κλινική να λειτουργεί στο Ψυχιατρείο και από την άλλη
µεριά να είναι τελειωµένο ένα νοσοκοµείο, που είναι πράγµατι
υπερσύγχρονο αλλά να µη λειτουργεί. Γι' αυτό έκανα αυτήν την
επίκαιρη ερώτηση και χαίροµαι, κύριε Φαρµάκη, που και εσείς µε τη
µελέτη των στοιχείων και µε τη γνώση των δυνατοτήτων του
Υπουργείου προβλέπετε ότι θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο ή
Νοέµβριο του 1999.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Φαρµάκης έχει το
λόγο για δύο λεπτά να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε συνάδελφε, πρέπει να επαναλάβω ότι η όποια καθυστέρηση,
στην οποία αναφερθήκατε της τροποποίησης του Οργανισµού του
Νοσοκοµείου, δεν πρόκειται και δεν πρέπει να καθυστερήσει την
έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκοµείου, αφού βασικά η
λειτουργία του θα στηριχθεί στη µεταφορά των τµηµάτων και του
προσωπικού του παλαιού νοσοκοµείου.
Η ανάπτυξη των νέων τµηµάτων είναι κάτι άλλο. Βεβαίως και
πρέπει να συµπληρωθεί η λειτουργία του νοσοκοµείου µε νέα
τµήµατα. ∆εν είµαι έτοιµος να απαντήσω για το παράδειγµα, στο
οποίο αναφερθήκατε, της νευροχειρουργικής κλινικής, γιατί µπορώ
να θεωρήσω ότι είναι ενός τριτοβάθµιου νοσοκοµείου
δραστηριότητα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είµαι βέβαιος ότι
χρειάζεται συµπλήρωση ο Οργανισµός και χρειάζεται ανάπτυξη
νέων τµηµάτων.
Πρέπει

να

καταλάβουν
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πρέπει η όποια καθυστέρηση στον Οργανισµό και τις προσλήψεις
νέου προσωπικού, που περνούν µέσα από τις συγκεκριµένες
οικονοµικές δυνατότητες του Υπουργείου, τις οποίες γνωρίζετε άλλωστε λίγους µήνες λείπετε από εκεί- να καθυστερήσουν την
έναρξη λειτουργίας του νέου νοσοκοµείου.
Πρέπει να αρχίσει µετά την ολοκλήρωση της ανέγερσής του η
σταδιακή µεταφορά του παλιού νοσοκοµείου στο καινούριο και η
έναρξη της λειτουργίας του. Αυτό αν θέλετε θα είναι και ένας λόγος
επιταχυντικός. Να προχωρήσουν δηλαδή οι προσλήψεις µε
γρηγορότερους ρυθµούς, ώστε να ολοκληρωθεί η λειτουργία του
νοσοκοµείου σε όλο του το µέγεθος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σε συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου µας, που έχουν την εντολή της πολιτικής ηγεσίας προς
τούτο, µε τη διοίκηση του νοσοκοµείου, θα βρεθούν οι λύσιες και οι
προτάσεις που πρέπει να έλθουν από το νοσοκοµείο, θα
βοηθήσουν στην τροποποίηση του Οργανισµού, στην ανακατανοµή
των θέσεων και στη σύσταση των νέων τµηµάτων. Από εκεί και
πέρα τα άλλα θα τα δούµε.
Οι διακόσιες ογδόντα θέσεις που προτείνονται πρέπει να σας πω
και από του Βήµατος αυτού ότι είναι πολλές. Γνωρίζετε πολύ καλά
ότι υπάρχουν και άλλα νοσοκοµεία που είναι ήδη τελειωµένα, είναι
από καιρό τελειωµένα και πρέπει να λειτουργήσουν και οι
οικονοµικές δυνατότητες και οι θέσεις, δυστυχώς, δεν είναι τόσες
πολλές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Πάντως µόνο µε τη µεταφορά του
υπηρετούντος προσωπικού από το παλιό νοσοκοµείο δεν µπορεί
να ανοίξει επ' ουδενί το καινούργιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Επανερχόµαστε στις
επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου. ∆εύτερη είναι η µε αριθµό
890/19.4.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Γεωργίου Σούρλα προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Υγείας και
Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων,
σχετικά µε τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον από την
απελευθέρωση ουρανίου και τοξικών αερίων εξαιτίας των
βοµβαρδισµών στη Γιουγκοσλαβία.
Η επίκαιρη ερώτηση σε περίληψη έχει ως εξής:
"Η απελευθέρωση ουρανίου και τοξικών αερίων από τους
ΝΑΤΟϊκούς βοµβαρδισµούς στη Γιουγκοσλαβία, καθώς και χηµικών
ουσιών από τα εργοστάσια που επλήγησαν, προκαλεί έντονη
ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον στην
ευρύτερη περιοχή.
Είναι δικαιολογηµένη η ανησυχία αυτή, όταν διακεκριµένοι
επιστήµονες, ερευνητικά κέντρα διεθνούς κύρους, διαπιστώνουν ότι
από τη χρήση παρόµοιων βληµάτων και καταστάσεων, που
προκλήθηκαν στον πόλεµο του Κόλπου, οι επιπτώσεις στην υγεία
είναι δραµατικές. ∆ιαπιστώθηκαν µεταξύ άλλων κρούσµατα
καρκίνου, λευχαιµίας και γενετικές ανωµαλίες.
Οι διαπιστώσεις αυτές και εξελίξεις διαγράφονται µε τους συνεχείς
βοµβαρδισµούς επιβάλλουν τη λήψη µέτρων και στη χώρα µας την
υπεύθυνη ενηµέρωση, η οποία όχι µόνο δεν υπάρχει, αλλά οι
αντικρουόµενες απόψεις και εκτιµήσεις ειδικών επιστηµόνων
εντείνουν την ανησυχία.
Η Κυβέρνηση, έστω και µε καθυστέρηση, επιβάλλεται να ζητήσει
από διεθνείς οργανισµούς όπως είναι η ΠΟΥ και ερευνητικά κέντρα,
να αποφανθούν για το µέγεθος της µόλυνσης στη Γιουγκοσλαβία,
αλλά και την ευρύτερη περιοχή και για τις επιπτώσεις στην υγεία και
το περιβάλλον άµεσα και µακροπρόθεσµα.
Επίσης, να ζητήσει η ελληνική Κυβέρνηση την παρέµβάσή τους
προς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις των χωρών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Οι κίνδυνοι από τα ραδιενεργά στοιχεία που απελευθερώνονται και
τις άλλες τοξικές ουσίες από τους βοµβαρδισµούς δυστυχώς δεν
έχουν επισηµανθεί.
Η Κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί περισσότερο υπεύθυνα και
σοβαρά µε το ζήτηµα αυτό και οι κύριοι Υπουργοί παρακαλούνται
να ενηµερώσουν τη Βουλή, τι έπραξαν µέχρι σήµερα και τι
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πρόκειται να πράξουν".
Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης έχει το λόγο για
τρία λεπτά, να πρωτολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση παρακολουθεί µε ψυχραιµία και
προσοχή από τις πρώτες κιόλας µέρες του πολέµου και των
βοµβαρδισµών στο Κοσσυφοπέδιο το θέµα των ενδεχόµενων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτήν τη δραστηριότητα του
ΝΑΤΟ. Τα συναρµόδια Υπουργεία και οι αρµόδιες υπηρεσίες έχουν
προληπτικά έντονα κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε συνεχή επαφή
και συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα της χώρας για την
αντιµετώπιση του οποιουδήποτε κινδύνου, ακόµα και για το
ενδεχόµενο διεθνούς κινητοποιήσεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Με ποιους επικοινωνήσατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Θα σας πω αµέσως. 'Εχουµε επαφή µε την Ελληνική Επιτροπή
Ατοµικής Ενέργειας, µε το Εργαστήριο Ελέγχου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και τον καθηγητή κ. Κουµτζή, µε το
Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και την ΕΜΥ, µε το ΠΕΡΠΑ και τα συναρµόδια
Υπουργεία των Σκοπίων και της Βουλγαρίας, που είναι το ίδιο ή και
περισσότερο κοντά προς την εµπόλεµο περιοχή. Ανταλλάσσουµε
πληροφορίες, στοιχεία και µετρήσεις.
Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές
στις µετρήσεις και για ραδιενεργές ουσίες, αλλά και για τοξικά αέρια
από την πριν του πολέµου εποχή. ∆εν υπάρχει κανένα διαφορετικό
στοιχείο. Γι' αυτόν το λόγο, πέραν της ανησυχίας που µπορεί να
έχουµε όλοι και εµείς και η επιστηµονική κοινότητα και ο ελληνικός
λαός και οι λαοί της Βαλκανικής στο σύνολό τους ότι κάτι µπορεί να
συµβεί, δεν υπήρξε ανάγκη να ληφθούν µέτρα ή να δοθούν ειδικές
οδηγίες στον πληθυσµό. Προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε το
θέµα µε ψυχραιµία.
Υπάρχουν βεβαίως και διαφορετικές απόψεις στους επιστήµονες
και διαφορετικές ανησυχίες που εκφράζονται από πολλούς.
Θεωρούµε ότι αυτό είναι φυσικό. 'Ολα αυτά συνεκτιµώνται στις
συσκέψεις που κάνουµε µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
'Οσον αφορά τις πρωτοβουλίες που θα µπορούσαν να αναληφθούν
σε διεθνές επίπεδο και ειδικά ως προς την οικολογική διάσταση του
προβλήµατος, εξετάζεται και αυτή η παράµετρος και
υπογραµµίζεται, κύριε συνάδελφε, προς όλες τις κατευθύνσεις µέσα
στα πλαίσια των πολιτικών πρωτοβουλιών της ελληνικής πλευράς
για µία ειρηνική διευθέτηση του ζητήµατος του Κοσσυφοπεδίου.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα θέλω να επισηµάνω και στη Βουλή ότι η
δηµιουργία κλίµατος υπερβολικής ανησυχίας ως προς τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα µπορεί να λειτουργήσει
αρνητικά και να βλάψει τα εθνικά συµφέροντα της χώρας της.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Σούρλας έχει το
λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Κύριε Υφυπουργέ, διαβεβαιώνετε ως
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης κατά τρόπο κατηγορηµατικό ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος από καρκινογόνες και τοξικές ουσίες που
εκλύονται από βοµβαρδισµούς και από τα χηµικά εργοστάσια που
έχουν ανατινάξει οι ΝΑΤΟϊκές και αµερικάνικες δυνάµεις. Το κάνετε
αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις διοξείνες θα
έλθουν µετά από τις 10 Μαϊου από τα εργαστήρια της Γερµανίας. Το
κάνετε αυτό, ενώ ο καθηγητής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου κ.
Ραψοµανίκης σήµερα ανακοινώνει ότι από µετρήσεις που έκανε
στις 6 και 7 Απριλίου στην περιοχή της Θράκης διαπιστώθηκε από
έγκυρα εργαστήρια ότι είναι αυξηµένες οι διοξείνες αυτήν τη χρονική
περίοδο. Είναι σηµερινή η ανακοίνωση αυτή, η οποία έρχεται να
διαψεύσει τις δικές σας κατηγορηµατικές διαβεβαιώσεις. Πρόκειται
για καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Θράκης. Και αυτά τα
αποκρύψατε.
Ακόµα, µε την ερώτησή µου, θέτω ένα προβληµατισµό, τον
οποίο φυσικά δεν λαµβάνετε υπόψη, να απευθυνθείτε στην
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας για να µετρήσει τα επίπεδα των
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τοξικών και ραδιενεργών αυτών ουσιών όχι µόνο στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στη Γιουγκοσλαβία. Από εκεί θα
έλθει το κακό. ∆εν το πράξατε.
Πρέπει να σας θυµίσω ότι αυτό έχει συµβεί κατά το παρελθόν µε το
Τσέρνοµπιλ. Επειδή δεν έχουµε εµπειρίες, δεν έχουµε υποδοµή,
δεν έχουµε εκείνες τις επιστηµονικές γνώσεις και τους µηχανισµούς
είχαµε ζητήσει τότε για το Τσέρνοµπιλ την αρωγή της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας. Ενώ έχουν περάσει είκοσι πέντε µέρες από
τους βοµβαρδισµούς, εσείς δεν την έχετε ζητήσει.
Αυτό τι θα σήµαινε πολιτικά, κύριε Φαρµάκη; Θα σήµαινε ότι
εφόσον θα µετρούσαν στη Γιουγκοσλαβία σίγουρα αυξηµένα
επίπεδα ραδιενεργών στοιχείων και τοξικών ουσιών, να παρέµβουν
προς την κατεύθυνση του ΝΑΤΟ, των Ηνωµένων Πολιτειών και των
περίεργων ηγετών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, για να ζητήσουν να
σταµατήσει ο πόλεµος. Αυτό ζητάω. Κανένας δεν θέλει να
προκαλέσει πανικό, κανένας δεν θέλει να δηµιουργήσει πρόβληµα
και κανένας δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης από τον
άλλον. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές. Ας τα αφήσετε αυτά κατά
µέρος.
Ακόµα, κύριε Φαρµάκη, να απαντήσετε στη Βουλή αν το Υπουργείο
σας, τα αρµόδια Υπουργεία και η Κυβέρνηση έχουν εγκαταστήσει
σταθµό για να µετρούν τους αέριους ρύπους στην παραµεθόριο. Να
µου πείτε τα Υπουργεία, η Κυβέρνηση, πόσους σταθµούς έχει
εγκαταστήσει και πού τους έχει εγκαταστήσει στην παραµεθόριο
περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος που έφερα τη συγκεκριµένη επίκαιρη
ερώτηση και για καµία άλλη πολιτική σκοπιµότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Φαρµάκης έχει το
λόγο για δύο λεπτά να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε συνάδελφε, θεωρώ ότι σ' αυτήν τη χώρα είµαστε όλοι το ίδιο
ευαίσθητοι στο ενδεχόµενο οικολογικών προβληµάτων ή και
οικολογικής καταστροφής που µπορεί να προέλθει από τους
ΝΑΤΟϊκούς βοµβαρδισµούς και στις επιπτώσεις που µπορεί να έχει
αυτό στη δηµόσια υγεία.
'Εκανα αυτήν την κατηγορηµατική διαβεβαίωση όχι µόνο σήµερα
στη Βουλή αλλά και χθες µε δηλώσεις µετά από σύσκεψη στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι αυτά είναι µέχρι τώρα τα στοιχεία.
Είναι παράξενες -το λέω µε ευθύνη αυτό- οι σηµερινές
ανακοινώσεις κάποιων, ότι µέτρησαν αυξηµένες διοξίνες.
Αναφέρονται σε αποτελέσµατα µη επαληθεύσιµα, που άλλοι
επιστήµονες αµφισβητούν, που τα συγκρίνουν µε ποια
αποτελέσµατα, αφού δεν έχουν µετρήσεις προ του πολέµου; Από
πού πήραν τα δείγµατα; Πού τα µέτρησαν αφού δεν υπάρχουν
εργαστήρια στη χώρα; Και γιατί οι ανακοινώσεις αυτές βγήκαν
πρώτα στον Τύπο και τα άλλα ΜΜΕ και δεν ήρθαν ακόµα στα
συναρµόδια Υπουργεία; Μιλώ από την πλευρά του Υπουργείου
Υγείας, του αρµοδίου για θέµατα δηµόσιας υγείας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καθηγητές που µας δίνουν στοιχεία. ∆εν ξέρω για σας ποιοι είναι οι
καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να
εµπλακεί σ' αυτές τις διαφορές και στον πόλεµο που γίνεται µεταξύ
τους.
Εµείς έχουµε αναθέσει επίσηµα προγράµµατα σε συγκεκριµένα
επιστηµονικά εργαστήρια που παίρνουν µετρήσεις από είκοσι πέντε
(25) σηµεία της βόρειας Ελλάδας. 'Εχουν συνεχή επαφή και µε
αντίστοιχα εργαστήρια των γειτονικών χωρών. 'Εχουµε επίσης και
εµείς επαφή µε τη γιουγκοσλαβική πλευρά, ώστε να µας ειδοποιούν
για τους στόχους που έχουν πληγεί και το είδος τους, ώστε να
µπορούµε να κάνουµε τις εκτιµήσεις µας ανάλογα και µε τις καιρικές
συνθήκες. Τι πρόκειται -αν πρόκειται- να γίνει αν κάτι συµβεί. Και
είµαστε υποχρεωµένοι και θα το κάνουµε και στο µέλλον, κάθε µέρα
µε ευθύνη και µε τα συγκεκριµένα αυτά στοιχεία που έχουµε, να
κάνουµε τις ανακοινώσεις µας. 'Οχι να καθησυχάζουµε αλλά να
πληροφορούµε τον ελληνικό λαό.
Η όποια εκµετάλλευση επιχειρείται από οπουδήποτε δεν µας
αφορά. Χειριζόµαστε το θέµα υπεύθυνα. Καθηµερινά τα εργαστήρια
µετρούν τους ρύπους. ∆εν υπάρχουν αλλαγές στις παραµέτρους,
όπως αυτές ήταν προ του πολέµου. Μόνο αυτά τα εργαστήρια, στα
οποία αναφέρθηκα, έχουν στείλει σε εργαστήρια της Γερµανίας νερό
που ήταν σε κατάψυξη και πριν από τον πόλεµο από λίµνες της
βόρειας Ελλάδος. Συνεπώς τα αποτελέσµατα θα µπορούν να
συγκριθούν µε τα επίπεδα των ρύπων πριν από τον πόλεµο. Αυτό
θα είναι ένα πραγµατικό στοιχείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τελειώσατε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαµβάνεσθε ότι το θέµα είναι πολύ
σοβαρό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Είναι σοβαρό, αλλά
έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Βλέπετε µε τι συγκρίνουν τα στοιχεία και τις µετρήσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Η κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά έχει καταθέσει αίτηση µε την οποία ζητεί
ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριοι συνάδελφοι, τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην αίθουσα
"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" τριάντα µαθητές µε τέσσερις
συνοδούς-καθηγητές από το Γυµνάσιο Πετριάς Πέλλας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Σας παρακαλώ!

Η Βουλή τους καλωσορίζει.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σούρλα, σας
παρακαλώ. Χρόνια τώρα είσθε Βουλευτής, δεν ξέρετε ποια είναι η
διαδικασία;

Θέλω να πω στους µαθητές ότι έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο και
παρευρίσκονται στην Αίθουσα οι Βουλευτές που ερωτούν και οι
Υπουργοί, οι οποίοι απαντούν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, µπορεί να θεωρήσει επαρκή ή µη επαρκή την
απάντηση ο κ. Σούρλας, αλλά δεν µπορεί να µε διακόπτει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Και συνεδριάζουν τρεις επιτροπές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: 'Εχουν σταλεί στο ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ! Να µη
γράφεται καµία διακοπή του κ. Σούρλα στα Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Σούρλα, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι

(Χειροκροτήµατα απ' όλες τις πτέρυγες)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Οπως λέει και ο
αγαπητός συνάδελφος, συνεδριάζουν και τρεις επιτροπές εντός της
Βουλής.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη νοµοθετικής εργασίας, θα
διακόψουµε για λίγο για να γίνει µία συζήτηση για τη µαύρη επέτειο
της 21ης Απριλίου.
(∆ Ι Α Κ Ο Π Η )

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΘ' - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
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∆ηµήτριος Σιούφας έχει το λόγο.

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος
της Βουλής, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρίες και
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.

κύριοι

Θλιβερή είναι η σηµερινή επέτειος του στρατιωτικού
πραξικοπήµατος της 21ης Απριλίου 1967. Τραγικές υπήρξαν οι
συνέπειες της επτάχρονης δικτατορίας για τον ελληνικό λαό και το
έθνος. Η δικτατορία κατέλυσε τους κοινοβουλευτικούς µας θεσµούς
και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού, οδήγησε τη χώρα σε διεθνή
αποµόνωση και συνέδεσε την κατάρρευσή της µε τη µεγαλύτερη,
µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, εθνική συµφορά.
Το δράµα του κυπριακού Ελληνισµού συνεχίζεται είκοσι πέντε
χρόνια τώρα µε την αρχική και συνεχιζόµενη ευθύνη των συµµάχων
µας του ΝΑΤΟ και ιδίως των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής,
που κόπτονται για τους πρόσφυγες του Κοσσυφοπεδίου, αλλά δεν
συγκινούνται για τους διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριους
πρόσφυγες ούτε βέβαια για τη συνεχιζόµενη κατοχή της βόρειας
Κύπρου και τη λεηλασία των πολιτισµικών της µνηµείων από τον
τουρκικό Αττίλα. Αποφάσεις που έλαβαν ως µέλη του Συµβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ουδέποτε
εφαρµόσθηκαν στην Κύπρο, µε τη δική τους ανοχή και συνενοχή.
Αντιθέτως οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής συνεχίζουν να
ανέχονται την παραβίαση και της δικής τους νοµοθεσίας µε τη
χρησιµοποίηση αµερικανικών όπλων από το στρατό κατοχής της
Τουρκίας στην Κύπρο. Και όµως, ενοχλούνται γιατί τα ελληνικά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και ο ελληνικός λαός, ενώ
υποστηρίζουµε το σεβασµό των µειονοτικών δικαιωµάτων των
αλβανοφώνων
στο
Κόσοβο,
και
µε
κάθε
τρόπο
συµπαραστεκόµαστε στους πρόσφυγες -θύµατα και των δύο
πλευρών- καταδικάζουµε τους ΝΑΤΟϊκούς βοµβαρδισµούς και την
κλιµάκωση της βίας ακόµη και µε χερσαίες επιχειρήσεις, γιατί
γνωρίζουµε εξ ιδίας πικρής εθνικής εµπειρίας πόση υποκρισία
κρύβεται πίσω από όλην αυτήν την επιχείρηση εις βάρος της
ειρήνης και της σταθερότητας σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική
Ευρώπη.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,
συµπληρώνονται τριάντα δύο χρόνια από την επιβολή δικτατορικού
καθεστώτος στην πατρίδα µας που κράτησε επτά χρόνια, που
οδήγησε σε γενική οπισθοδρόµηση θεσµών και αξιών και κύρια
στην τραγωδία της Κύπρου µας.
Συµπληρώνονται όµως και είκοσι πέντε χρόνια από την
αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, είκοσι πέντε χρόνια πολιτικής
σταθερότητας, είκοσι πέντε χρόνια πραγµατικής σύγχρονης
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, για τα οποία όλες οι πολιτικές
δυνάµεις της πατρίδας µας έχουν το µερίδιο της συµβολής για αυτή
την περίοδο κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και πολιτικής
σταθερότητας.
Η σηµερινή όµως επέτειος επιβολής του δικτατορικού καθεστώτος
αποτελεί και πρόκληση για όλους µας, για την ποιοτική βελτίωση
της δηµοκρατίας µας και κύρια όµως αναφορά στους συντελεστές
και της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και της αποκατάστασής της,
αλλά και της σταθερότητας που έχει η πατρίδα µας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη, διότι ο ιδρυτής
της Κωνσταντίνος Καραµανλής είναι εκείνος που συνέβαλε
αποφασιστικά και στην αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το θεσµικό
εξοπλισµό της, στην οµαλή λειτουργία της και στον κατευνασµό των
πολιτικών παθών, αλλά και στη εθνική συµφιλίωση.
'Οµως, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοκρατία είναι
ένα πολίτευµα που δοκιµάζεται καθηµερινά στην πράξη και κύρια
από τη δυνατότητα που έχει να προσφέρει λύσεις στα προβλήµατα
που απασχολούν το λαό, τα κοινωνικά προβλήµατα, τα οικονοµικά
προβλήµατα, που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας.
Αλλά και κύρια να δίνει πειστικές απαντήσεις στα αιτήµατα των
πολιτών, αλλά και ταυτόχρονα το πολίτευµα που πρέπει να δίνει
ελπίδα και προοπτική και εγγυήσεις στους νέους για την προοπτική
και για το δικαίωµα το οποίο έχουν να µπορέσουν να
σταδιοδροµήσουν, αλλά προπάντων είναι το πολίτευµα εκείνο που
εγγυάται την ελευθερία όλων των πολιτών. Γι'αυτό η ∆ηµοκρατία
είναι το πολίτευµα εκείνο που δεν µπορεί να συµβιβαστεί ούτε µε
κοινωνικά αδιέξοδα ούτε µε κοµµατικό κράτος ούτε µε την
εγκατάλειψη των νέων ανθρώπων και κύρια των κοινωνικά
ασθενεστέρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι το πολίτευµα εκείνο που
πρέπει η ελευθεροτυπία, η δυνατότητα Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης να εκφράζονται απόλυτα και πλουραλιστικά, γιατί έτσι
προστατεύουν την ίδια τη δηµοκρατία, τους θεσµούς και
ταυτόχρονα είναι το πολίτευµα εκείνο που η εθνική συνεννόηση
αποφεύγει τους εθνικούς τραυµατισµούς και ταυτόχρονα είναι το
πολίτευµα εκείνο που µπορεί να ανορθώνει και να ενισχύει τα
πατριωτικά συναισθήµατα και την ασφάλεια των πολιτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποκατάσταση της δηµοκρατίας
στη χώρα µας δεν συνοδεύτηκε µόνο από το µεγάλο εθνικό µας
χρέος, να µην πάψουµε ποτέ να αγωνιζόµαστε για τη µαρτυρική
Κύπρο. Επέβαλε και στις σηµερινές αλλά και στις επερχόµενες
γενιές το διαρκές καθήκον της επαγρύπνισης για την άψογη
λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσµών και της δηµοκρατίας που
απολαµβάνουµε σήµερα. Αυτό το καθήκον βαρύνει ιδιαίτερα τον
πολιτικό κόσµο που νοµίζω ότι οφείλει να µεριµνά, ώστε οι
'Ενοπλες ∆υνάµεις -σάρκα από τη σάρκα του λαού µας- να
εξακολουθήσουν και να παραµείνουν εσαεί µακράν της κοµµατικής
και πολιτικής διαπάλης, πιστές στον όρκο τους προς την πατρίδα
και αξιόµαχες για την απόκρουση οποιασδήποτε απειλής κατά της
εθνικής µας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας.

Στο χέρι όλων µας είναι να παραδώσουµε την Ελλάδα δηµοκρατική,
όπως την έχουµε σήµερα και να κτίσουµε µαζί µε εκείνα που
ενώνουν αυτό το λαό και όχι εκείνα που τον χωρίζουν. Γιατί αυτά
που τον ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από τα λίγα, τα ελάχιστα
που τον χωρίζουν.

Αυτή η οδυνηρή επέτειος πρέπει παραλλήλως να προβληµατίζει
όλους µας, τον ελληνικό λαό, τον πολιτικό κόσµο, τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης για τη µεγαλύτερη αξιοπιστία του πολιτικού µας
συστήµατος και να ενεργοποιεί προς την περαιτέρω διεύρυνση και
εµβάθυνση όχι µόνο της πολιτικής, αλλά και της κοινωνικής και
οικονοµικής δηµοκρατίας.

Εκτιµά ακόµα η Νέα ∆ηµοκρατία ότι µέσα από το πολίτευµα της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, τα εθνικά συµφέροντα υπηρετούνται
καλύτερα, όταν η χώρα µας και το πολιτικό µας σύστηµα έχει φωνή,
άποψη, λόγο και επιχειρήµατα, όταν είναι όρθια η δηµοκρατία και
εκείνοι που την υπηρετούν. Γιατί µία τέτοια στάση υπηρετεί
καλύτερα και την ίδια και την δηµοκρατία.

Οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες υπονοµεύουν και
απαξιώνουν στη συνείδηση του λαού και ιδίως των νέων και την πιο
σύγχρονη από πλευράς πολιτικών θεσµών δηµοκρατία.

Η δηµοκρατία όµως δεν υπηρετείται όπως και οι διεθνείς της θέσεις
αν οι απόψεις δεν είναι αποσαφηνισµένες και καθαρές και µάλιστα
σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, όπως την περιέγραψε πριν από λίγο
ο Πρόεδρος του Σώµατος. ∆εν υπηρετείται µε µισόλογα και µε
διγλωσσίες. Η ∆ηµοκρατία υπηρετείται όταν αυτοί οι οποίοι την
υπηρετούν συνεννοούνται για τα µεγάλα ζητήµατα.

Η σταθερότητα των κοινοβουλευτικών θεσµών, η αναβάθµιση της
πολιτικής µας ζωής, η ισχυροποίηση της οικονοµίας και της χώρας
συνολικώς στο πλαίσιο µίας ενωµένης Ευρώπης, η αλληλεγγύη και
η ενότητα του λαού µας ας αποτελούν τους σταθερούς µας στόχους
και το οµόφωνο µήνυµά µας προς τον ελληνικό λαό σε αυτές τις
δύσκολες ώρες για τον ίδιο και τους γειτονικούς µας λαούς.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.

Το αίτηµα της εθνικής συνεννόησης, αλλά και ταυτόχρονα της
χάραξης µίας στρατηγικής για την πορεία της πατρίδας µας
ύστερα από τα γεγονότα του πολέµου που έχουν µεσολαβήσει,
γιατί δεν θα είναι οι επόµενες µήνες, τα επόµενα
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χρόνια, οι επόµενες δεκαετίες, τα ίδια όπως ήταν πριν, µόνο µέσα
από εθνική συνεννόηση και όχι από την πεισµατική άρνησή της
µπορεί να υπηρετηθεί.

περιφρούρηση των δηµοκρατικών θεσµών, της δηµοκρατίας για
πάντα. Για να µην ξεχάσουµε και ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, για να
µην τα ξαναζήσουµε, κύριοι συνάδελφοι.

Υπηρετείται όµως, κύριε Πρόεδρε, η δηµοκρατία όταν επικρατούν
αρχές και κανόνες διαφάνειας και υπάρχει ουσιαστικός δηµόσιος
έλεγχος. Η δηµοκρατία υπηρετείται όταν υπάρχει και διευρύνεται
ένα άλλο βασικό στοιχείο, η ποιότητά της και αποτελεσµατικότητά
της. Γιατί αυτά είναι εκείνα που κάνουν τους πολίτες και να νιώθουν
υπερήφανοι, αλλά και να έχουν πίστη στην πολιτική και στο
πολιτικό σύστηµα.

(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες)

Η έλλειψη όλων αυτών είναι εκείνη η οποία οδηγεί στην
αποµάκρυνση
των
πολιτών
από
την
πολιτική,
στην
αποστασιοποίησή τους, που κατά την άποψη του οµιλούντος και
της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να συµβεί σε µία
δηµοκρατία. Γιατί εµείς, κύριε Πρόεδρε, πιστεύουµε αυτό που λέει ο
Περικλής στον Επιτάφιο "τον µη µετέχοντα των κοινών ουκ
απράγµωνα αλλά αχρείον ονοµάζοµεν". Και σήµερα η συµµετοχή
στα κοινά είναι ακόµα πιο αναγκαία από οποιαδήποτε άλλη στιγµή.
Αυτό το χρέος οφείλουµε όλοι να το επιτελέσουµε και να το
επιτελέσουµε µε τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό ενισχύει την εθνική
οµοψυχία, αυτό θωρακίζει την πατρίδα µας, αυτό µπορεί να
προστατεύσει και να κατοχυρώσει την εθνική της ανεξαρτησία και
την εθνική της κυριαρχία.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Κοσµάς Σφυρίου,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος έχει το λόγο.
ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, τριάντα δύο χρόνια µετά,
21η Απρίλη σήµερα, ηµέρα σκληρότατων αναµνήσεων για τον
ελληνικό λαό, κυριολεκτικά ηµέρα πένθους, καλούµε όλους τους
'Ελληνες να στρέψουµε ευλαβικά τις µνήµες στα θύµατα της
έβδοµης δικτατορίας και να αποτίσουµε τον οφειλόµενο φόρο τιµής
σε εκείνους τους πατριώτες που αγωνίστηκαν µε τον
αντιδικτατορικό αγώνα τους ανώνυµους και τους επώνυµους.
Κύριοι συνάδελφοι, θεµελιώθηκε η νεότερη δηµοκρατία µας και µε
το δηµοψήφισµα του 1974 και µε το Σύνταγµα του 1975, όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε το 1986, βάθαιναν τα θεµέλια
της, κατοχυρώθηκαν και διευρύνθηκαν οι δηµοκρατικοί θεσµοί µετά
το 1982 και βέβαια η κατοχύρωση της δηµοκρατίας και της εθνικής
ανεξαρτησίας πιστεύουµε ότι απήλλαξαν την Ελλάδα από τους
µηχανισµούς και τα δίκτυα εξάρτησης του παρελθόντος, που
οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας, στη διατήρησή της επί
επταετίαν και στην προδοσία της Κύπρου.
Η δικτατορία ήταν η πρωταίτια για την κυπριακή τραγωδία και η
πίκρα και η οδύνη είναι µεγάλη ακόµη και σήµερα, γιατί η Κύπρος
είκοσι πέντε χρόνια µετά εξακολουθεί να αιµορραγεί, γιατί µε
υποκρισία περισσή και οι ΗΠΑ και οι ισχυρές χώρες του ΝΑΤΟ
έχουν περιφρονήσει όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τη δίκαιη
επίλυση του κυπριακού προβλήµατος. Και η πίκρα είναι µεγάλη και
σήµερα, επί των ηµερών µας, γιατί όλοι ζούµε τον άδικο και
καταδικαστέο πόλεµο, που γίνεται στη γειτονική Γιουγκοσλαβία,
πάλι µε περισσή υποκρισία, που αφήνει πίσω του χιλιάδες θύµατα
και οφείλουµε λαός και έθνος, όλοι µαζί, και πολιτικές ηγεσίες,
Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον να
αντιµετωπίσουµε αποφασιστικά -και το πράττουµε- τη σοβαρή
κατάσταση, που διαµόρφωσε ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία, να
αγωνιστούµε -και αγωνιζόµαστε- µε γνώµονα το εθνικό συµφέρον,
µε τη µόνη οδό επίλυσης, που είναι η ειρηνική διευθέτηση του
προβλήµατος, µε διπλωµατία και όχι µε πόλεµο.
'Οµως, κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ενσυνείδητα πρέπει να
επαναλάβουµε σήµερα και για πάντα την πανεθνική καταδίκη της
δικτατορίας. Να αντλούµε διδάγµατα και ανεξάρτητα από τις
ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες και τις αντιπαραθέσεις µας τα
διδάγµατα αυτά να προσπαθούµε να τα εµπνεύσουµε στις νεότερες
γενιές. Η ενασχόλησή τους µε τα κοινά, η προσέλευση της νεολαίας
στην καθηµερινή πολιτική δράση είναι η καλύτερη πράξη, που θα
εκφράσει την κοινή και υπεύθυνη, άγρυπνη στάση όλων µας για

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Τασούλας έχει το
λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, τριάντα δύο χρόνια µετά οι µνήµες µας γυρίζουν σ'
εκείνη τη µαύρη εποχή των συνταγµαταρχών. Οι Αµερικάνοι, αφού
νίκησαν στον εµφύλιο πόλεµο, επέβαλαν ένα καθεστώς υποτέλειας
τέτοιο, που αυτοί ήθελαν και τους εξυπηρετούσε. Οργάνωσαν τις
υπηρεσίες και το στρατό κατά τέτοιον τρόπο, που να τον αξιοποιούν
όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Η CIA έλυνε και έδενε στη δική µας
χώρα και σε πολλές άλλες χώρες, οι οποίες κινούνταν στο ίδιο άρµα
που κινούνταν και η δική µας χώρα, στο ΝΑΤΟ.
Η ανάπτυξη όµως του δηµοκρατικού κινήµατος τους έφερε πάλι σε
δύσκολη θέση να ξανακάνουν επιλογές. Αυτό σε συνδυασµό µε την
απαίτηση για πλήρη υποτέλεια της δικής µας χώρας για τις ανάγκες,
που είχαν τότε στη Μέση Ανατολή, τους έφερε στην απόφαση να
επιβάλουν στη χώρα µας το πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών, το
οποίο το έθρεψαν, το υποκίνησαν, το στήριξαν και το διατήρησαν
επτά ολόκληρα χρόνια.
Οι δικοί µας συνταγµατάρχες βασάνισαν τον ελληνικό λαό, πρώτα
και κύρια τους κοµµουνιστές, αλλά όχι µόνο αυτούς. Βασάνισαν και
τους εκπροσώπους των αστικών κοµµάτων. 'Εγιναν όλα αυτά στο
όνοµα των εθνικών συµφερόντων. Αυτή ήταν η δικαιολογία, που
έγινε η δικτατορία των συνταγµαταρχών. Οι ίδιοι οι Αµερικάνοι
σήµερα βοµβαρδίζουν µαζί µε τους Ευρωπαίους και µαζί µε την
ελληνική Κυβέρνηση το λαό της Γιουγκοσλαβίας τους λαούς των
Βαλκανίων αύριο. Το κάνουν αυτό εν ονόµατι των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων! Οι συσχετισµοί µπορούν να µας οδηγήσουν στα
συµπεράσµατα, τα οποία προκαλούν απέχθεια.
Η Κυβέρνηση ακολουθεί σήµερα κατά γράµµα τις επιταγές του
ΝΑΤΟ και των Αµερικάνων στο όνοµα των εθνικών συµφερόντων.
'Οσο όµως εξυπηρετήθηκαν τα εθνικά µας συµφέροντα µε τη
δικτατορία, άλλο τόσο θα εξυπηρετηθούν και σήµερα µε αυτήν την
πολιτική, που εφαρµόζει η ελληνική Κυβέρνηση. Τότε πληρώσαµε
µε την Κύπρο. Σήµερα δεν ξέρω µε τι άλλο µπορεί να πληρώσουµε.
Τι ζητούν από τους λαούς. Ζητούν υποταγή, ζητούν να επιβάλουν
τη νέα τάξη πραγµάτων. Αυτό ζητούσαν και τότε, αυτό ζητούν και
τώρα. Τότε χρησιµοποίησαν ανθρωποειδή τύπου Ιωαννίδη, τύπου
Παπαδόπουλου, τύπου Πατακού. Σήµερα οι ίδιοι αυτοί τους
µοιάζουν, όπως έτσι µπορεί να χαρακτηριστεί και ο Κλίντον και ο
Μπλερ και η Ολµπράϊτ και όλοι συν αυτοίς.
Τότε ο ελληνικός λαός αντέδρασε και µε πολλές θυσίες η νεολαία
του γκρέµισε τη δικτατορία, γράφοντας "έξω οι ΗΠΑ", "έξω το
ΝΑΤΟ" στις πύλες του Πολυτεχνείου.
Προχθές η κοµµουνιστική νεολαία Ελλάδος έγραψε ξανά "έξω οι
ΗΠΑ", "έξω το ΝΑΤΟ". Και τότε µεν µπήκε το τανκς στην πύλη του
Πολυτεχνείου, τώρα οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν τους
Κνίτες. 'Αραγε δεν έχουν βγει συµπεράσµατα σ' αυτήν τη χώρα από
το τι συνέβη το 1967; Ο στρατός τότε κλήθηκε να σώσει τη χώρα.
Σήµερα ο στρατός καλείται να σώσει άλλες χώρες, εκτός των
συνόρων µας. Η πατριωτική στάση και τότε και σήµερα είναι ίδια, η
εθνική κυριαρχία, η υπεράσπισή της, η υπεράσπιση της εθνικής
ανερξαρτησίας, η υπεράσπιση της δηµοκρατίας στη χώρα. Αυτό
µπορεί να το επιβάλουν οι λαοί, µπορεί να το επιβάλει ο ελληνικός
λαός και θα το επιβάλει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Η κ. Ανδριανή Λουλέ εκ
µέρους του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου έχει το
λόγο.
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όταν το κόµµα µου µου πρότεινε να αναλάβω
αυτήν την ολιγόλεπτη οµιλία, σκέφθηκα ότι θα έξυνα µέσα
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µου παλιές πληγές. Και δεν σας κρύβω ότι από τις 12.00' το
µεσηµέρι µέχρι και τώρα ακόµα, πέρασαν µπροστά µου σαν
κινηµατογραφική ταινία τα γεγονότα της εποχής εκείνης, θύµησες
που µόνο συννεφιά µπορούν να φέρουν. Πώς όµως να ξεχνάς όταν
εµείς οι ίδιοι ζητάµε και αποφασίζουµε να µνηµονεύουµε µέρα σαν
και αυτή; Πώς να ξεχνάς όταν καθηµερινά στον κόσµο γύρω µας
έρχονται να προστεθούν νέες δικτατορίες, εισβολές και πόλεµοι;
Πιστεύω ότι κανείς από εµάς σε αυτήν την Αίθουσα δεν ξέχασε το
ξηµέρωµα της 21ης του Απρίλη, τους στρατιώτες µαζί µε τους
αστυνοµικούς να βγάζουν βίαια από τα σπίτια τους τον κόσµο µε τις
πυζάµες, ξυπόλητους, να τους στιβάζουν στις κλούβες χωρίς να
ξέρουν πού πάνε. Κανείς δεν ξέχασε πιστεύω εδώ µέσα το τσάµικο
και τα εµβατήρια που έπαιζαν τα ραδιόφωνα.
Ψιθυριζόταν εκείνη την εποχή ότι µπορεί να γίνει δικτατορία. Κανείς
όµως δεν το πίστευε ή δεν ήθελε να το πιστέψει. 'Ετσι γίνονται αυτά.
Ξαφνικά, σαν τον καρκίνο, σαν µια αρρώστια ύπουλη, εκεί που δεν
το περιµένεις. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο δικό µου σπίτι, στους
δικούς µου γονείς.
Πιστεύω ότι κανείς δεν θα ξεχάσει τους παγωµένους δρόµους.
Θυµάµαι ότι κατέβηκα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έφτασα µε τα
πόδια στη Σωκράτους που δούλευα στο συγκρότηµα της Ελένης
Βλάχου. "'Επιασαν τους γονείς µου" της είπα. Και εκείνη µου
απάντησε "µείνε εδώ, δεν ξέρεις, µπορεί να ξανάρθουν". Ο Τάκης
Λαµπρίας, διευθυντής τότε της "ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ" πρότεινε να µε
φιλοξενήσει. Βλέπετε τότε και αυτός που φιλοξενούσε και αυτός που
φιλοξενείτο δεν σκέφτονταν αν το σπίτι ανήκε σε δεξιό ή αν ο
φιλοξενούµενος ήταν αριστερός.
'Ετσι πέρασε η πρώτη βδοµάδα. Οι χιλιάδες κρατούµενοι
µεταφέρθηκαν από τον Ιππόδροµο στο νησί του διαβόλου στα
Γιούρα όπου τους υποδέχθηκαν χιλιάδες αρουραίοι. Οι πιέσεις που
τους γίνονταν για να υπογράψουν δήλωση, ήταν πολλές. 'Αλλοι
λύγιζαν κάτω από τα βασανιστήρια της φάλαγγας και άλλοι, γιατί οι
γυναίκες και τα παιδιά τους βρίσκονταν στο δρόµο.
Κρύψαµε τα βιβλία που µίλαγαν για αγώνες. Κρύψαµε ακόµα και
ποιήµατα. Πάψαµε να τραγουδάµε, να γελάµε. Αρχίσαµε να
επικοινωνούµε µε τους δικούς µας µε δελτάρια. Γράµµατα δεν
επιτρέπονταν. Μόνο εκείνα τα κίτρινα δελτάρια που περνούσαν
πρώτα από τον έλεγχο της ασφάλειας. Πολλοί ήταν εκείνοι που
προσπάθησαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Κι εκείνη η προσφυγιά
δεν είχε χρώµα ούτε κοµµατική ετικέτα. 'Εφθανε να είσαι αντίθετος
στη Χούντα. Κάποια µαγαζιά στην Πλάκα έπαιζαν Λοίζο,
Θεοδωράκη, Ξαρχάκο, Λεοντή, στα κρυφά.
Μετά από τις πιέσεις της Ευρώπης οι συνταγµατάρχες
αναγκάστηκαν να κλείσουν τα Γιούρα, να µεταφέρουν τους άνδρες
στη Λέρο και τις γυναίκες στις φυλακές της Αλικαρνασσού, ενώ οι
φυλακές Αβέρωφ, Ωρωπού και τα µακρινά νησιά, έγιναν κατάλυµα
για όλους τους αντιφρονούντες.
Η Αριστερά, όπως ήταν φυσικό, είχε το προβάδισµα. 'Αλλωστε,
γι'αυτήν η φυλακή ήταν ακόµα πολύ πρόσφατη. Μόλις ένα χρόνο
πριν ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε αποφυλακίσει τους τελευταίους
πολιτικούς κρατούµενους. Η "DEUTSCHE WELLE" έγινε
καθηµερινή µας συντροφιά. Οι επισκέψεις ξένων δηµοσιογράφων,
ανακούφιση. Και έτσι πέρασαν επτά χρόνια. Με το αιµατοκύλισµα
του Πολυτεχνείου και το ξεπούληµα της Κύπρου. Χρόνια επτά που
έφεραν την Ελλάδα πίσω χρόνια πενήντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή επέτειος µνηµονεύεται σε
δύσκολες µέρες για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων. Μέρες που αναγκαστικά µας θυµίζουν εποχές που δεν
θα θέλαµε να ξαναζήσουµε σαν έθνος. Τούτη τη φορά όµως, δεν
είναι δικτατορία ούτε φυλακές ούτε εξορία. Τούτη τη φορά είναι
βόµβες, αίµα αθώων και µια προσφυγιά που δεν έχει τελειωµό. Θα
τα καταφέρουµε να βγούµε αλώβητοι από την νέα περιπέτεια ή θα
προσθέσουµε µια ακόµα θλιβερή επέτειο στο µέλλον της χώρας
µας;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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( Χειροκροτήµατα απ'όλες τις πτέρυγες )
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Ιωάννης ∆ηµαράς
εκ µέρους του ∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, "το πρώτο θύµα των
τυράννων είναι το πνεύµα το δικό τους. Πρώτα σ'αυτό φορούν τις
αλυσίδες". Ρήση γραµµένη στην αποµόνωση, στις φυλακές
Μπογιατίου το 1973 από τον Αλέξανδρο Παναγούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση πρέπει να
εκτιµάται ως µια από τις κορυφαίες στιγµές του Ελληνικού
Κοινοβουλίου και αυτό γιατί η µνήµη κυριαρχεί της λήθης και ανοίγει
στους νεοέλληνες τους δρόµους για τη γνώση, την ευθύνη και το
µέλλον. Είναι ή όχι χρέος να θυµόµαστε; Είναι ή όχι χρέος µας να
γνωρίζουµε; Η λαϊκή ρήση απαντά καταλυτικά στο δίληµµα. "Λαός
χωρίς µνήµη, είναι λαός χωρίς µέλλον".
H µόνη δοκιµασία και αγωνία των οµιλητών σήµερα, είναι πώς
µπορούν να χωρέσουν µέσα σε πέντε λεπτά τα εγκλήµατα και οι
µαύρες ιστορικές σελίδες που κληρονόµησε στις νεότερες γενιές
των Ελλήνων η δικτατορία της 21ης Απριλίου. Είναι άλλωστε κοινά
αποδεκτό ότι τίποτα δεν είναι πιο αναγκαίο και πολύτιµο για τον
άνθρωπο από την ελευθερία. Γιατί ακόµα και αν δεν έχει κανείς
τροφή, αν δεν έχει κανείς γνώσεις, αν δεν έχει ανέσεις, απλά
υποφέρει. Αν όµως δεν έχει ελευθερία, τότε δεν υπάρχει.
Η δηµοκρατία για να λειτουργήσει σωστά, έχει ανάγκη τη γνώµη, τη
συµµετοχή και την ευθύνη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. 'Ετσι µόνο
υπάρχει η δυνατότητα για ισονοµία, δικαιοσύνη, δηµιουργία για το
µέλλον κάθε λαού και κάθε χώρας.
Στο αµερικανοκίνητο πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου που κατέληξε
στη βίαιη αναστολή των δηµοκρατικών δικαιωµάτων του ελληνικού
λαού, οι ήρωες, που δυστυχώς χρόνο µε χρόνο όλο και
περισσότερο ξεχνούµε, είναι πολλοί. Πρόσωπα που δεν πίστεψαν
µόνο στην ιστορική εντολή ότι ο θάνατος του ήρωα, θάνατος δεν
λογιέται, αλλά µε τη θυσία τους επιβεβαίωσαν τη ρήση. Μερικοί από
αυτούς όπως εν τάχει µου έρχονται στη µνήµη, Ελής, Πεσλής,
Τσαρουχάς, Μανδηλαράς, Οπρόπουλος, Μουστακλής, Γιώργος και
Αλέξανδρος Παναγούλης και τόσοι άλλοι που η σύντοµη αναδροµή
τους προσπερνά και στων οποίων τη µνήµη και τη θυσία
υποκλινόµαστε και προσκυνούµε, σηµατοδοτούν και χαρακτηρίζουν
τη σηµερινή συνεδρίαση, συνεδρίαση µνήµης και αναφοράς της
Βουλής των Ελλήνων στο κλείσιµο του 20ου αιώνα. Αυτοί και τόσοι
άλλοι που εξορίστηκαν, που φυλακίστηκαν, που βασανίστηκαν από
τους αµερικανοκίνητους δικτάτορες της 21ης Απριλίου,
σηµατοδοτούν το χρέος και την ευθύνη των νέων γενεών λίγο πριν
την ανατολή του 21ου αιώνα, αυτούς που εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι η θεραπεία των αδυναµιών του κοινοβουλευτισµού,
δεν επιτυγχάνεται µε την κατάργηση της δηµοκρατίας, όπως εν
Βουλή διατύπωσε ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος.
Αυτή είναι άλλωστε η πεµπτουσία και της ρήσης του Βολταίρου:
"Μπορεί να µη συµφωνώ µε ό,τι υποστηρίζεις, όµως θα
υπερασπίζοµαι µέχρι θανάτου το δικαίωµά σου να διατυπώνεις
ελεύθερα την άποψή σου".
'Οπως και αν µετρήσουµε τον παρελθόντα χρόνο, τριάντα δύο
χρόνια από την ηµέρα του φασιστικού πραξικοπήµατος ή είκοσι
πέντε χρόνια από την πτώση των δικτατόρων, οι εθνικές πληγές
που µας κληρονόµησαν, µας ακολουθούν ακόµα. Νεκροί, επιβολή
επτάχρονης καταπίεσης, Κύπρος, τρεις χιλιάδες 'Ελληνες και
Κύπριοι νεκροί, το 40% του νησιού υπό τουρκική κατοχή,
πρόσφυγες και αγνοούµενοι. Και πώς µπορεί κανείς να µετρήσει
όλα αυτά και να τα ξεχάσει;
∆εκάτη εβδόµη Νοέµβρη 1974. Στα περιστύλια της εισόδου του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δύο τα συνθήµατα: "'Εξω οι
ΗΠΑ", "'Εξω το ΝΑΤΟ". Εικοστή πρώτη Απριλίου 1999: Οι
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ βεβηλώνουν ακόµα µια φορά πανάρχαιες,
πανανθρώπινες αξίες, όπως µόνο οι δολοφόνοι και οι
εγκληµατίες λάθρα και αυτοί εγκληµατούν νύχτα. Ακόµα µια
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φορά θέτουν σε δοκιµασία την ανθρώπινη ύπαρξη, την αξιοπρέπεια
και το δικαίωµα των λαών να ζουν ελεύθερα και ειρηνικά.

Και όλα αυτά ξεχάστηκαν µε την εισβολή των Τούρκων στην
Κύπρο.

Ο πρωταρχάγγελος της αντιδικτατορικής δράσης, ο Αλέξανδρος
Παναγούλης από το κελί της αποµόνωσης προφητικά έγραφε το
1971 στον αδελφό του Γιώργο Παναγούλη: "Στο πέρασµα του
χρόνου ήλθε και εκείνη η άνοιξη γεµάτη φως και ελπίδες σαν κάθε
άνοιξη. Τη δολοφόνησαν όµως προδότες πρόστυχοι, δειλοί, χλωµές
πυγολαµπίδες. Τη θέση του ήλιου νόµισαν να πάρουν πως
µπορούν. Και έσβησε ο ήλιος αδελφέ, πλάκωσε το σκοτάδι και στο
σκοτάδι το έγκληµα ποιος τάχα θα το δει; Μέσα στο σύννεφο που
όλους µας ετύλιξε, ο ένας τον άλλον πώς θα βρει; Ποιον δρόµο θα
τραβήξουµε; Ποιον δρόµο εγώ; Ποιον δρόµο εσύ; Πού τάχα θα
βρεθούµε;"

Υπάρχει το πριν, υπάρχουν οι ευθύνες συγκεκριµένων πολιτικών,
υπάρχουν ιστορικές ευθύνες συγκεκριµένων ανθρώπων. Και αυτά
δεν πρέπει να τα ξεχνάµε.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας ως επωδό
αυτής της µικρής αναφοράς για την "21η Απριλίου", µαύρη περίοδο
της νεολληνικής ιστορίας, καταφεύγω στην ποιητική προτροπή του
µεγάλου 'Ελληνα ποιητή και νοµπελίστα Γεωργίου Σεφέρη: "Κύριε
βοήθα να θυµόµαστε πώς έγινε τούτο το φονικό, την αρπαγή, το
δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωµα της αγάπης. Κύριε, βοήθα µε να
τα ξεριζώσω!".

Τριάντα δύο χρόνια όµως µετά, έχουµε υποχρέωση, όχι τόσο να
αναζητούµε τους υπεύθυνους, να αναζητούµε ευθύνες όσο κυρίως
να δώσουµε το µήνυµα στη νέα γενιά.
Η επταετία της δικτατορίας καθυστέρησε την ανάπτυξη της χώρας,
καθυστέρησε την ανάπτυξη της δηµοκρατίας και πήγε την Ελλάδα
πολύ πίσω. Και αυτό είναι ένα µάθηµα που θα πρέπει να διδάξουµε
στις νέες γενιές, που είναι η ελπίδα του τόπου, για να έχουν τη
γνώση. Και µε τη γνώση αυτή, να πορεύονται στο δρόµο της
δηµοκρατίας, στο δρόµο της ελευθερίας, στο δρόµο της ανάπτυξης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή στη
µνήµη όσων έδωσαν τη ζωή τους για τη δηµοκρατία.

(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

('Ορθιοι όλοι οι Βουλευτές τηρούν ενός λεπτού σιγή)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Απόστολος
Κακλαµάνης):
Η
Υπουργός
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Βάσω
Παπανδρέου έχει το λόγο.

(Χειροκροτήµατα απ'όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τριάντα δύο χρόνια έχουν περάσει. Οι µνήµες, όµως, παραµένουν
αναλλοίωτες. Αλλά για εµάς δεν είναι µόνο θέµα µνήµης η υπόθεση
του πραξικοπήµατος. Είναι θέµα κυρίως διδαχής. Τριάντα δύο
χρόνια οφείλαµε να προβληµατισθούµε για εκείνα που οδήγησαν
στη δικτατορία, αλλά και για εκείνα που ακολούθησαν τη δικτατορία.
Οφείλουµε να προβληµατισθούµε και να θυµηθούµε, αλλά και να
εκτιµήσουµε τους παράγοντες εκείνους που άνοιξαν την
κερκόπορτα για την εµπλοκή των στρατιωτικών στη διακυβέρνηση
της χώρας, αλλά και το ρόλο των συµµάχων µας που ήταν -όπως
και σήµερα- οι µεγάλες δυνάµεις της υδρογείου.
Η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν ευτύχησε τότε να έχει τη συµπαράσταση
του ΝΑΤΟ, προκειµένου να εκδιωχθεί η στρατιωτική δικτατορία από
την εξουσία. Το αντίθετο µάλιστα. 'Ολοι οι σύµµαχοί µας σε κάποιο
βαθµό ευνόησαν, σε κάποιο βαθµό µε τη στάση τους στήριξαν τη
δικτατορία.

Αιωνία τους η µνήµη!
Η θερµοτάτη παράκληση, την οποία έχω προς όλους και όλες σας,
είναι να µη χρησιµοποιείτε κινητά τηλέφωνα µέσα στην Αίθουσα.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη επικοινωνίας. 'Οσοι, όµως,
παρακολουθούν από την τηλεόραση ή ακούν τον ήχο των κινητών
τηλεφώνων, δεν το γνωρίζουν αυτό. Θερµοτάτη είναι η παράκληση!
Μπορούµε όταν µπαίνουµε µέσα στην Αίθουσα να κλείνουµε το
κινητό και να έχουµε ένα µήνυµα στον τηλεφωνητή µας ότι µπορούν
να µας καλέσουν µετά µία ώρα ή να αφήσουν ένα µήνυµα.
Λυπούµαι που από την 'Εδρα τα λέγω αυτά, αλλά γράφονται στον
Τύπο. Τα ακούει ο κόσµος από τις τηλεοράσεις και µας στέλνουν
γράµµατα για κάτι που δεν αφορά το σύνολο ούτε τον
κοινοβουλευτικό θεσµό. Αφορά την αµέλεια και την επιπολαιότητα
ελαχίστων συναδέλφων! ∆εν είναι δυνατόν η αµέλεια και η
επιπολαιότητα δύο-τριών συναδέλφων να βαρύνει το σύνολο.
Λυπούµαι που επανέρχοµαι µε αυτόν τον τόνο, αλλά νοµίζω ότι
πρέπει οι συνάδελφοι, οι ελάχιστοι που δεν το καταλαβαίνουν αυτό,
να το κατανοήσουν.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΘ' - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ποιος εκ των κυρίων συναδέλφων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος θα µιλήσει για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης Συνεννόησης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Γεωργίας"; Πρέπει να το
προτάξουµε, γιατί πρέπει να ψηφιστεί.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει αύριο,
γιατί ο εισηγητής µας απουσιάζει στο εξωτερικό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Απόστολος
Κακλαµάνης):
συνάδελφε, ας το αφήσουµε γι'αύριο.

Καλώς,

κύριε

Θα συνεχιστεί η συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: "Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες
διατάξεις".
Θα παρακαλέσω τους δύο εισηγητές να µας πουν την άποψή τους
για την κατανοµή των άρθρων στη συζήτηση της σηµερινής και της
αυριανής συνεδρίασης.
Ορίστε κύριε Παπαδάτο, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι σε σχέση µε
τον όγκο και το περιεχόµενο, θα µπορούσαµε να διαιρέσουµε το
νοµοσχέδιο και να φθάσουµε µέχρι το άρθρο 11. Επειδή, όµως,
µέχρι και το άρθρο 11 είναι το µισό του κεφαλαίου Γ', αν υπάρχει
ένα θέµα τεχνικό, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε όλο το κεφάλαιο
δ', οπότε φθάνουµε µέχρι και το άρθρο 13. Πιστεύω δηλαδή ότι
µπορούµε να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο σε δύο ενότητες.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Καραγκούνης έχει
το λόγο.
Πείτε µας, κύριε συνάδελφε, την άποψή σας. Μήπως υπάρχει
κάποιο άρθρο που πρέπει να συζητηθεί χωριστά;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: ∆εν νοµίζω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορούµε να το συζητήσουµε σε δύο ενότητες, φθάνοντας σήµερα
µέχρι και το άρθρο 12. ∆ηλαδή η πρώτη ενότητα να είναι τα άρθρα
1 έως και 3 και η δεύτερη ενότητα τα άρθρα 4 έως και 12.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ας προχωρήσουµε έτσι.
Και αύριο, θα συζητηθούν τα υπόλοιπα άρθρα και οι τροπολογίες.
Και θα δούµε, εάν οι τροπολογίες απαιτούν περισσότερη συζήτηση.
Θα ξεκινήσουµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, απόψε µε την ενότητα
των άρθρων 1 έως και 3 και θα τελειώσουµε µε την ενότητα των
άρθρων 4 έως και 12.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε; 'Εχω κάποιες διορθώσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι, ο
Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης θα θέσει υπόψη
σας κάποιες διορθώσεις.
Ορίστε, κύριε Φαρµάκη, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση β', εδάφιο 2 γίνεται η εξής
διόρθωση: "Στην Αττική, στο Νοµό Θεσσαλονίκης και σε όποιο νοµό
απαιτούν οι συνθήκες συστήνονται και Τοµείς Ψυχικής Υγείας
Παιδιών και Εφήβων".
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραγο 7 η λέξη "εµπειρίας" αντικαθίσταται
από τις λέξεις "µε εµπειρία".
Στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου, περίπτωση α' εδάφιο 2
ύστερα από τη λέξη "εφηµεριών" προστίθεται η λέξη "αυτών".
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Φαρµάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροποποίηση η
οποία έχει ως εξής:
"ΑΡΘΡΟ 3
Στην παράγραφο 2, περίπτωση β, εδάφιο 2 γίνεται η εξής
διόρθωση: "Στην Αττική, στο νοµό Θεσσαλονίκης και σε όποιο νοµό
απαιτούν οι συνθήκες συστήνονται και Τοµείς Ψυχικής Υγείας

Παιδιών και Εφήβων (Το. Ψ.Υ.Π.Ε.)".
Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 7 η λέξη "εµπειρίας" αντικαθίσταται
από τις λέξεις "µε εµπειρία".
Στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου, περίπτωση α, εδάφιο 2
ύστερα από τη λέξη "εφηµεριών" προστίθεται η λέξη "αυτών".").
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Ο κ. Παπαδάτος έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση ήταν αν
µπορούσαµε σήµερα να πάµε µέχρι και το άρθρο 12.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Απόστολος Κακλαµάνης): Αυτό είπαµε. Η πρώτη
ενότητα είναι το άρθρο 1 έως και 3 και εν συνεχεία σε µια δεύτερη
ενότητα αργότερα, θα πάνε τα υπόλοιπα άρθρα µέχρι το 12.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 1 αφορά τις γενικές αρχές και τη βασική φιλοσοφία που
διέπει το όλο νοµοσχέδιο και γι' αυτό µε αντίστοιχες εννοιολογικές
προσεγγίσεις τονίζεται ότι η ψυχική υγεία σε σχέση µε την
αντιµετώπιση της, από τις υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να
στηρίζεται στην πρωτοβάθµια φροντίδα, δηλαδή να δηµιουργηθεί
ένα δίκτυο υπηρεσιών, πέρα από τα νοσοκοµεία, πέρα από την
κλειστή νοσηλεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ)
Αυτό µπορεί να γίνει µέσα από την τοµεοποίηση που σηµαίνει τη
δηµιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών και µονάδων σε κάθε νοµό, σε
κάθε δήµο ή σε συγκεκριµένες γεωγραφικές και κοινωνικές
περιφέρειες.
Επίσης µπαίνουν οι αρχές της συνέχειας της αντιµετώπισης των
συγκεκριµένων ατόµων µε διαταραχές σε όλη τη διάρκεια που
έχουν τη διαταραχή και οι γενικές αρχές της αποκατάστασης αυτών
των ατόµων και της ενσωµάτωσής τους στο πρότερο κοινωνικό
περιβάλλον.
Το άρθρο 2 είναι ένα σηµαντικό άρθρο που αναφέρεται στην
προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές.
Ενώ στο Μεσαίωνα και στους περασµένους αιώνες ο ψυχικά
άρρωστος, το άτοµο µε ψυχικές διαταραχές θεωρείτο µια όχι
ανθρώπινη κατηγορία. 'Ηταν ένα είδος άγριου ζώου και γι' αυτό τον
επιδείκνυαν και σε τσίρκο και σε πανηγύρια. Σταδιακά τα τελευταία
χρόνια θεωρείται ότι έχει τα πλήρη δικαιώµατα που έχουν και όλοι
οι άλλοι πολίτες και όλα τα άλλα άτοµα µε σωµατικές ασθένειες. Εν
τούτοις βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα αντικειµενικό πρόβληµα ότι στις
βαριές ψυχικές παθήσεις υπάρχει µια µείωση της ικανότητας κρίσης
και καταλογισµού που αυτό έχει και νοµικές παρενέργειες και γι'
αυτό τα άτοµα που έχουν αδυναµία καταλογισµού των πράξεών
τους έχουν µια ειδική µεταχείριση από τις δικαστικές αρχές. Ο ν.
2071/92 προσδιόριζε θετικά στοιχεία για την αντιµετώπιση αυτών
των ατόµων. Νοµίζω µε το συγκεκριµένο άρθρο προστίθενται
καινούρια στοιχεία που είναι χρήσιµα και απαραίτητα. Το ένα είναι
ότι δηµιουργείται µια ανεξάρτητη υπηρεσία στο Υπουργείο που θα
µπορεί να εποπτεύει και να συντονίζει όλες αυτές τις καταγγελίες ή
τις διαδικασίες που έχουν σχέση µε τα ατοµικά τους δικαιώµατα.
Επίσης, δηµιουργείται µια ειδική επιτροπή ελέγχου προστασίας
δικαιωµάτων ασθενών σύµφωνα µε τον ν. 2519/97 µε συγκεκριµένη
σύνθεση ειδικών που ο ρόλος της από τη µια µεριά είναι να βλέπει
τις συγκεκριµένες καταγγελίες και τα συγκεκριµένα δικαιώµατα του
ατόµου, από την άλλη όµως να µπορεί να ελέγχει τη λειτουργία των
κλινικών, των ειδικών κέντρων, των µονάδων, και των ψυχιατρείων.
∆εν αφορά αποκλειστικά και µόνο τα ατοµικά δικαιώµατα, αφορά
και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Το άρθρο 3 έχει τις γενικές αρχές τις τοµεοποίησης και βεβαίως
τονίζει ότι αυτές θα πρέπει να είναι αντίστοιχες µε τη διοικητική
διαίρεση της χώρας σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο νοµού και
σε επίπεδο δήµων. Τα όρια της γεωγραφικής περιφέρειας και
της κοινωνικής θα θεσµοθετηθούν µε αποφάσεις του
Υπουργείου γιατί οι γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδος δεν
είναι
αντίστοιχες
µε
τα
κοινωνικά
δεδοµένα
και
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µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. 'Αρα µε επιστηµονικό τρόπο θα
προσδιοριστούν αυτά τα όρια και µε βάση αυτά θα δηµιουργηθούν
αυτοί οι τοµείς.
Εδώ µε σαφήνεια προσδιορίζεται ότι οι µονάδες ψυχικής υγείας, οι
τοµείς ψυχικής υγείας που θα είναι σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια
και ενότητα, θα έχουν το δικαίωµα να αντιµετωπίζουν και να
περιθάλπουν άλλα άτοµα, εφόσον σε διπλανές περιοχές δεν
υπάρχουν τέτοια κέντρα ή είναι επείγουσες περιπτώσεις. 'Αρα
έχουµε αυτήν τη δυνατότητα να µην περιχαρακωθεί η νοσηλεία και
η αντιµετώπιση µόνο σε αυστηρές γεωγραφικές περιφέρειες. Η
έννοια και η φιλοσοφία της τοµεοποίησης είναι ένα βασικό εργαλείο
και της αποασυλοποίησης και της καλύτερης αντιµετώπισης των
ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Το λόγο έχει ο
εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Καραγκούνης.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαµε και χθες
δεν έχουµε λόγους να διαφωνήσουµε στις βασικές αρχές όπως είναι
η ευθύνη του κράτους για τη δηµόσια υγεία, όπως είναι αρχές τις
τοµεοποίησης, όπως είναι αρχές της αποασυλοποίησης.
∆ιαφωνούµε µόνο για την αποτελεσµατικότητα που έχει το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο διότι δεν περιγράφονται σαφώς οι
οικονοµικές υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το κράτος. Και εγώ
χθες κάλεσα τον κύριο Υπουργό να απαντήσει αν δεσµεύεται για τις
οικονοµικές ανάγκες πραγµατοποιήσεως αυτού του σχεδίου νόµου.
Βεβαίως θα µπορούσα να κάνω δυο τρεις παρατηρήσεις ειδικά στο
άρθρο 2 και να πω τα εξής. Κατ' αρχάς αυτή η επταµελής επιτροπή
είναι καθολικά όλα τα άτοµα που συµπεριλαµβάνονται, δηλαδή,
διορισµένα από τον Υπουργό. Θα µπορούσε να ερωτηθεί και ο
Ιατρικός Σύλλογος αν θέλει να υποδείξει κάποιο αιρετό µέλος.
'Οπως επίσης θα µπορούσα να πω ότι οι καταγγελίες πρέπει να
είναι νοµίζω επώνυµες λόγω της φύσεως των αρρώστων ή και των
συγγενών ακόµα των αρρώστων. Επίσης πρέπει να πω ότι επ'
ουδενί µπορεί να δεχθούµε ότι η θητεία της επιτροπής µπορεί να
είναι πενταετής. Θα µπορούσε κανείς λογικά να προτείνει µια τριετή
θητεία όπως συνήθως γίνεται. ∆εν µπορεί να δεσµεύεται και η
επόµενη κυβέρνηση, αφού είναι και διορισµένη η επιτροπή για
πενταετή θητεία. Και κυρίως το άρθρο 3 όσον αφορά την
τοµεοποίηση η οποία είναι µια γραφειοκρατική διαδικασία που
χρειάζεται υποδοµή και επιστηµονική, αλλά κυρίως οικονοµική
δυνατότητα, δεν βλέπω δηλαδή τις δυνατότητες να γίνει πράξη.
Εµείς τα καταψηφίζουµε τα άρθρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Τασούλας έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, στο
πρώτο άρθρο αναφέρεται το εξής: Το κράτος έχει την ευθύνη για
την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την
πρόληψη και τη διάγνωση και τη θεραπεία κλπ.
Ποιο είναι το ενδιαφέρον σ' αυτήν τη διατύπωση; Αν θέλει κανένας
να µελετήσει αυτό το άρθρο τότε καταλήγει στο εξής. 'Εχει λέει το
κράτος την ευθύνη, όχι για να οργανώσει το δηµόσιο σύστηµα ή το
σύστηµα παροχής των υπηρεσιών, αλλά για τις υπηρεσίες που
κάποιοι άλλοι θα παρέχουν. Είναι η ΠΑΣΟΚική λογική αυτή, η
µόνιµη, να το λέµε και έτσι να το κάνουµε και αλλιώς, βγάζουµε
φλας αριστερά και στρίβουµε δεξιά. Εποµένως θέλουµε να
σηµειωθεί αυτή η παρατήρηση και αν πραγµατικά ήθελε η
Κυβέρνηση να φτιάξει ένα νόµο όπου το κράτος θα έχει την ευθύνη,
θα έπρεπε να φτιάξει εκείνο το σύστηµα και εκείνες τις δοµές που
αυτό θα τις ελέγχει. Τώρα δεν κάνει αυτό το πράγµα. Και αυτό θα
φανεί φυσικά και στη συζήτηση στα παρακάτω άρθρα, τι θα κάνει.
Θα φροντίζει για το πώς θα κερδίζουν οι ιδιωτικές κλινικές, για το
πώς θα κερδίζουν οι ιδιωτικοί φορείς, για διάφορα άλλα πράγµατα
και θα λέει ότι το κάνει και το κράτος. Αυτή είναι η λογική του
νοµοσχεδίου. Εξάλλου στη δεύτερη παράγραφο στο πρώτο άρθρο
µας προεισάγει στη λογική του ο Υπουργός και στην τελευταία
γραµµή µιλάει για την εθελοντική αρωγή της κοινότητας, τον
εθελοντισµό δηλαδή και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας κλπ.
Αυτό τον εθελοντισµό όπως τον περιγράφει και σε αυτό το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νοµοσχέδιο και σε άλλα νοµοσχέδια, σχετικά µε την πρόνοια κλπ.,
τον έχουµε συζητήσει, τον έχουµε γνωρίσει και δεν έχει καµία σχέση
µε αυτό που ο ελληνικός λαός έχει στο µυαλό του σαν εθελοντισµό,
σαν αλληλεγγύη και σαν προσφορά σε δύσκολες ώρες, όπως είναι
οι ώρες τούτες που το κάνει ο ελληνικός λαός και κάθε λαός.
Το δεύτερο άρθρο µιλάει για ένα γραφείο προστασίας, ανέξοδα.
Λόγια χωρίς αντίκρισµα είναι αυτό.
Το τρίτο άρθρο µιλάει για τους τοµείς της ψυχικής υγείας, την ένταξη
των µονάδων ψυχικής υγείας, τους τοµείς ψυχικής υγείας κλπ. Είναι
σχέδιο επί χάρτου και σαν τέτοιο θα µπορούσε κανένας να πει να
είναι κατά νοµό να είναι δύο τοµείς κατά νοµό, να είναι στους
µεγάλους νοµούς περισσότεροι, στους µικρούς λιγότεροι κλπ.
Χωρίς καµία ιδιαίτερη αξία είναι και αυτό το άρθρο, δεδοµένου ότι
δεν περιγράφονται οι τοµείς αυτοί και οι µονάδες αυτές και οι
υπηρεσίες που θα παρέχουν, το προσωπικό που θα τις παρέχει και
όπως θα δούµε και παρακάτω η χρηµατοδότησή τους.
Εποµένως δεν ψηφίζουµε τα άρθρα αυτά του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Αράπης
εισηγητής του ∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 1
είναι σωστό ότι το κράτος αναγνωρίζει την ευθύνη του για την
προστασία των ατόµων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, των
υπερηλίκων καθώς και την προστασία της ψυχικής υγείας των
παιδιών και των εφήβων.
Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σηµαντική µε την υγεία. Η φροντίδα της
πρέπει να είναι δηµόσια τουλάχιστον ως ένα βαθµό και καθολικό
χαρακτήρα όπως η σωµατική υγεία.
Απαιτούνται δηµόσιες δαπάνες γι' αυτό. 'Αρα είναι αναγκαίο να
προβλέπονται συγκεκριµένοι και µόνιµοι πόροι γι' αυτό.
Το άρθρο 1 είναι ασαφές ως προς αυτό. Οι δοµές που
δηµιουργούνται µε κοινωνική οικονοµική υποστήριξη πρέπει να
επιβιώνουν και µετά το τέλος αυτής της υποστήριξης. Ως προς αυτό
άλλωστε κρίνεται και αξιολογείται το κυβερνητικό έργο. Οι πόροι
που διέθεσε το Υπουργείο σε δοµές που αναπτύσσονται µε το
Λέρος 1 και 2 ήταν ανεπαρκέστατοι µε αποτέλεσµα οι δοµές αυτές
να φθείρονται όπως και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Εάν
παραδείγµατος χάρη κλείσουν κάποιοι ξενώνες από ασθενείς στη
Λέρο τότε θα πρέπει να ανοίξουν κάποιοι άλλοι. Οι ξενώνες αυτοί
να γίνουν µικρές Λέροι. Η πρόβλεψη µόνιµων µίνιµουµ πόρων είναι
απαραίτητοι.
Στο άρθρο 2 συµφωνώ στη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµού
προστασίας των δικαιωµάτων των ασθενών. 'Ισως στην επιτροπή
ελέγχου προστασίας των δικαιωµάτων αυτών θα έπρεπε να
συµµετέχουν και οι νοσηλευτές.
Στο άρθρο 3 η τοµεοποίηση είναι απαραίτητη. Αυτό είναι κοινή
άποψη όλων των εµπλεκοµένων φορέων και συµφωνούµε ότι τα
όρια του τοµέα πρέπει να είναι µε γεωγραφικά και πληθυσµιακά
κριτήρια και ότι πρέπει να παρέρχονται όλες οι υπηρεσίες σε κάθε
τοµέα, να είναι ολοκληρωµένες και να καλύπτουν όλες τις ηλικίες,
παιδιά, εφήβους, υπερήλικες.
Νοµίζω όµως ότι ένας τοµέας για κάθε πεντακόσιες χιλιάδες
κατοίκους είναι λίγος. Τα διεθνή κριτήρια από την παγκόσµια
οργάνωση είναι ένας για κάθε εκατόν είκοσι χιλιάδες κατοίκους.
'Οµως δεν επιµένω τόσο σε αυτό όσο στο ότι η υποδοµή που
υπάρχει είναι ανεπαρκής και η κυβερνητική ευθύνη για την
πληµµελή λειτουργία της, µεγάλη.
Η Αθήνα χρειάζεται τριάντα κέντρα ψυχικής υγείας και έχει οκτώ
εώς εννέα. Η Ελλάδα χρειάζεται ογδόντα τέσσερα και έχει τριάντα
τρία και από αυτά τα οκτώ δεν λειτουργούν παρ όλο που είναι
έτοιµα για τη λειτουργία τους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σούρλας έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Το άρθρο 1 αποτελεί χαρακτηριστική
περίπτωση αναδιατύπωσης του άρθρου 91 του νόµου 2071/92.
Καµία διαφορά δεν υπάρχει ως προς τις αρχές και τους
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σκοπούς. Είναι αυτό που είπα χθες µιλώντας επί της αρχής:
Αναδιατυπώσεις, κάποιες τροποποιήσεις και προσθήκες που
εξυπηρετούν κοµµατικές σκοπιµότητες.
Εδώ δεν υπήρχε περιθώριο να υπεισέλθει ο παράγοντας της
κοµµατικής σκοπιµότητας, της προοπτικής κάποιας κοµµατικής
επιτροπής και αναδιατυπώθηκε το άρθρο αυτό, καταργείτε το
ισχύον άρθρο του ν. 2071, προσθέτοντας τη λέξη ότι "το κράτος έχει
την ευθύνη".
'Εγινε µεγάλη συζήτηση για το θέµα, εάν το κράτος έχει την ευθύνη
ή το κράτος µεριµνά. Κι εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Υφυπουργό, τι
διαφορά έχει στην ουσία όταν γράφουµε ότι το κράτος µεριµνά από
το ότι το κράτος έχει την ευθύνη; Θα σοβαρευθούµε επιτέλους; Ποια
είναι η ουσία;
Να φύγει η διάταξη αυτή και να λέµε έχει την ευθύνη, δεν µεριµνά.
Τι σηµαίνει αυτό κύριε Υφυπουργέ; Τι σηµαίνει για τους ψυχικώς
πάσχοντες; Τι σηµαίνει για το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε και θα
γίνει νόµος του κράτους; Τι περισσότερο εξασφαλίζει, κύριοι
συνάδελφοι, το µεριµνά από το έχει την ευθύνη;
Φιλολογούµε, µιλάµε µία
γλώσσα
που
δικαιολογηµένα
χαρακτηρίζεται ξύλινη και απαρχαιοµένη για να δηµιουργούµε
εντυπώσεις και να χαραµίζουµε συνεδριάσεις, καταργώντας
διατάξεις δηµοκρατικά εκλεγµένων Κυβερνήσεων, για να υπάρχει
µόνο η δική µας υπογραφή. Για να γράφεται η ιστορία
αντιγράφοντας και παραποιώντας στοιχεία για τα οποία εδώ, κύριε
Πρόεδρε, αφιερώθηκαν συνεδριάσεις και δαπάνες.
Αυτό είναι κατάργηση της δηµοκρατικής συνέχειας. Και δεν είναι
µόνο η χούντα που καταργεί τη δηµοκρατική συνέχεια, την καταργεί
και η Κυβέρνησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Πού τα λέτε αυτά;
Ο παριστάµενος Υφυπουργός ήταν στη φυλακή.
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συσταθούν οι επιτροπές; Ακόµη πρέπει, να πάµε παλιότερα και να
δούµε γιατί καταργήσατε το νόµο περί δικαιώµατων των ασθενών,
για το οποίο αποφαίνεται θετικά η Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής.
Το καταργείτε και αυτό για να µην υπάρχει η διάταξη, η οποία
ψηφίστηκε επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας. Να ένα άλλο
στοιχείο κοµµατικής εµπάθειας και νοµοθετικής απρέπειας. Βεβαίως
το αποδυναµώνετε -προφανώς υπάρχουν συνάδελφοι που
ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά- γιατί στον προηγούµενο νόµο στα
άρθρα 94, 95, 96, 97, 98 και 99 το πλέγµα αυτό των διατάξεων για
ακούσια νοσηλεία, για διαδικασία εισαγωγής, για ένδικα µέσα, για
συνθήκες νοσηλείας, για διακοπή της νοσηλείας το καταργείτε...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
∆εν το καταργούµε.'Οσα δεν έχουµε καταργήσει παραµένουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Το καταργείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Σούρλα,
παρακαλώ χαµηλότερους τόνους. Μέχρι τώρα είχαµε µία ήρεµη
συζήτηση και µόλις πήρατε το λόγο την οξύνατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Αν δεν το καταργείτε, υπάρχει µεγάλο
πρόβληµα, κύριε Φαρµάκη, γιατί έρχεται σε σύγκρουση το άρθρο 2
µε το αντίστοιχο άρθρο 95 του ν. 2091. Υποκαθιστά τα όσα
προβλέπονται εκεί στα άρθρα.
Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 3 και να σας υποβάλω το εξής
ερώτηµα. Αναφέρεται στην τοµεοποίηση. Πείτε µου ειλικρινά τι
καινούριο προσθέτει σε σχέση µε το άρθρο περί τοµεοποίησης που
καταργείται του ν. 2071/91. Πείτε τι προσθέτει, να το ψηφίσω, πλην
κοµµατικών επιτροπών. Αυτά είναι τα ερωτήµατα που υποβάλω.
Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η συνέχεια της δηµοκρατίας σε
µία ιστορική ηµέρα για την επιβίωση του πολιτεύµατός µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Ν.
Κρητικός):
Ο
κ.
Παπαδηµόπουλος έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Τα λέω σε σας. Από τότε που αναλάβατε
την Κυβέρνηση δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά φέρνετε διατάξεις για
να καταργείτε ό,τι έγινε επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν
κάνετε τίποτε περισσότερο ιδιαίτερα στον τοµέα της υγείας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Ν.
Κρητικός):
Παρακαλώ
χαµηλότερους τόνους.

Παρακαλώ χαµηλότερους τόνους. Αναφέροµαι και στον κ. Σούρλα,
το λέω και για σας, κύριε Παπαδηµόπουλε. Ανάβετε τα Θεσσαλικά
αίµατα. Και ο κ. Φαρµάκης Θεσσαλικό αίµα έχει. ∆εν προσθέτετε
τίποτε στην επιχειρηµατολογία σας µε το να ανεβάζετε τους τόνους
και να οξύνετε τη συζήτηση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Μην τα λέτε αυτά ειδικά σήµερα.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Πιστεύω ότι γι'αυτό το
αντικείµενο είναι προτιµότεροι οι χαµηλοί τόνοι, παρά οι υψηλοί.
∆εν χωρεί πολιτική αντιδικία στο αντικείµενο της υγείας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Μην ενοχλείστε από αυτά να ενοχλείστε
από τις πράξεις σας και από την ασέβειά σας στη νοµοθετική
διαδικασία και τη νοµοθετική τάξης. Αυτό είναι λοιπόν το άρθρο 1;
Πέστε µου ποια είναι η διαφορά. Να αναλάβετε τις ευθύνες σας και
να πείτε στο Σώµα ότι η αλλαγή της λέξης µεριµνά µε τη λέξη
ευθύνη, συνεπάγεται ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγµατα. Τότε θα το
δεχθώ και θα ανακαλέσω τα όσα είπα. Μπορείτε να το κάνετε τώρα
και να µε διακόψετε; Θα µας πείτε τι σηµαίνει µεριµνά και τι
σηµαίνει, έχει την ευθύνη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Θα έρθει η ώρα και όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ,
συνεχίστε. Μη γίνεται διάλογος κατ'αυτόν τον τρόπο. Θα σας
απαντήσει ο Υπουργός όταν θα έρθει η ώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Πρέπει να έρθει η ώρα να απαλλαγεί ο
τόπος από εσάς. Αυτή η ώρα πρέπει να έρθει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Αφήστε τα πυροτεχνήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): ∆εν αποφεύγει τις
απαντήσεις ο κύριος Υπουργός. Θα απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Πρέπει να µάθει ο ελληνικός λαός τι κάνετε
εδώ. 'Οχι τι κάνετε µόνο µε τα όσα τραγικά συµβαίνουν γύρω µας.
Το άρθρο 2 είναι περιττό. Αποδυναµώνει το υφιστάµενο πλέγµα
των διατάξεων του ν. 2071 και είναι και αµφιβόλου αποτελέσµατος.
Είναι περιττό, γιατί θα µπορούσαν να συσταθούν επιτροπές, κύριε
Φαρµάκη, µε το ν. 2519 του 1997. Γιατί δεν µπορούσαν να

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Οι "χαµηλότεροι τόνοι" είναι για άλλους.

Ορίστε, κύριε Παπαδηµόπουλε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
έχει και αυτό τα ελαττώµατα που έχουν πάρα πολλά νοµοσχέδια
τον τελευταίο καιρό. ∆ηλαδή έχει διαστάσεις µυθιστορηµατικού
περιεχοµένου, διότι δεν µπορεί κανείς να ανεχθεί αυτήν την έκταση
του κάθε άρθρου που συναντά κανείς στο νοµοσχέδιο αυτό και
µάλιστα για περιπτώσεις που έχουν ρυθµιστεί µε προγενέστερους
νόµους, οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ.
'Οπως τόνισε κάποιος συνάδελφος προηγουµένως, η ψυχική υγεία
είναι και αυτή η άλλη όψη του νοµίσµατος. ∆εν είναι µόνο οι
ασθένειες του σώµατος, αλλά σήµερα παρά τη βελτίωση του
βιωτικού επιπέδου, παρά την υψηλή τεχνολογία κλπ.,
διαπιστώνουµε ότι αυξάνονται καθηµερινώς οι ψυχικές παθήσεις.
Θα έπρεπε στο νοµοσχέδιο αυτό να τονίζεται κατά κόρον το θέµα
της πρόληψης αυτών των παθήσεων, παρά εν συνεχεία η
καταστολή, δεδοµένου ότι είναι πιο τελεσφόρα η µέθοδος της
πρόληψης παρά της καταστολής.
Επίσης, θέλω να κάνω µία παρατήρηση στο άρθρο 2. Πραγµατικά
αυτή η ειδική επιτροπή για ένα τόσο σηµαντικό τοµέα δεν έχει το
κύρος που πρέπει να έχει.'Οταν για τη σωµατική υγεία έχουµε
ολόκληρο Υπουργείο µε διευθύνσεις, νοσοκοµεία, Ε.Σ.Υ. κλπ., είναι
δυνατόν για την ψυχική υγεία να εµπιστευθούµε µία ειδική επιτροπή
που απαρτίζεται και από δύο κοινωνικούς λειτουργούς; Ποιοι είναι
αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί; Είναι µειωµένων επιστηµονικών
προσόντων. Αυτοί θα ασκήσουν την κυβερνητική πολιτική για ένα
τόσο σοβαρό θέµα, όπως είναι η ψυχική υγεία;
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Εν συνεχεία, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, έρχονται
κόντρα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που περιλαµβάνει
βασικότερες διατάξεις του νοµικού καθεστώτος που ζούµε. ∆εν
µπορεί η ειδική αυτή επιτροπή να αποφαίνεται για τα δικαιώµατα
του ασθενούς, αν πρέπει στο δικαστήριο να παραστεί ο ίδιος ή να
ζητήσει τη συνηγορία κλπ., γιατί εκεί ο Αστικός Κώδικας προβλέπει
οικογενειακά συµβούλια, προβλέπει εισαγγελέα, προβλέπει σύζυγο,
τέκνα που θα ζητήσουν αυτήν την προστασία και τον έλεγχο για το
κατά πόσον τα δικαιώµατα του ασθενούς εποπτεύονται σωστά από
την επιτροπή αυτή.
Στο άρθρο 3 δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι γλωσσοµαθείς οι οποίοι
προσπαθούν να µας χαλάσουν τη γλώσσα. Μία νοµοτεχνικού
περιεχοµένου παρατήρηση, κυρίως γλωσσική: Πιο πάνω είδα τις
λέξεις "αποασυλοποίηση" και "αποϊδρυµατικοποίηση". Νοµίζουν ότι
βάζοντας το στερητικό άλφα (α) µπροστά από τη λέξη µπορούµε να
έχουµε την αρνητική έννοια της θετικής έννοιας που εκφράζει η λέξη
χωρίς το στερητικό άλφα (α). Είναι λανθασµένη η τακτική αυτή.
Επίσης, είναι αδόκιµος ο όρος "τοµεοποίηση". Ξέρετε πότε λέµε
τοµεοποίηση, κύριε Υπουργέ; 'Οταν µεταβαίνουµε από µία
κατάσταση σε µία άλλη, για παράδειγµα, παίρνουµε τα σιτηρά και
τα πάµε στο µύλο για να κάνουµε αλευροποίηση. ∆εν έχουµε
µετάβαση από ένα καθεστώς σε ένα άλλο, από µία κατάσταση σε
µία άλλη, αλλά έχουµε δηµιουργία τοµέων. Τι σας πειράζει να πείτε
"δηµιουργία τοµέων"; Βρήκαµε τώρα όλα τα εις "ποίηση", τα οποία
δεν αποδίδουν σωστά την έννοια, χαλάνε τη γλώσσα, την
τσαλακώνουν και όπως είπα, το νοµοσχέδιο δεν είναι κοµψό,
καθώς πρέπει να είναι και ευπρεπές όσον αφορά τη γλωσσική
διατύπωσή του.
Θα σταµατήσω εδώ γιατί θα πω κάποια πράγµατα στην άλλη
ενότητα. Απλώς ως µία µικρή εισαγωγή θέλω να πω ότι το άρθρο
12 είναι τέσσερις πυκνογραµµένες σελίδες, ένα άρθρο που θα
µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο προεδρικού διατάγµατος ή
ενδεχοµένως,
καταστατικό
για
τους
συνεταιρισµούς.
Επιφυλάσσοµαι να λάβω πάλι το λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί
πραγµατικά το νοµοσχέδιο χρειάζεται γλωσσική και νοµοτεχνική
βελτίωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συζητάµε ένα
σχέδιο νόµου που αφορά την ψυχική υγεία σε µία περίοδο που
αποδεικνύεται ότι ο νους των ισχυρών δεν λογίζεται, αλλά
παραλογίζεται. Συζητάµε ένα σχέδιο νόµου που αφορά µία
σηµαντική οµάδα του πληθυσµού που όχι για δικές της ευθύνες,
αλλά περισσότερο για το κλίµα της αβεβαιότητας που ως κοινωνία
έχουµε πλέον δηµιουργήσει, είµαστε υπεύθυνοι για πάρα πολλά
προβλήµατα διολίσθησης αυτών των ανθρώπων σε τέτοιες ψυχικές
καταστάσεις.
'Ερχεται βέβαια η οργανωµένη πολιτεία να επιδείξει το θερµό
ενδιαφέρον της και να προστατεύσει ανθρώπους που λόγω αυτής
της ιδιαιτερότητας του προβλήµατος, δεν µπορούν να
υπερασπίσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά
τους. Εδώ είναι πολύ µεγαλύτερη η ευθύνη όλων, ολόκληρης της
κοινωνίας και της οργανωµένης πολιτείας να διαµορφώσει δοµές
και υποδοµές που θα προστατεύουν την αξιοπρεπή διαβίωση
αυτών των ανθρώπων.
Μπορεί βέβαια να αντιδικούµε για το αν η µέριµνα είναι πιο
ουσιαστική έννοια από την ευθύνη ή τανάπαλιν, µπορεί να
διαφωνούµε για το αν ο ένας έφερε το ένα νοµοσχέδιο ή το άλλο,
αλλά για να είµαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούµε ότι για να µη
νιώσουµε ή για να µη ζήσουµε την ανυπαρξία υλοποίησης του
προηγούµενου νόµου στον οποίον αναφέρεται ο κ. Σούρλας, θα
πρέπει και η Κυβέρνηση να αποδείξει εν τοις πράγµασι και να
υλοποιήσει αυτόν το νόµο, για να δώσει περιεχόµενο και ουσία στο
νόµο, ώστε να µην ψηφίζουµε νόµους πολλές φορές απλώς για να
τους ψηφίζουµε.
Η αναφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων και τη λειτουργία
κέντρων που δεν λειτουργούν θα πρέπει να είναι ένα από τα
στοιχεία άµεσης προώθησης από την πλευρά του Υπουργείου.
Θα ψηφίσω βεβαίως τις διατάξεις, αλλά σε ό,τι µε αφορά θα είµαι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολύ σκληρός και αυστηρός, διότι δεν είµαστε εδώ για να
ψηφίζουµε µόνο νόµους, αλλά να απαιτούµε και την υλοποίησή
τους.
Η προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών είναι µία σηµαντική
υπόθεση που καταγράφει την ποιότητά µας ως κοινωνία και
αποτελεί τον καθρέφτη των αξιών για τις οποίες λέµε ότι ζούµε και
τις οποίες λέµε ότι υπηρετούµε.
Πρέπει πραγµατικά να προστατεύουµε τα δικαιώµατα αυτών των
ανθρώπων από τη βία της δικής µας συµπεριφοράς. Γιατί από τη
µια µεριά λέµε ότι υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατά τους, αλλά µας
κατακλύζει µια φοβία όταν συζητούµε για ανθρώπους µε ψυχικά
προβλήµατα. Και αν διανοηθεί κανείς να δηµιουργήσει µια µονάδα
αποασυλοποίησης σε ένα διαµέρισµα µέσα σε µια πολυκατοικία, θα
πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και να οµολογήσουµε ότι
αποστρεφόµαστε και απορρίπτουµε µια τέτοια παρέµβαση.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της τοµεοποίησης, η αποκέντρωση είναι µια
σηµαντική υπόθεση. Βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι
αναφερόταν µε κάποιον τρόπο και στο νοµοσχέδιο του κ. Σούρλα.
∆εν έγινε µέχρι σήµερα κάτι. Θα πρέπει, λοιπόν, αυτή η ιστορία να
σταµατήσει και εφ' όσον ψηφίζουµε µια τέτοια διάταξη, πολύ
σύντοµα θα πρέπει να νιώσουµε ότι θα υλοποιηθεί και θα
ολοκληρωθεί αυτή η παρέµβαση, γιατί ακριβώς αφορά έναν
ευαίσθητο τοµέα συναθρώπων µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, στα επόµενα άρθρα
θα διατυπώσω ορισµένες σκέψεις, ιδιαίτερα στο άρθρο 15 που
αφορά τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς και στους οποίους, κύριε
Υπουργέ, θα πρέπει να συµπεριλάβετε και τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση. ∆ιότι είναι ένα κοµµάτι της κοινωνίας που έχει ανάγκη
ενός τέτοιου πλαισίου για να µπορέσει να έχει µια συµµετοχή στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. Αλφιέρη,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Αριστεράς
και της Προόδου έχει το λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συνεχίζουµε τη συζήτηση σε ένα πραγµατικά ενδιαφέρον
νοµοσχέδιο και για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την ίδια την
κουλτούρα της πολιτικής υπόστασης της χώρας µας. Θυµάµαι στα
νεανικά µου χρόνια -πίσω πάω, το 1968- όταν τότε είχε γεννηθεί η
επανάσταση, που έµπαιναν επαναστατικά συνθήµατα στην
καθηµερινή µας ζωή. Θυµάµαι τότε όπου ένας Υπουργός Υγείας
έλεγε ότι πρέπει να ενθαρρύνουµε τη χώρα µας να δίνει νέες αρχές,
νέους τρόπους σκέψης για την αντιµετώπιση των ψυχικών
ασθενειών.
Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει τριάντα ένα και επιπλέον χρόνια και
φαίνεται αυτή η επιθυµία που ξεκίναγε από την Ιταλία, δεν έχει έρθει
ακόµη στη χώρα µας. Λυπάµαι ειλικρινά γιατί σ' αυτό το νοµοσχέδιο
είχαν επενδύσει και οι ασθενείς αλλά και εµείς σαν πολιτική
αντίληψη αυτής της χώρας. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν
καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
έρχεται να απορροφήσει άρον άρον κάποια χρήµατα από την
ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά δεν έρχεται να λύσει ή αν θέλετε να
σχεδιάσει πολιτικές για την ψυχική υγεία ή δεν έρχεται να καταθέσει
αυτήν την αντίληψη, που πρέπει κάποια στιγµή να περάσει στη
χώρα µας ότι κάποτε θα πρέπει να δοµούνται κάποια πράγµατα, ότι
κάποτε θα πρέπει να χτίζονται κάποια πράγµατα και να έχουν µια
προοπτική µέλλοντος. Σήµερα και αυτό το νοµοσχέδιο δυστυχώς
δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 1. Παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά
στο άρθρο 21 του Συντάγµατος, όσον αφορά την υποχρέωση της
πολιτείας να µεριµνά για την υγεία των πολιτών, διαπιστώνει κανείς
από τα επόµενα άρθρα ότι ο ιδιωτικός τοµέας µε το µανδύα του µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι ισότιµος εταίρος στην υπόθεση
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα
ζητήµατα της ψυχικής υγείας χρειάζονται ιδιαίτερη προσέγγιση, από
άποψη διαγνωστική και θεραπευτική -και εδώ είναι κυρίαρχος ο
προληπτικός λόγος- κανείς δεν µπορεί να δεχθεί το
διαχωρισµό της σωµατικής από την ψυχική υγεία σε επίπεδο
δοµών και υπηρεσιών, που µπαίνει στο παρόν σχέδιο νόµου
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και που εξυπηρετεί, θα µου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Υπουργέ,
αναχρονιστικές αντιλήψεις που θέλουν τους πάσχοντες από
ψυχικές διαταραχές περίπου ανίατους.
Ο στόχος του παρόντος σχεδίου νόµου, που θα έπρεπε να
δηλώνεται από το άρθρο 1 είναι ο εκσυγχρονισµός των δοµών
ψυχικής υγείας µε προοπτική τη µετατροπή των ψυχιατρικών
ιδρυµάτων σε πραγµατικά νοσοκοµεία και η ανάπτυξη της
εξωνοσοκοµειακής πρωτοβάθµιας περίθαλψης.
Και πάνω απ' όλα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µε
αυτό το νοµοσχέδιο καταργείται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
θεωρώ ότι σαν πολιτική αντίληψη δεν περνάει πλέον από τις δοµές
της Κυβέρνησης, αλλά ενισχύεται ο ιδιωτικός τοµέας.
∆εν θα λέγαµε όχι, κύριε Υπουργέ, στον ιδιωτικό τοµέα. Αλλά όταν
ο ιδιωτικός τοµέας θρονιάζεται σε βασικά αγαθά όπως είναι η υγεία
και η παιδεία, θα µας βρείτε αντίθετους. Γι' αυτό ακριβώς έχουµε
αυτήν την ένσταση γι' αυτό το νοµοσχέδιο.
Προχωρώ στο άρθρο 2 στα δικαιώµατα των ασθενών. Κύριε
Υπουργέ, δίνεται πολύ έµφαση σε ένα γεγονός που πραγµατικά
εµείς σαν αριστερά δεν µπορούµε να πούµε όχι. Ο τρόπος όµως
που έρχεται αυτή η επιτροπή δικαιωµάτων των ασθενών και όπως
εσείς την καταχωρείτε στο παρόν νοµοσχέδιο, µας γεννά
ερωτηµατικά. Και θα µου πείτε γιατί είµαστε τόσο καχύποπτοι. 'Ηδη
η επιτροπή δικαιωµάτων των ασθενών έχει περάσει στο ν. 2519
περί υγείας. 'Οµως δεν έγινε κανένα βήµα από τη µεριά της
Κυβέρνησης να εκπαιδευθούν οι άνθρωποι που χειρίζονται αυτήν
την επιτροπή και αυτή η επιτροπή να αποκτήσει σάρκα και οστά.
Γιατί πιστεύω ότι µια επιτροπή που έχει σχέση µε τα δικαιώµατα
των ασθενών, δεν µπορεί να αποδώσει όταν είναι ατάκτως
ερριµµένη. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, χρειάζεται ειδικά µέτρα για
να έχουµε τα αποτελέσµατα.
Είναι, λοιπόν, κοινή διαπίστωση ότι οι πάσχοντες από ψυχικές
διαταραχές αποτελούν κοινωνική κατηγορία αποκλεισµένων. Θα
µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι οι κοινωνικά
αποκλεισµένοι άνθρωποι και όταν και η ίδια η κοινωνία τους
αντιµετωπίζει σαν res, δύσκολα διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
Χρειάζεται µια ειδική πρόνοια από τη µεριά της πολιτείας για να
τους δώσει αυτό το δικαίωµα.
Η αναγνώριση και η προστασία των δικαιωµάτων των ψυχικά
πασχόντων δεν είναι πρόβληµα δηµιουργίας µιας νέας επιτροπής
για το Συνασπισµό αλλά εφαρµογής του υπάρχοντος θεσµικού
πλαισίου, για τα δικαιώµατα των ασθενών, σε συνδυασµό µε τις
διεθνείς συµβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και την πρόληψη των βασανιστηρίων. Η προστασία
των δικαιωµάτων των ψυχικά πασχόντων συνδέεται ευθέως µε την
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που περιορίζει τον ακούσιο και
αναγκαστικό εγκλεισµό.
Τέλος, η προστασία των δικαιωµάτων των ψυχικά πασχόντων
πρέπει να προχωρήσει και ένα βήµα παραπέρα µε την προστασία
του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας.
Για το σκοπό αυτό προτείνουµε οι υπάρχουσες επιτροπές για τα
δικαιώµατα των ασθενών, που λειτουργούν σε όλα τα δηµόσια
νοσοκοµεία, να διευρυνθούν και ως προς τους ψυχικά πάσχοντες,
µε εκπαίδευση του προσωπικού και των φορέων που τις
στελεχώνουν.
Επίσης οι επιτροπές για τα δικαιώµατα των ασθενών, στα πλαίσια
των δικαιωµάτων των πολιτών, που δεν αναγνωρίζουν ασθενείς, να
συνδεθούν µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
και την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων. Μια επιτροπή ατάκτως
εριµµένη χωρίς να έχει τη σύνδεση µε αυτές τις δυο επιτροπές,
νοµίζω ότι δεν λειτουργεί προς όφελος των πολιτών που εσείς
έχετε, όπως δηλώνετε, σαν στόχο.
Η διάσπαση των αντικειµένων και η δηµιουργία πολλών δοµών δεν
εξυπηρετεί πάντα τη διαφάνεια των σκοπών και την
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών. Αυτό που σε κάθε περίπτωση
επείγει είναι η βελτίωση των συνθηκών θεραπείας και διαβίωσης
των ψυχικά πασχόντων στα περισσότερα ψυχιατρικά νοσοκοµεία
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της χώρας.
Θα πω δυο κουβέντες όσον αφορά το άρθρο 3 περί αποκέντρωσης
δοµών και υπηρεσιών. Η αρχή της αποκέντρωσης των
θεραπευτικών δοµών και υπηρεσιών δεν βρίσκει αντίθετο το
Συνασπισµό. Η αντίθεσή µας εστιάζεται στο γεγονός ότι η
αποκέντρωση µέσα από τη δηµιουργία των τοµέων ακυρώνει το
ρόλο του ΕΣΥ και δεν βοηθά τον εκσυγχρονισµό των δοµών και των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πιστεύουµε ότι µε τον τρόπο που το
άρθρο 3 καταγράφεται έχει δυο σοβαρά προβλήµατα:
Πρώτον, αναφέρεται στο "θα" και δίνει τη δυνατότητα να
παραπέµψετε το θέµα στις καλένδες και ουδέποτε να διαµορφωθεί
αυτή η ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
∆εύτερον, θα επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός όπως προτείνει ο
Συνασπισµός. Ο Συνασπισµός προτείνει οι τοµείς ψυχικής υγείας
να αποτελέσουν µέρος της λειτουργίας του θεσµού του
συγκροτήµατος νοσοκοµείων της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, θα
επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός ανάµεσα στις δοµές
πρωτοβάθµιας, εξωνοσοκοµειακής και δευτεροβάθµιας περίθαλψης
και
αποτελεσµατικότερη
εποπτεία
της
θεραπευτικής
αποκατάστασης, της κοινωνικής επανένταξης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια αυτά οι τοµείς
ψυχικής υγείας των συγκροτηµάτων νοσοκοµείων αναλαµβάνουν
την εποπτεία και την αξιολόγηση του έργου των δοµών
εξωνοσοκοµειακής
περίθαλψης
-ξενώνες,
προστατευµένα
διαµερίσµατα, οικοτροφεία κλπ. που προσφέρουν ιδιωτικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες και που ανακτήθηκαν σε εφαρµογή του
815 ευρωπαϊκού κανονισµού. Θα αναφερθώ αναλυτικότερα στα
επόµενα άρθρα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι µπορείτε να δείτε µερικά πράγµατα µε
καλή διάθεση και το νοµοσχέδιο να γίνει καλύτερο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σπυριούνης
Βουλευτής Θεσσαλονίκης έχει το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναµφισβητήτως το
θέµα της νοµοθετικής διαδικασίας έχει δυο βασικά µειονεκτήµατα ή
της νοµοθεσίας αν θέλετε. Το πρώτο είναι η πολυνοµία, κύριε
Υπουργέ. 'Εχουµε στην πατρίδα µας, µια χωρίς προηγούµενο
πολυνοµία. Γίνεται ένας πόλεµος ψηφίσεως και εκδόσεως νόµων µε
αποτέλεσµα και οι χειριζόµενοι τα θέµατα της νοµοθεσίας να
αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήµατα.
Αν δεν συνδυαστεί αυτό µε το ότι δεν αποτελεί νοµική δικαιολογία η
άγνοια του νόµου, καταλαβαίνετε τι αντιµετωπίζει ο πολίτης.
∆εύτερον, σοβαρό µειονέκτηµα είναι ότι δεν εφαρµόζονται οι νόµοι.
Ψηφίζουµε νόµους και δεν εφαρµόζονται. Είναι κοινή συνείδηση
αυτό. Και δεν φταίνε οι κυβερνήσεις. Είναι ένα κατεστηµένο που
θέλει, κύριε Σούρλα, µεγάλο αγώνα για να µπορέσουµε να το
υπερβούµε. ∆εν µπορέσατε ούτε εσείς ούτε και εµείς. Είναι µία
επισήµανση ανταποκρινοµένη στην αλήθεια αλλά συµπυκνώνει ένα
πρόβληµα δεκαετιών που δεν είναι εύκολο να το υπερβούµε.
Επίσης και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας και ο οµιλών, ειδικότερα
όµως ο καθηγητής κ. Στεφανής, κύριε Σούρλα -να το δεχτείτε- µε
ιδιαίτερη ευαισθησία και ανωτερότητα θίξαµε την αξία του ν. 2071.
Και το ίδιο το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, προς τιµή σας αναφέρει
σε συγκεκριµένο σηµείο ότι -δηλαδή τιµά τον 2071- έρχεται το
παρόν νοµοσχέδιο να ολοκληρώσει τον ν. 2071. Εν πάση
περιπτώσει είναι απόψεις.
'Ενα τρίτο σηµείο -να το δεχτούµε µε ευθύνη όλοι µας- εζηµίωσε
πολλαπλώς την πατρίδα και τη δηµοκρατία: Η κοµµατικοποίηση.
Χρειάζεται µεγάλος αγώνας -αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα- για
να υπερβούµε αυτήν την εθνική, δηµοκρατική αδυναµία, την
κοµµατικοποίηση. Να δεχτείτε µε καλή προαίρεση ότι η Κυβέρνηση
από το '93 και µετά έχει απτά παραδείγµατα προσπάθειας να
αποφύγει, να υπερβεί αυτήν τη νοσηρή πολιτική νοοτροπία, µε το ν.
2190. ∆έχοµαι όµως ότι πολλαπλώς εζηµίωσε την πατρίδα αυτή η
κοµµατικοποίηση σε πολλούς τοµείς. Γιατί πλήττει και την έννοια
της ισότητας όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του Συντάγµατος
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αλλά κυρίως και ευθέως την αξιοκρατία η οποία σε εποχές
πιεσµένων απαιτήσεων και χρονικά και περιεχοµένων και κοινωνικά
κλπ., θα είχε να δώσει πολλά περισσότερα.
'Ερχοµαι στα τρία άρθρα του νοµοσχεδίου.
Το άρθρο 1 καθορίζει αρχές και είναι αυτές οι ίδιες. ∆εν είναι θέµα
ευθύνης, είναι θέµα αρθρώσεως της διατάξεως. Είναι οι ίδιες οι
αρχές, είναι το ίδιο το άρθρο του ν. 2071. ∆εν αλλάζει όµως τίποτα
από την επανάληψη ή την αναδιατύπωση. Αξία έχει ότι διατηρεί ένα
περιεχόµενο αρχών που ανταποκρίνονται στη σκοπιµότητα και στις
επιδιώξεις
του
νοµοσχεδίου.
Και
αυτές
οι
αρχές
επαναλαµβανόµενες δεν ζηµιώνουν καθόλου το περιεχόµενο του
νοµοσχεδίου.
Το δεύτερο άρθρο αναφέρεται σε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο,
αυτό της προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων που πάσχουν
από ψυχικές διαταραχές. Και όχι µόνο προσδιορίζει το περιεχόµενο
των δικαιωµάτων που θέλει να προστατεύσει αλλά έρχεται να
συγκροτήσει και ανάλογες υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη να
εποπτεύσουν, να ελέγξουν, να εξειδικεύσουν τις διαδικασίες και τις
δράσεις που θα δώσουν πραγµατική εφαρµογή στο περιεχόµενο
της σχετικής διατάξεως. Και συγκροτεί γραφείο καθώς και την ειδική
επιτροπή. Αναφέρονται επιπρόσθετες λεπτοµέρειες σ' αυτά.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στην τοµεοποίηση που γίνεται και
συγκροτούνται µε βάση πληθυσµιακά και γεωγραφικά στοιχεία,
τοµείς ψυχικής υγείας και καθορίζονται λεπτοµερειακά οι µονάδες
ψυχικής υγείας που εντάσσονται στους τοµείς. Αναφέρεται
ειδικότερα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ότι µπορεί να
συσταθούν περισσότεροι τοµείς. Ακόµη περιλαµβάνει την πρόνοια
όπου ειδικές συνθήκες απαιτήσουν περισσότερους τοµείς υγείας,
πέρα από τα πληθυσµιακά στοιχεία, να µπορούν να συγκροτηθούν.
Πιστεύω ότι µε τη γενική άρθρωση των λεπτοµερειών των
διατάξεων των τριών άρθρων έρχεται να καθοριστεί το πνεύµα του
νοµοθέτη για τη δηµιουργία αρχών και πλαισίου ψυχικής υγείας σε
νέα βάση µε την εµπειρία της παρελθούσας νοµοθεσίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Γεώργιος
Αλεξόπουλος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, νοµοθετώντας για την ψυχική υγεία θα πρέπει να µας
διακατέχει η ανάλογος προς το αντικείµενο ευαισθησία προκειµένου
να παράσχουµε στην ειδική κατηγορία των ψυχικώς
δεινοπαθούντων συνανθρώπων µας τη βελτιωµένη και
εκσυγχρονισµένη προσφορά υπηρεσιών που επιβάλλεται για τα
άτοµα αυτά.
Για τούτο, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να µας διέπει ειλικρινής
πρόθεση προσφοράς υπηρεσιών στην ειδική κατηγορία των
κοινωνικά και ψυχικά πασχόντων. Περίπου δεκαπέντε χιλιάδες
άτοµα εχόντων ανάγκη ψυχοπαθολογικής στήριξης είναι το σύνολο
των κλινικά ψυχικώς πασχόντων.
Τελευταία είχαµε διεθνή εξευτελισµό από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης για την κοινωνικά και ανθρώπινα απαράδεκτη
κρατούσα κατάσταση στα κρατικά ψυχιατρεία. Είδαµε τη διεθνή
προβολή συνθηκών νοσηλείας χρονίως ψυχικά πασχόντων, η
οποία είναι στοιχειωδώς απαράδεκτη για ανθρώπινα όντα. Και δεν
συνεκινήθησαν οι αρµόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες για να
βελτιώσουν τη µεσαιωνική αυτή κατάσταση.
Με αφορµή αυτά και µε επίκληση τη διεθνώς επικρατούσα
κατάσταση και ειδικότερα τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισµό
καλούµεθα, κύριε Υπουργέ, να νοµοθετήσουµε τη βελτίωση της
µέχρι σήµερα απαράδεκτης κατάστασης που υπάρχει.
Η ουσιαστική αντιµετώπιση των πολλών και εξειδικευµένων
αναγκών της ψυχικής υγείας δεν έχει ανάγκη από τα γραφεία και τις
επιτροπές που συνιστάται µε το νοµοθέτηµα αυτό των δικαιωµάτων
των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, που συνιστά ο παρών νόµος
για την εξυπηρέτηση κοµµατικών σκοπιµοτήτων και απασχόληση
κοµµατικών κοµισαρίων.
Η ψυχική υγεία, κύριε Υπουργέ, έχει ανάγκη από πόρους που
πρέπει το Υπουργείο σας να διαθέσει εγκαίρως. Ακόµη δε θα
πρέπει ν'αντιµετωπιστεί αµέσως η ανάγκη και η έγκυρη πρόσληψη
προσωπικού για την κάλυψη βασικών αναγκών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι γενικότητες των άρθρων 1 και 2, τα οποία αναπτύσσουν τη
φιλοσοφία αυτού του νοµοθετήµατος, δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες
της ψυχικής υγείας παρά µόνο όπως δήλωσα, την κοµµατική
σκοπιµότητα, καθ' ότι παραπέµπουν σε υπουργικές αποφάσεις και
προεδρικά διατάγµατα.
Συνιστώνται τοµείς ψυχικής υγείας µε το άρθρο 3 ενώ είναι τοις
πάσι γνωστό ότι περιφερειακά κρατικά νοσοκοµεία δεν διαθέτουν
ούτε ένα γιατρό ψυχίατρο. Παράδειγµα φέρνω το Νοσοκοµείο
Αγρινίου και το Νοσοκοµείο Μεσολογγίου, τα οποία ούτε νευρολόγο
ούτε ψυχίατρο διαθέτουν.
Μεριµνάτε και τυρβάζετε, κύριε Υπουργέ, ιδεοληπτικά, ενώ στην
πράξη δεν αντιµετωπίζετε ούτε τα στοιχειώδη.
Στα θέµατα της υγείας και του περί πολλού ΕΣΥ έχετε κατ'
επανάληψη νοµοθετήσει ανεφάρµοστες διατάξεις. Είναι προς τιµήν
του στρατηγού κ. Σπυριούνη, ο οποίος δια µακρόν επεσήµανε την
πολυνοµία γύρω από τα θέµατα της υγείας και ότι πολλές απ' αυτές
τις διατάξεις δεν έχουν εφαρµοστεί -και εσείς το οµολογήσατε προ
ηµερών στη Βουλή- για τους µάνατζερ των νοσοκοµείων.
Τουλάχιστον στον ευαίσθητο τοµέα της ψυχικής υγείας δείξτε τη
στοιχειώδη έµπρακτο πολιτική σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Βεζδρεβάνης
έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΕΖ∆ΡΕΒΑΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας χθες εδώ
παρεκάλεσα όσους δεν είχαν το χρόνο να κάνουν τις συγκρίσεις τόσο του ν. 2071/92, όσο και του συζητούµενου νοµοσχεδίου,
προκειµένου να διαπιστώσουν αυτά τα οποία διαπιστώσαµε όσοι
κάναµε αυτήν την προεργασία- όσοι λοιπόν, το κάνατε, θα
διαπιστώσατε ότι τόσο ο ν. 2071/92 όσο και το νοµοσχέδιο αυτό
εδράζονται επί των ιδίων αρχών. Και αν θα ήθελε κανείς να
διερωτηθεί γιατί γίνεται αυτός ο νόµος, απάντηση δεν θα έβρισκε,
εκτός από ένα σηµείο, το σηµείο ότι αλλάζουν οι υπογραφές των
κυρίων Υπουργών.
Κύριοι Υπουργοί, εγώ αναγνωρίζω το δικαίωµα στην κυβερνητική
πλειοψηφία να φέρει οποιοδήποτε νοµοσχέδιο προς ψήφιση στη
Βουλή. Είναι δικαίωµά σας να το κάνετε. Είναι δικαίωµά σας από το
Σύνταγµα, από τον Κανονισµό της Βουλής, από τη δηµοκρατική
διαδικασία. ∆εν έχετε όµως το ηθικό δικαίωµα να φέρνετε ένα νόµο
µόνο και µόνο για να αλλάξουν οι υπογραφές των Υπουργών.
Κύριοι συνάδελφοι, παράδειγµα που πρέπει να επισηµάνουµε όλοι
είναι το άρθρο 1, που συζητούµε. Η µόνη διαφορά που υπάρχει στο
άρθρο αυτό είναι ότι ο µεν νόµος 2071/92 έλεγε "το κράτος
µεριµνά", και το παρόν νοµοσχέδιο λέει "το κράτος έχει την ευθύνη".
'Οσοι γνωρίζουν ελληνικά πιστεύω ότι δεν βλέπουν την ουσιώδη
διαφορά εκείνη που επέβαλε για να γίνει αυτός ο νόµος.
Και πάλι επαναλαµβάνω, κύριοι Υπουργοί, ότι σας αναγνωρίζω το
δικαίωµα να φέρνετε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο προς ψήφιση στη
Βουλή, αλλά το ηθικό δικαίωµα στην προκειµένη περίπτωση δεν το
έχετε, το στερείσθε.
Την απλή αναδιατύπωση του άρθρου 1 την ανέφερα και δεν
χρειάζεται να επανέλθω.
Εγώ θα έλεγα από την αρχή, κύριοι Υπουργοί, ότι δεν ψηφίζω αυτό
το νόµο γιατί δεν χρειάζεται αυτός ο νόµος αφού υπάρχει το νοµικό
πλαίσιο εκείνο που αν το κράτος θέλει να υλοποιήσει µπορεί να το
κάνει.
'Οπως όµως θα διαπιστώσατε, κύριοι συνάδελφοι, πουθενά δεν
αναφέρονται πόροι διότι "δη δει χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν
έστι γενέσθαι των δεόντων". Περί αυτού ο λόγος. Πού διαπιστώσατε
ότι διατίθεται από τον κρατικό προϋπολογισµό µια δραχµή για να
φθάσει το ποσόν για τους ογδόντα χιλιάδες συνανθρώπους µας οι
οποίοι πάσχουν από τις ψυχικές διαταραχές;
Μια και συζητούµε, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι στο άρθρο
θα πρέπει να βγάλετε από τη µέση αυτό που τώρα
παραδοσιακά εδώ και δεκαοκτώ χρόνια κάνετε, δηλαδή το "ο
Υπουργός διορίζει". Ξέρετε πολύ καλά ότι σας τιµώ, όπως και
όλους τους συναδέλφους, αλλά βγάλτε αυτό το "ο Υπουργός
διορίζει µόνος του". Γιατί µόνος του; Βάλτε και κάποιον δίπλα
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να σας πει µια γνώµη. ∆εν λέω µετά σύµφωνο γνώµη. Βάλτε τα
συνδικαλιστικά όργανα αυτών των ανθρώπων, τους οποίους εσείς
θα πάρετε. Πρέπει δε να έχετε υπόψη σας ότι δεν σας πρότεινα
ποτέ, ούτε θα σας προτείνω κανέναν, γιατί δεν ασχολούµαι µε τόσο
πεζά πράγµατα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, η θητεία εκεί αντί να είναι πενταετής, να
είναι τριετής. ∆ιότι το πενταετής δηµιουργεί µια κατάσταση πολύ
µεγάλη. Είναι πολλά τα πέντε χρόνια, σε µια εποχή που τρέχει µε
τέτοια ιλιγγιώδη ταχύτητα σε όλα τα θέµατα.
'Οσον αφορά το τρίτο άρθρο, να καθορίσετε τους τοµείς ψυχικής
υγείας από τούδε. 'Αλλωστε νοµοτεχνικά το άρθρο το έχετε κάνει
τέτοιο ώστε να είναι η ντροπή του ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι
σεντονοειδές και δεν µιλάµε πλέον για νοµοτεχνική διάρθρωση του
νοµοσχεδίου. Αφού, λοιπόν, ούτως ή άλλως "σεντόνι" κάνατε το
άρθρο, γιατί να µην ορίσετε και εδώ τους τοµείς;
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, σας λέω εντίµως ότι δεν ψηφίζω τα
άρθρα αυτά, όπως και τα υπόλοιπα, διότι δεν βλέπω το λόγο να
ψηφίσω ένα ακόµα νόµο, τη στιγµή που υπάρχει το νοµοθετικό
πλαίσιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Κωνσταντίνος
Στεφανής έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και χθες είχα
καταθέσει τις απόψεις µου σχετικά µε τις αρχές του νοµοσχεδίου.
Σήµερα ακούγοντας τη συζήτηση να επεκτείνεται σχετικά µε τις
αρχές, θα ήθελα πολύ γενικά να πω ότι οι αρχές αυτές διαγράφουν
ένα κάποιο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούν οι ειδικές διατάξεις.
∆εν µπορώ να βρω ποιο άλλο πλαίσιο θα µπορούσε να
αποκαταστήσει αυτό το πλαίσιο ή το προηγούµενο πλαίσιο. ∆ιότι οι
αρχές που περιλαµβάνει είναι αρχές παγκόσµιες που ισχύουν στον
τοµέα της ψυχικής υγείας. Για να µπορώ να πω κάτι θα ήθελα να
είναι οι αρχές -και στο προηγούµενο του κ. Σούρλα και του κ.
Παπαδήµα, παρ' ότι δεν νοµίζω ότι είναι αρχές ούτε του κ. Σούρλα
ούτε του κ. Παπαδήµα- πιο ουσιαστικές. Θα µπορούσαν να λείψουν
µερικές λέξεις όπως αποϊδρυµατοποίηση, αποασυλοποίηση κλπ.
διότι αυτό είναι µια τακτική για την επίτευξη ορισµένων αρχών. ∆εν
συνιστούν αρχές. Αρχές φερ' ειπείν είναι η επανένταξη και µέσα σ'
αυτές περιλαµβάνονται όλα αυτά τα άλλα. Αυτά τα λέω σαν µια
γενική διατύπωση.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι κυρίως αναφερόµαστε σε έναν
πληθυσµό ψυχικών αρρώστων που αντιπροσωπεύει περίπου το
1/20 του συνόλου των ψυχικών αρρώστων. Αυτό θα πρέπει κάποτε
να το συνειδητοποιήσουµε. Ο νόµος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη
διαφύλαξη δικαιωµάτων ή στη διατύπωση υποχρεώσεων που έχει η
πολιτεία απέναντι σ' αυτούς τους αρρώστους, σε ένα µικρό τµήµα
του συνολικού πληθυσµού των ανθρώπων που πάσχουν από
ψυχικές διαταραχές.
'Ερχοµαι στο άρθρο 2, περί δικαιωµάτων των αρρώστων. Είπα και
χθες ότι αν δεν υπήρχε µια µικρή ιδιαιτερότητα του ψυχικού
αρρώστου, και αυτή είναι η θρυλούµενη επικινδυνότητα ή η ανάγκη
άµεσης αναγκαστικής νοσηλείας που συνεφαίνεται µε το
προηγούµενο, τότε δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχουν ειδικοί
νόµοι για την προστασία των αρρώστων αυτών. Θα µπορούσε να
ενσωµατωθεί το όλο σύστηµα προστασίας των δικαιωµάτων των
αρρώστων στο συνολικό σύστηµα προστασίας των ασθενών.
Εδώ, θα ήθελα, ειδικά να αναφερθώ στην έκθεση της
Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Κάνει µια ιστορική
αναδροµή και θα ήθελα για λόγους ιστορικής ακρίβειας, να
αναφερθούν πολύ περισσότερο στις διεθνείς διακηρύξεις παρά σε
κείµενα εφηµερογραφούντων συνελλήλων. Νοµίζω ότι όταν
εισάγεται ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που αφορά στα δικαιώµατα των
αρρώστων, θα έπρεπε να αναφερθούν στα βασικά κείµενα, όπως
είναι η ∆ιακήρυξη της Χαβάης, η ∆ιακηρύξη των ∆ικαιωµάτων των
Ψυχικά Αρρώστων, που έγινε στην Αθήνα το 1989 κλπ.
Θα ήθελα µια περισσότερη ευαισθησία στο θέµα αυτό, διότι
αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το θέµα της σύνθεσης της επιτροπής.
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Θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα έχει µια σύνθεση επαγγελµατική ή
θεσµική και τότε συζητιέται και το θέµα της διάρκειας της θητείας.
Θα είναι επαγγελµατίες; Τι είδους επαγγελµατίες θα είναι αυτοί; 'Η
θα πρέπει να είναι θεσµική η επιτροπή, να έχουν θεσµική
εκπροσώπηση, οπότε άλλη θα πρέπει να είναι η σύνθεση, όπως
φερ'ειπείν εταιρείες, σύνδεσµος οικογενειών ασθενών όπως είναι σε
άλλα κράτη κλπ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο ∆'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ)
'Ισως σ' αυτήν την υπουργική απόφαση, που θα βγει, αυτό να
διευκρινιστεί.
Τέλος θα ήθελα να πω ότι δεν χάνει τίποτα, κύριε Σούρλα, αν το
"µεριµνά" γίνεται "ευθύνη". 'Ισως το ισχυροποιεί. ∆εν χάλασε ο
κόσµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: ∆εν έχει όµως ουσιαστικό περιεχόµενο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι το "ευθύνη" είναι πιο
ισχυρό από το "µεριµνά".
Τέλος θα ήθελα να πω ότι το µέτρο της κρατικής ευθύνης και γενικά
της κοινωνικής ευαισθησίας στο θέµα των ψυχικών αρρώστων
αντανακλάται σε ένα και µόνο παράγοντα. Και αυτός είναι η
ποσοστιαία αναλογία κόστους για την ψυχική υγεία σε σχέση µε το
σύνολο της υγείας. Αν αποτελεί µόνο ένα κλάσµα, από εκεί και
πέρα αποτελεί ρητορεία η οποιαδήποτε υπεράσπιση των
δικαιωµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): ∆εν υπάρχει άλλος
εγγεγραµµένος και το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας
κ. Νικόλαος Φαρµάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, οι παρεµβάσεις των συναδέλφων ήταν πολύ
γενικές και αόριστες έτσι που δίνουν την εντύπωση ότι συνεχίζεται η
επί της αρχής συζήτηση του νοµοσχεδίου που τελείωσε χθες. Οι
περισσότεροι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε ασάφειες του νόµου,
αναφέρθηκαν σε έλλειψη πόρων για την εφαρµογή των διατάξεών
του, όσα, δηλαδή, ακούσαµε και χθες και ο κ. Σούρλας στις εµµονές
βεβαίως να υπερασπίζεται το ν. 2071, αλλά και την περίεργη
άποψη ότι δεν έχουµε το δικαίωµα -έτσι ακριβώς είπε- να
καταργούµε νόµους δηµοκρατικά εκλεγµένων κυβερνήσεων. 'Εκανε
δε και περίεργους, απαράδεκτους παραλληλισµούς, χούντα και
σηµερινή Κυβέρνηση και µάλιστα µία ηµέρα σαν τη σηµερινή που
είναι η 21η Απριλίου και για την οποία τόσα είπαν όλες οι πτέρυγες
της Βουλής κατά την έναρξη αυτής της συνεδρίασης.
Παραλληλισµούς απαράδεκτους αλλά και ιδιαιτέρως ενοχλητικούς
στον οµιλούντα ο οποίος εκείνη την ώρα µόνος εκπροσωπούσε την
Κυβέρνηση από τα έδρανα των Υπουργών και ο οποίος την εποχή
εκείνη ήταν στη φυλακή, όπως και τα περισσότερα µέλη αυτής της
Κυβέρνησης, κάτι που δεν συµβαίνει µε εσάς και την παράταξή σας,
κύριε Σούρλα. Και ζητώ συγγνώµη που επανέρχοµαι σ' αυτό το
θέµα που δεν θα έπρεπε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μην το λέτε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Ας µην έθιγε αυτό το θέµα ο κ. Σούρλας, για να µην αναφερθώ και
εγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΣ:
Αυτές
οι
ενέργειες
αποτελούν
κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Σούρλα αυτή η συζήτηση αν σταµατήσει εδώ είναι καλύτερα.
Μπορούµε να τη συνεχίσουµε οι δυό µας, αλλά καλύτερα είναι να
σταµατήσει εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Αρκετή δηµοκρατία µας πουλήσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
'Εχετε το δικό σας διαρκές παραλήρηµα. Αυτή είναι η απάντηση.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα τα οποία συζητούµε, θεωρούµε ότι δεν
υπήρξαν προτάσεις για τη βελτίωσή τους, για διόρθωση ή άλλες
παρατηρήσεις και συνεπώς προτείνουµε την ψήφισή τους ως έχουν
µε τις διορθώσεις που έχουµε προτείνει στη Βουλή.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ποιος εκ των κυρίων
συναδέλφων θέλει να δευτερολογήσει; Και θα αρχίσουµε από τους
εισηγητές.
Η κ. Αλφιέρη έχει το λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ο κύριος Υπουργός ότι
µιλήσαµε γενικά και αόριστα. Εµείς, κύριε Υφυπουργέ, κάναµε
συγκεκριµένη πρόταση στο άρθρο 2 αναφορικά µε τα δικαιώµατα
των ασθενών. Η πρότασή µας είναι η εξής: 'Ηδη υπάρχει επιτροπή
στο ν. 2519. 'Αρα αυτή εδώ η επιτροπή είναι περιττή. Πρέπει να
συνδεθεί µε το ν. 2519 και επιπλέον να προσαρµοστεί µε τις
διεθνείς συµβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και την πρόληψη βασανιστηρίων.
Η πρότασή µας είναι συγκεκριµένη. 'Ακουσα και τον κύριο
συνάδελφο που είπε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι θα
συµµετέχουν σ' αυτήν την επιτροπή. Οι επαγγελµατίες και ποιοι
επαγγελµατίες; 'Η οι κοινωνικοί φορείς όπως είναι στην Ευρώπη και
ποιοι κοινωνικοί φορείς; Θα θέλαµε µία απάντηση πάνω σε αυτό το
θέµα. 'Οπως το θέτετε εσείς στο νόµο δεν απαντάει σ' αυτά τα
ερωτήµατα που θέτουµε. Με το να λέτε ότι µιλήσαµε γενικά και
αόριστα δείχνει ότι δεν µας δώσατε σηµασία όταν µιλούσαµε. Τα
ερωτήµατά µας είναι συγκεκριµένα. Ποιοι θα απαρτίζουν αυτήν την
επιτροπή, αν θα έχει σχέση µε το ν. 2519 και αν αυτή η επιτροπή
θα συνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων. Είναι,
λοιπόν, συγκεκριµένη η ερώτησή µας και περιµένουµε µία
απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Σούρλας έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Θα
παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε.

συνεχίσω

µε

τις

γενικότερες

Κύριε Φαρµάκη, στις δηµοκρατίες υπάρχει ο κυρίαρχος νόµος της
συνέπειας και της συνέχειας. Μόνο όταν παρεµβάλλονται
ολοκληρωτικά καθεστώτα και χουντικά διακόπτεται η ροή
λειτουργίας της δηµοκρατίας. Η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, που
θέλει να σέβεται και να υπηρετεί το δηµοκρατικό πολίτευµα, είναι να
βελτιώνει, να προωθεί, να προχωρεί σε βάθος και σε έκταση τη
δηµοκρατία και να διορθώνει τις προηγούµενες κυβερνήσεις. 'Οταν
αυτό δεν γίνεται, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σαν δηµοκρατική
συµπεριφορά και λειτουργία µίας κυβέρνησης. Και δεν κάνετε
τίποτα άλλο, γι' αυτούς που γνωρίζουν -και τουλάχιστον οι
παριστάµενοι εδώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά- ότι όταν βλέπετε
µπροστά σας νόµους που ψηφίστηκαν από άλλες κυβερνήσεις ή
τους βάζετε στο χρονοντούλαπο ή τους καταργείτε ή τους
τροποποιείτε.
Σας ρώτησα να µου απαντήσετε ευθέως, τι σηµαίνει το έχει ευθύνη
η πολιτεία, το κράτος και τι σηµαίνει µεριµνά. ∆ώστε µία απάντηση
να κάνουµε ουσιαστική κουβέντα. 'Οτι, δηλαδή, ευθύνη σηµαίνει
1,2,3,4 πράγµατα και µεριµνά σηµαίνει άλλα 3 ή 4 πράγµατα. Να
δώσουµε, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικό περιεχόµενο στον πολιτικό
λόγο. Γι'αυτό µας απορρίπτει έξω ο κόσµος, γι' αυτό δεν µας
δέχεται, γι' αυτό µας γυρίζει την πλάτη, γι' αυτό µας κατηγορεί για
ξύλινη γλώσσα. Αφιερώνουµε χρόνο εδώ στη Βουλή και χρήµατα
του ελληνικού λαού να κάνουµε τι µε το νοµοσχέδιο αυτό εδώ; Να
τροποποιήσουµε, να παραποιήσουµε, να µεταµορφώσουµε
διατάξεις που ψηφίστηκαν οµόφωνα, κύριοι συνάδελφοι, και από
εµάς και από εσάς του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Εγώ ως Υπουργός δέχθηκα τις
πολύ καλές προτάσεις του κ. Στεφανή και µετά από πέντε χρόνια
έρχεστε όλα αυτά να τα αλλάξετε. Γιατί αυτές οι δαπάνες σε χρόνο
και σε χρήµα εδώ στη Βουλή; Αυτή είναι δουλειά µας; Αυτό είναι το
νοµοθετικό µας καθήκον;
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Λέτε, κύριε Φαρµάκη, ότι υπάρχουν
οι διατάξεις του ν. 2071 και συγκεκριµένα από το άρθρο 94 µέχρι 99
σχετικά µε την ακούσια και εκούσια νοσηλεία. Από πού προκύπτει
αυτό; Πέστε µου από ποια διάταξη προκύπτει ότι δεν καταργούνται
οι διατάξεις. Εγώ θα επικαλεστώ µόνο µία διάταξη. Το άρθρο 19
αναφέρεται στην ακούσια νοσηλεία. Το έχετε µπροστά σας. Θα
ισχύσει το άρθρο 19 σχετικά µε την ακούσια νοσηλεία ή θα ισχύσει
το άρθρο 95 σχετικά πάλι µε την ακούσια νοσηλεία. Πέστε µου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
'Ο,τι ισχύει µε αυτόν το νόµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ: Κύριε Φαρµάκη, δεν λέτε ότι τροποποιείται
το άρθρο. ∆εν το λέτε αυτό πουθενά. Συµβουλευθείτε τους
συµβούλους σας. Εγώ δεν το λέγω για να κάνω τις επιθέσεις και τις
αντιπαραθέσεις. Απλά µόνο επειδή είµαι ορεισίβιος στην καταγωγή,
έχω µάθει να µιλάω δυνατά. Ενοχλεί µερικούς ο τόνος µου είναι
υψηλός και η έκφρασή µου είναι λίγο νευρική, αυτή είναι η ουσία της
υποθέσεως ή η ουσία βρίσκεται στα όσα παρατηρεί και λέγει ο
καθένας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Τασούλας έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ∆εν ήθελα να πάρω το λόγο. Αλλά µια
και ο Υπουργός λέει ότι δεν λέµε τίποτα, δεν είναι ότι δεν λέµε εµείς
τίποτα. Το νοµοσχέδιο δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβληµα. Το
νοµοσχέδιο δεν λέει απολύτως τίποτα. Αν τώρα καταναλώνετε τρεις
σελίδες για να πείτε ότι φτιάχνετε γραφείο προστασίας κλπ...
'Οσον αφορά την κρατική ευθύνη, πάλι σας είπα και δεν το
σχολιάζετε ότι µόνο ευθύνη κρατική δεν αναλαµβάνετε σύµφωνα µε
αυτό το νοµοσχέδιο και το νόµο που θα ψηφίσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Στεφανής έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Παίρνω το λόγο για να σχολιάσω
αυτό που είπε η κ. Αλφιέρη. Νοµίζω αν θα έπρεπε να συνδεθεί στο
εισαγωγικό µέρος του νόµου µε κάτι αυτός ο νόµος ειδικά όσον
αφορά τα δικαιώµατα των ασθενών, είναι οι οδηγίες του
Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας που έχει κατά κάποιον τρόπο µια
παγκόσµια ισχύ. Και υπάρχει -και υποτίθεται ότι είναι υποχρεωτικόαπό το 1992 για όλες τις Κυβερνήσεις. Τουλάχιστον αυτό θα
έπρεπε να αναφέρεται οπωσδήποτε στην εισηγητική έκθεση.
∆εύτερον, για την τοµεοποίηση εγώ θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο
και το προηγούµενο έστω, εισάγει µία σηµαντική καινοτοµία, τη
δηµιουργία τοµέων. Η µόνη µου επιφύλαξη είναι ότι δηµιουργούνται
τοµείς µόνο για την ψυχική υγεία και δεν υπάρχουν τοµείς για την
υγεία συνολικά. Και τίθεται η επιφύλαξη πώς θα µπορεί να
λειτουργήσει σε σχέση µε την πρωτοβάθµια περίθαλψη, όταν το
όλο σύστηµα υγείας δεν είναι τοµεοποιηµένο.
Ελπίζω, λοιπόν, ότι κάποια κυβέρνηση εν τέλει θα προχωρήσει
στην τοµεοποίηση όλων των υπηρεσιών υγείας, όλης της χώρας.
Και χαίροµαι ιδιαίτερα που αρχίζει η τοµεοποίηση από τον τοµέα
της ψυχικής υγείας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Παπαδάτος έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, και τα τρία άρθρα, το
πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, είναι άρθρα που αναφέρονται σε
γενικές αρχές. Και αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί τριάντα ή
σαράντα χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωµένες
Πολιτείες και συζητάµε σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα αν θα πρέπει
να εφαρµόσουµε αυτές τις αρχές. Τη στιγµή που µερικά πράγµατα
έχουν περάσει σε όλην την επιστηµονική κοινότητα, έχουν γίνει
κτήµα των κοινωνιών, η αντιπαράθεση σε αυτές τις αρχές νοµίζω
ότι είναι ένα πισωγύρισµα ουσιαστικό όχι µόνο χρονικό και
προσπαθούµε να καθηλώσουµε τις εξελίξεις σε αυτούς τους
ευαίσθητους τοµείς, στο παρελθόν.
Η έννοια της τοµεοποίησης που έγινε σαν σχόλιο είναι ένας
δόκιµος επιστηµονικός όρος και δεν θα µπορούσε να µην
υπάρχει στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ακόµη θα έλεγα ότι
δεδοµένου του στόχου της αποϊδρυµατοποίησης και της
αποασυλοποίησης,
αυτό
το
πλέγµα
υπηρεσιών
στην
πρωτοβάθµια περίθαλψη που αναφέρθηκε και ο καθηγητής κ.
Στεφανής είναι χρήσιµο γιατί ακόµα θα πρέπει να γίνει ένα
είδος αντιπαράθεσης στην αντίληψη της κλειστής νοσηλείας και
το δίκτυο υπηρεσιών να λειτουργήσει σαν αντλία, να παίρνει
και τα άτοµα µε ψυχικές διαταραχές αλλά βεβαίως και τους
αντίστοιχους ειδικούς. 'Αρα, είναι ιδιαίτερα θετικό πιστεύω ότι
αυτό το πλέγµα και το δίκτυο των υπηρεσιών δηµιουργείται
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σε επίπεδο κοινότητας και περιφέρειας.
Ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι δηµοκρατία και Βουλή σηµαίνει ότι
κάθε φορά οι καινούριες εκλεγµένες ηγεσίες έχουν το δικαίωµα να
ψηφίζουν, να αναπροσαρµόζουν και να προχωρούν τα πράγµατα.
∆εν αντιλαµβάνοµαι τις αντιδράσεις του κ. Σούρλα παρά το γεγονός
ότι αναφερθήκαµε στα θετικά που περιέχει ο ν. 2071. Πιστεύω ότι
είναι µια στείρα αντιπαράθεση, δεν έχει κανένα νόηµα και θα πρέπει
να δούµε δηµιουργικά τις συγκεκριµένες αρχές του νοµοσχεδίου.
Και νοµίζω ότι ο κ. Σούρλας αυτό το αντιλαµβάνεται και στα
επόµενα άρθρα πιστεύω ότι θα είναι πιο θετική η τοποθέτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Καραγκούνης έχει το
λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σηµειώσω
ότι η τοποθέτηση του κυρίου Υφυπουργού ήταν προσβλητική προς
τους συναδέλφους. Γιατί νοµίζω ότι έγιναν συγκεκριµένες
τοποθετήσεις στα άρθρα, κύριε Φαρµάκη. Εγώ σας έκανα µία απλή
ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσετε διότι συναρτώ και την
τοποθέτησή µου και στα υπόλοιπα άρθρα από την απάντησή σας.
Πείτε µου ποιο είναι το εθνικό κόστος για την κάλυψη αυτών των
δύο άρθρων, αν το έχετε µελετήσει. Θα σας πω δε ότι προ ολίγου
καιρού ήµουν στην Κύπρο. Υπήρχε συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το
οποίο έλεγε ότι κοστίζει τόσο. Εσείς έχετε καµία απάντηση; ∆ιότι
είναι ένα νοµοσχέδιο εθνικού περιεχοµένου για την ψυχική φροντίδα
υγείας.
'Οσον αφορά τη λέξη "ευθύνη" ή "µεριµνά", το Σύνταγµα, κύριε
Φαρµάκη, λέει "µεριµνά". Εγώ δεν είµαι νοµικός, αλλά πιστεύω ότι η
λέξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να πει ότι δεν έχει την
αποκλειστικότητα και µόνο µε το δηµόσιο τοµέα στην παροχή
φροντίδας υγείας. Την έχει και ο ιδιωτικός τοµέας. ∆εν ξέρω, αν το
βάλατε σκοπίµως. Εγώ ούτε καν το ανέφερα αλλά επειδή έγινε µια
φιλολογική συζήτηση οφείλω να πάρω θέση. Και αν δεν είναι
σκοπός σας και µόνο να πάρετε κοινοτικά κονδύλια, τα οποία
βεβαίως δυστυχώς χάνονται και να φέρετε όλο αυτό το θολό
σύστηµα, το γραφειοκρατικό, το κοµµατικό ως σύστηµα ψυχικής
υγείας. Απαντήστε µας στο ερώτηµα αυτό, αν βάζετε
συγκεκριµένους εθνικούς πόρους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): H κ. Αλφιέρη έχει το λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι µε αυτήν την επισήµανση γιατί αυτό το νοµοσχέδιο
πραγµατικά νοσεί µε το διαχωρισµό της σωµατικής και της ψυχικής
υγείας σε επίπεδο δοµών και χαίροµαι που ο κ. Στεφανής,
περισσότερο ειδικός από εµάς θα έλεγα, κάνει αυτήν τη
διαπίστωση.
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πρώτα αποκέντρωση και όχι µόνο. ∆ε σηµαίνει αποκέντρωση,
σηµαίνει και επάρκεια και αποτελεσµατικότητα. Για να γίνει ο τοµέας
χρειάζεται να έχει και την πρωτογενή περίθαλψη και τη δευτερογενή
και την τριτογενή. Πρέπει να υπάρχουν τα κέντρα ψυχικής υγείας,
πρέπει να υπάρχουν οι κινητές µονάδες το πρώτο, στο δεύτερο
πρέπει να υπάρχει η καρδιά του συστήµατος, το ψυχιατρικό ίδρυµα
που θα παρέχει η νοσηλεία και στο τρίτο πρέπει να υπάρχουν όλοι
οι µηχανισµοί επανένταξης. Αυτό σηµαίνει µεγάλες ευθύνες.
Για να γίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνουµε ότι πρέπει
συθέµελα να σεισθεί η ύπαιθρος, η επαρχιακή Ελλάδα, γιατί δεν
υπάρχουν τέτοιες υποδοµές. Αυτό απλώς επισηµαίνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): ∆εν υπάρχει άλλος
εγγεγραµµένος συνάδελφος.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων
1 έως και 3 και τίθενται σε ψηφοφορία ένα προς ένα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε
δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη δεύτερη ενότητα των άρθρων 4 έως 12.

Θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να δείτε θετικά αυτήν τη
διαπίστωση και να κάνετε προτάσεις θετικές προς αυτήν την
κατεύθυνση γιατί δεν είναι δυνατόν η ψυχική υγεία από τη σωµατική
υγεία να είναι διαχωρισµένη. Και αυτό το ελάττωµα το έχει το παρόν
νοµοσχέδιο.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να κάνετε κάποιες
συµπληρώσεις ή διορθώσεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Να αναγνώσω κάποιες διορθώσεις ή συµπληρώσεις, κύριε
Πρόεδρε.

Θα πω και µια κουβέντα στο άρθρο 3. Το άρθρο 3 θα µπορούσε να
ήταν θετικό, κύριε Υφυπουργέ, και πραγµατικά εµείς θα
µπορούσαµε να το ψηφίσουµε και να συµφωνήσουµε µαζί του.
Αλλά τα ζητήµατα που βάζετε µε το θέµα να συστήσει τοµείς
ψυχικής υγείας και να συστήσει περισσότερους από του ενός, ενώ η
περιγραφή είναι πάρα πολύ σωστή και επισηµαίνει το πραγµατικό
πρόβληµα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, από την άλλη
µεριά εκφράζεται αυτό το νοµοσχέδιο σαν θέση ευχής. Και θα µας
βρείτε αντίθετους γιατί τα νοµοσχέδια πιστεύω σαν ευχή δεν έχουν
δυναµική. Στο πρακτέο, λοιπόν, και εδώ πρέπει να συµφωνήσετε
και εσείς ότι θα πρέπει να είσαστε συγκεκριµένοι. Τι θα κάνετε; Και
αυτό το νοµοσχέδιο, το άρθρο 3 δεν έχει αυτό το τι κάνω σήµερα. Τι
θα κάνω µετά από πέντε χρόνια ή µετά από δύο χρόνια εντάξει, θα
το κάνουν προφανώς και άλλες κυβερνήσεις, είναι κάτι άλλο. Αλλά
σήµερα, τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, δεν καταγράφεται σε αυτό το
νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στο άρθρο 3. Ευχαριστώ.

Στο άρθρο 4, στην πρώτη παράγραφο, η λέξη "υγιεινής"
αντικαθίσταται από τη λέξη "υγείας".

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Οικονόµου έχει το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ένα µικρό σχόλιο για την
τοµεοποίηση. Θέλω να πω ότι ο ορισµός αυτός και η έννοια αυτή
υπήρξε στο 1397. Το δεύτερο ουσιαστικό είναι πως είναι µία
πρόοδος η τοµεοποίηση στην ψυχική υγεία. Γιατί; ∆ιότι σηµαίνει

Στην παράγραφο 3 προστίθεται ύστερα από τις λέξεις "νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου" η φράση "και υπηρεσιών του
δηµοσίου".
Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση "και όσων θα
αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό".
Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω για τα Πρακτικά και γραπτές τις
διορθώσεις.
Στο άρθρο 5, στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται "τα
οποία συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Υγείας και
Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων".
Στο άρθρο 7, στην πρώτη παράγραφο, η λέξη "υγιεινής"
αντικαθίσταται από τη λέξη "υγείας".
Το ίδιο και στο άρθρο 8. Στο εδάφιο 2 και στο εδάφιο 4 η λέξη
"υγιεινής" αντικαθίσταται από τη λέξη "υγείας".
Στο άρθρο 9, στην παράγραφο 3, στο εδάφιο 1 η λέξη "υγιεινής"
επίσης αντικαθίσταται από τη λέξη "υγείας".
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Στην ίδια παράγραφο και στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η φράση
"εντός 6 µηνών από της συγκρότησής της".
Στην παράγραφο 4, στο εδάφιο 1, η λέξη "υγιεινής" αντικαθίσταται
από τη λέξη "υγείας".
Στο άρθρο 10, στην παράγραφο 2, εδάφιο 2 διαγράφεται η φράση
"εντός 9 µηνών από της σύγκροτήσεώς της".
Στο άρθρο 11, στην πρώτη παράγραφο,
διαγράφονται οι λέξεις "κινητών µονάδων".

σειρά

πέµπτη

Στην πρώτη παράγραφο επίσης, στην ένατη σειρά, µετά τις λέξεις
"επαγγελµατικής επανένταξης" προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Από
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
επιτρέπεται η λειτουργία και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας".
Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 7, εδάφιο 4 η φράση "ή ιδιωτικού
µη κερδοσκοπικού του ευρύτερου δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα"
αντικαθίσταται από τη φράση "ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον
ευρύτερο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα".
Στην ίδια παράγραφο διαγράφεται το εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1, του ν.
1667/1986".
Στην παράγραφο 12, στην πρώτη σειρά διορθώνεται η γενική του
άρθρου "του" σε "των". Στην περίπτωση (α) διορθώνεται από
"∆ιεθνή Οργανισµό" σε "∆ιεθνείς Οργανισµούς".
Στην ίδια παράγραφο, ύστερα από τη φράση "να µην εισπράττουν
τα καθαρά κέρδη χρήσης" και πριν από τις λέξεις "για το
σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού" προστίθεται η φράση "µε
απόφαση του διοικούντος οργάνου τους".
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Νικόλαος
Φαρµάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
διορθώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
"ΑΡΘΡΟ 4
Στην παράγραφο 1 η λέξη "υγιεινής" αντικαθίσταται από τη λέξη
"υγείας".
Στην παράγραφο 3 προστίθεται ύστερα από ν.π.δ.δ. 7ος στίχος "και
υπηρεσιών του δηµοσίου".
Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται "και όσων θα αναπτυχθούν
για το σκοπό αυτό".
ΑΡΘΡΟ 5
Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται "τα οποία συνιστώνται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων".
ΑΡΘΡΟ 7
Στην παράγραφο 1 8ος στίχος η λέξη "υγιεινής" αντικαθίσταται από
τη λέξη "υγείας".
ΑΡΘΡΟ 8
Στο άρθρο αυτό στο εδάφιο 2 και στο εδάφιο 4 η λέξη "υγιεινής"
αντικαθίσταται από τη λέξη "υγείας".
ΑΡΘΡΟ 9
Στην παράγραφο 3 στο εδάφιο 1 η λέξη "υγιεινής" αντικαθίσταται
από τη λέξη "υγείας".
Επίσης, στην ίδια παράγραφο και στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η
φράση "εντός 6 µηνών από της συγκροτήσεως αυτής".
Στην παράγραφο 4 στο εδάφιο 1 η λέξη "υγιεινής" αντικαθίσταται
από τη λέξη "υγείας".
ΑΡΘΡΟ 10
Στην παράγραφο 2, εδάφιο 2 διαγράφεται η φράση "εντός 9 µηνών
από της συγκροτήσεως".

κερδοσκοπικά του ευρύτερου δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα"
αντικαθίσταται από τη φράση "ή ν.π.ι.δ. µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό
τοµέα".
Στην ίδια παράγραφο διαγράφεται το εδάφιο που έχει ως εξής:
"Ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
1667/1986".
Στην παράγραφο 12 στην πρώτη σειρά διορθώνεται η γενική του
άρθρου "του" σε "των στην περίπτωση (α) διορθώνεται από "∆ιεθνή
Οργανισµό" σε "∆ιεθνείς Οργανισµούς".
Στην ίδια παράγραφο, ύστερα από τη φράση "να µην εισπράττουν
τα καθαρά κέρδη χρήσης" και πριν από τις λέξεις "για το
σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού" προστίθεται η φράση "µε
απόφαση του διοικούντος οργάνου τους".").
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
κ. Παπαδάτος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα άρθρα 4 έως και 12
συγκεκριµενοποιούν τις γενικές αρχές, που διέπουν το όλο
νοµοσχέδιο, σε σχέση µε την αντίληψη της πρωτοβάθµιας
περίθαλψης και της κοινοτικής ψυχιατρικής. Γι' αυτόν το λόγο
δηµιουργούνται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, προσδιορίζονται οι
αντίστοιχες λειτουργίες και παίρνονται µέτρα που αφορούν και την
πρόληψη και την αντιµετώπιση, την επαγγελµατική εκπαίδευση,
αλλά και την αποκατάσταση των ατόµων που έχουν ψυχικές
διαταραχές.
Πιο αναλυτικά, στο άρθρο 4 έχουµε µία απαρίθµηση των
πρωτοβάθµιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Είναι τα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, οι Κινητές Μονάδες, τα
Ψυχιατρικά Τµήµατα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων στα Γενικά
και Περιφερειακά Νοσοκοµεία κ.λπ.
Αυτό νοµίζω ότι είναι µία θετική προσέγγιση, γιατί τα τµήµατα στα
Γενικά Νοσοκοµεία δεν θεωρούνται ότι είναι λειτουργικά στοιχεία
της νοσοκοµειακής περίθαλψης, αλλά ενσωµατώνονται ή
διασυνδέονται ουσιαστικά µε την πρωτοβάθµια φροντίδα και την
πρωτοβάθµια περίθαλψη. 'Αρα, είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο να
συµπεριλαµβάνονται λειτουργικά στο πλέγµα αυτών των
υπηρεσιών και της δυνατότητας της συνεχούς αντιµετώπισης και
θεραπείας των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές.
Πιστεύω ότι στο άρθρο 4 -θα δώσω πιο συγκεκριµένα το κείµενοθα µπορούσαµε στην έννοια των εθελοντικών οργανώσεων να
προσθέσουµε, ότι δηµιουργούνται συµβούλια ψυχικής υγιεινής από
εθελοντές και από φορείς εθελοντικούς στα πλαίσια της Μονάδας
Ψυχικής Υγείας, για να έχουµε και την αναγκαία συµπαράσταση
από την ίδια την κοινότητα.
Στο άρθρο 5 τονίζονται οι όροι λειτουργίας κυρίως των
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, των υπηρεσιών που απευθύνονται
σε παιδιά και σε εφήβους.
Επίσης, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υλοποιηθεί η δηµιουργία
βραχείας νοσηλείας περιορισµένου χρόνου ηµερήσιας και
νυχτερινής σε Κέντρα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, στα Κέντρα
Ψυχικής Υγείας. Κάτι τέτοιο εφαρµόζεται σε άλλες χώρες, αλλά δεν
επιτρέπετο νοµοθετικά να γίνει και στη χώρα µας. ∆ηλαδή για τα
επείγοντα περιστατικά, για στιγµές κρίσης η ολιγοήµερη παραµονή
ή και σε ώρες παραµονή σε αυτά τα κέντρα, είναι ουσιαστική
βοήθεια και θα περιορίσει την είσοδο των ατόµων αυτών στα
νοσοκοµεία ή περαιτέρω στα ψυχιατρεία.
Στο άρθρο 6 γίνεται µία σηµαντική προσέγγιση για υπηρεσίες
νοσηλείας κατ' οίκον, ιδιαίτερα για ηλικιωµένα άτοµα, για άτοµα µε
κοινωνικά προβλήµατα, για άτοµα που είναι περιθωριοποιηµένα.
∆ηλαδή, πηγαίνουµε εµείς εκεί και δεν περιµένουµε να έρθουν
αυτά. Νοµίζω ότι είναι ένα σηµαντικό βήµα στη σωστή προσέγγιση.

Στην παρ. 1 επίσης στην 9η σειρά µετά τις λέξεις επαγγελµατικής
επανένταξης προστίθεται εδάφιο "από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιτρέπεται η λειτουργία και
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας".

Στο άρθρο 7 έχουµε τις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας που είναι
ιδιαίτερα χρήσιµες σε περιοχές της περιφέρειας, της επαρχίας, στις
αγροτικές περιοχές, γιατί στη µεν πόλη η κοινωνική συγκρότηση
είναι πιο σαφής και περιορισµένη, αλλά στις περιοχές της επαρχίας
και σύµφωνα ακόµα θα έλεγα και µε τις ενότητες των
καποδιστριακών δήµων, έχουν να προσφέρουν ένα έργο, φθάνει να
είναι σε µία µόνιµη και ουσιαστική βάση και όχι να λειτουργούν
ευκαιριακά.

ΑΡΘΡΟ 12

Στο άρθρο 8 έχουµε τα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης

ΑΡΘΡΟ 11
Στην παρ. 1 σειρα 5η διαγράφονται οι λέξεις "Κινητών Μονάδων".

Στην παράγραφο 7 και εδάφιο 4 η φράση "ή ιδιωτικού µη
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που είναι θα λέγαµε οι µεταβατικές υπηρεσίες µεταξύ των
νοσοκοµείων της κλειστής περίθαλψης και της πρώτης
προσέγγισης και της διάγνωσης, ιδιαίτερα για άτοµα που δεν έχουν
το οικογενειακό περιβάλλον, όπως είναι τα νοσοκοµεία ηµέρας,
όπως είναι οι υπηρεσίες κρίσης, όπως είναι τα οικοτροφεία ή οι
ξενώνες.
Στο άρθρο 9 έχουµε µονάδες και προγράµµατα ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης που είναι το που θα µένουν και οι ενήλικες και τα
άτοµα. Είναι και τα προστατευµένα διαµερίσµατα εδώ και οι
ανάδοχες φιλοξενούσες οικογένειες, που σηµαίνει ότι κάποια
οικογένεια παίρνει ένα άτοµο µε ψυχικά προβλήµατα και το
αντιµετωπίζει πιο ουσιαστικά και πολλές φορές και µε µικρότερο
κόστος.
Στο άρθρο 10, έχουµε τον προσδιορισµό λειτουργίας ειδικών
υπηρεσιών κυρίως επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µια και η
επαγγελµατική εκπαίδευση βοηθάει σαν µορφή θεραπείας εργασιοθεραπεία- και παράλληλα, δίνει τα αναγκαία εφόδια στο
άτοµο, για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
σύγχρονης ζωής, όταν -επαναλαµβάνω- οι δεσµοί του
περιβάλλοντος και της οικογένειας έχουν σταµατήσει να
λειτουργούν. Και πολλά άτοµα, µέσα από την εργασία, αποκτούν
και ταυτότητα και έχουν την αίσθηση της πλήρους αποθεραπείας.
Στο αρθρο 11, γίνονται αναφορές σε µονάδες του ιδιωτικού
κερδοσκοπικού τοµέα, και µη κερδοσκοπικού τοµέα, που
πραγµατικά έχουν προσφέρει υπηρεσίες µε βάση τον 815 στις
αλλαγές στην ψυχιατρική. Και ίσως πρέπει να δούµε πώς
ενσωµατώνονται στο υπάρχον σύστηµα και τι κάνουµε µε τα
συγκεκριµένα άτοµα που λειτουργούν εκεί, αν τυχόν αυτές οι
υπηρεσίες δεν συνεχίσουν, µια και πρόκειται για ειδικούς µε αρκετές
γνώσεις και χρήσιµες γνώσεις για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Το άρθρο 12, είναι ένα εκτεταµένο άρθρο µε πολλές τεχνοκρατικές
προσεγγίσεις, που προσπαθεί να εξασφαλίσει την ουσιαστική
συµµετοχή των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές σε επαγγελµατικές
δραστηριότητες και την οικονοµική τους ενσωµάτωση µέσα στη
σύγχρονη ζωή και στο υπάρχον κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα.
Πιστεύω, ότι µε αυτά τα άρθρα προσδιορίζεται µε µεγαλύτερη
σαφήνεια και πιο ουσιαστικά το πλέγµα όλων των υπηρεσιών που
απαιτούνται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Καραγκούνης έχει το
λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εκείνο που έχω να πω κατ' αρχήν
είναι ότι, επειδή οι παρατηρήσεις που έγιναν προηγουµένως δεν
ελήφθησαν καθόλου υπόψη, θα µιλήσω γενικότερα. Τα
ερωτηµατικά, κύριε Υπουργέ, παραµένουν ακόµη. Γιατί εδώ
περιγράφονται πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες δεν µπορούν να
γίνουν πράξη, γιατί δεν έχετε προβλέψει κανένα κονδύλι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Τα ίδια λέµε από χθες!
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, αν
θέλετε.
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άρθρο 9 και στο άρθρο 10, το οποίο είναι ερευνητικό
πανεπιστηµιακό ινστιτούτο ψυχικής υγιεινής. Εγώ δεν λέω όχι. Το
είπα και χθες αν έχει τις δυνατότητες που έχει ένα πανεπιστηµιακό
νοσοκοµείο. 'Εχει όµως καµια υποδοµή να το αναπτύξει αυτό
σήµερα ή προβλέπεται; ∆ηλαδή, να παράγει κλινικό έργο;
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 12 για τους
κοινωνικούς συνεταιρισµούς περιορισµένης ευθύνης. Είναι ένα
άρθρο το οποίο θα µας εύρισκε σύµφωνους γιατί ισχύει σε όλην την
Ευρώπη. Προσέξτε όµως. Οι άνθρωποι που είναι σοβαροί και δεν
έχουν µέσα τους κοµµατική σκέψη δίνουν τη δυνατότητα όχι µόνο
για ένα συνεταιρισµό, αλλά και για περισσότερους.
Εγώ θα µπορούσα να σας µεταφέρω την εµπειρία µου από το
Υπουργείο Γεωργίας ότι η Ευρώπη στον τοµέα της γεωργίας
δηµιουργεί µικρές οµάδες τις οποίες αποκαλεί "οµάδες
παραγωγών". Και αυτές είναι πιο ευκίνητες, πιο αποδοτικές. Και
δίνει µεγαλύτερη δυνατότητα στα ίδια τα άτοµα να συµµετέχουν. Και
όχι στα ποσοστά τα οποία δίνετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν
καλύπτουν µόνο µια οµάδα. Αυτοί οι συνεταιρισµοί γίνονται
πράγµατι για να καλύψουν πολλές ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού: περιθωριακά άτοµα, ναρκοµανείς, άτοµα ειδικών
αναγκών κ.λπ.
Εδώ όµως, έρχεσθε και τυπώνετε ένα άρθρο τεσσάρων-πέντε
σελίδων, ενώ θα µπορούσατε να κάνετε ένα προεδρικό διάταγµα µε
λεπτοµέρειες, ώστε να καλύψετε όλο αυτό το σύνολο. Και να
διαθέσετε βέβαια και οικονοµικούς πόρους. Και να πάρετε λεφτά και
από την Κοινότητα. Και όχι µόνο να πάρετε λεφτά από την
Κοινότητα. Και αυτή ακόµη τη δυνατότητα τη κακοποιείτε.
∆υστυχώς, λοιπόν, έτσι όπως το έχετε διατυπώσει,
αναγκαστούµε να καταψηφίσουµε και αυτό το άρθρο.
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Και οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να µας δώσετε µια απάντηση για τα
προηγούµενα ερωτήµατα που σας έδωσα. Σας είπα για το ΕΠΕΨΥ
και για τα χρήµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Τασούλας έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αν
διαβάσει και ξαναδιαβάσει κανένας αυτά τα άρθρα που τα βλέπει
τόσο µεγάλα, θα καταλήξει σε αυτό που σας είπα και νωρίτερα: 'Οτι
δεν λένε τίποτε. 'Εχουν ένα σχολαστικισµό που σου προκαλεί γέλιο.
Το µόνον που δεν λένε είναι, αν θα είναι ξαπλωµένος ή όρθιος ο
άρρωστος, εάν θα είναι γυρισµένος δεξιά ή αριστερά. ∆εν είναι
θέµατα νοµοσχεδίου αυτά. Αυτά είναι πιθανόν θέµατα ενός
κανονισµού λειτουργίας.
Και εµπλέκονται πάλι τα ζητήµατα που αναφέραµε προηγουµένως
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, µε το πώς θα λειτουργούν, µε ποιο
προσωπικό κλπ.
Στο αρθρο 6 µε τίτλο "Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας
Ψυχικής Υγείας κατ' οίκον" λέτε: "Παρέχονται οι υπηρεσίες ... κλπ.
κατ' οίκον από τα νοσοκοµεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν.
1397/1983 ..." Τα πιστεύετε αυτά που λέτε; ∆ηλαδή, ότι θα
παρέχεται νοσηλεία στους ψυχικά ασθενείς κατ' οίκον από τα
νοσοκοµεία αυτά; Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται, όπως εσείς τα
νοµοθετείτε και όπως εσείς τα λέτε.

Αν θέλατε πράγµατι να επιτελέσετε ένα έργο, θα ξεκινούσατε ένα
πιλοτικό πρόγραµµα από ένα νοµό, από έναν τοµέα. Θα
µπορούσατε να δώσετε τη δυνατότητα, ώστε να στοιχειοθετήσετε
όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, να δείτε πως προχωράει, έτσι που να
έχουµε και εµείς την έξωθεν καλή µαρτυρία ότι κάτι σοβαρό ξεκινάει,
για να γίνουµε και πειστικοί.

'Οπου βέβαια είναι να διασφαλίσετε -και είναι αυτό που σας έλεγα
εγώ- τους ιδιωτικούς φορείς και ό,τι κάνουν οι ιδιωτικοί φορείς, αυτό
το κάνετε και φέρνετε και διορθώσεις εδώ. Αυτό κάνετε, τίποτε
περισσότερο.

Σας είπα χθες στην εισήγησή µου ότι είναι περίπου εξήντα χιλιάδες
οι ψυχασθενείς οι οποίοι θα µπορούσαν να ζητήσουν οικονοµική
κάλυψη. ∆εν ξέρω, αν θα µπορέσουν να βρεθούν αυτές οι
οικογένειες που θα χρειαστεί ίσως να νοσηλεύσουν τέτοιους
αρρώστους. Μπορεί όµως να συµβεί. 'Εχετε χρήµατα να καλύψετε
αυτές τις ανάγκες; ∆ε λέµε για τις άλλες αποκαταστάσεις, ούτε για
τα βαρύγδουπα λόγια.

Πρέπει να πούµε κάτι σχετικά µε αυτό που σας είπα τώρα. Στο
αρθρο 11, για παράδειγµα, στην παράγραφο 1 λέτε: "Επιτρέπεται η
ίδρυση ... κ.λπ. νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού
ή µη χαρακτήρα ... κ.λπ." Και στη συνέχεια λέτε: "Το αυτό φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο µπορεί να λειτουργεί περισσότερες από µια
Μ.Ψ.Υ." Είναι αυτό που σας είπα: αλυσίδα, Μαρινόπουλος. Αυτά
κάνετε µ' αυτό το νοµοσχέδιο.

Εδώ βέβαια έγινε µια προσθήκη -και εδώ πρέπει να πάρετε
συγκεκριµένη θέση- όπου αναφέρεται για τα Ινστιτούτα Ψυχικής
Υγείας και στο άρθρο 4 και στο άρθρο 7 και στο άρθρο 8 και στο

Στο άρθρο 12 περιγράφετε κάτι µε κάµποσες σελίδες το οποίο
δεν είναι υπόθεση του νοµοσχεδίου. Θέλουµε όµως να πούµε
µερικά πράγµατα πάνω σ' αυτό. ∆εν έχουν σχέση µε
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τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών. Εµφανίζονται
σαν οικονοµικές µονάδες οι οποίες γίνονται µε συνεταιριστικές
µερίδες, µε µέλη ανθρώπους που πιθανόν δεν µπορούν να είναι
µέλη, αλλά και άλλους που δεν έπρεπε να είναι µέλη, όπως οι
εργαζόµενοι σ' ένα µεγάλο ποσοστό κ.λπ. Και όλοι καταλαβαίνετε,
πώς θα πηγαίνουν και που θα πηγαίνουν και για ποιον θα
δουλεύουν αυτοί, αν δουλεύουν τελικά.
Πάρα κάτω λέτε στα περιουσιακά στοιχεία αυτών των
συνεταιρισµών ότι είναι τα κληροδοτήµατα, οι δωρεές και η
παραχώρηση της χρήσης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.. Πολύ
φοβόµαστε ότι οι περιουσίες των µελών αυτών των ασθενών κ.λπ.,
εκεί θα πάνε.
Αυτά είχα να πω σχετικά και δεν πρόκειται φυσικά να τα
ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Η κ. Αλφιέρη έχει το λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µερικές
παρατηρήσεις και προτάσεις στο χρόνο των πέντε λεπτών.
Το άρθρο 4 αφορά τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Με τη µορφή που
αναπτύσσονται στην παράγραφο 1 οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
παραµένει η πολυδιάσπαση των δοµών, κύριε Υφυπουργέ, και δεν
επιχειρείται η οργάνωση ενός πρότυπου λειτουργίας των δοµών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης ψυχικής υγείας,
ούτε εξασφαλίζεται µεταξύ τους ο συντονισµός.
Η εφαρµογή του άρθρου 4 που αφορά την οργάνωση και λειτουργία
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εναπόκειται και πάλι εδώ στον
Υπουργό Υγείας και στις αποφάσεις του. Εµείς δεν θα είχαµε
αντίρρηση αλλά πάντα σ'αυτό το Κοινοβούλιο εναπόκειται στον
Υπουργό και κάποιες φορές ο Υπουργός το ξεχνάει και ποτέ αυτά
που ψηφίζουµε εµείς εδώ δεν γίνονται πραγµατικότητα.
Νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει να καθιερωθεί, κύριε Υπουργέ, το
νοµοσχέδιο που κατατίθεται και που εµείς ψηφίζουµε να είναι
συγκεκριµένο και να µην εναπόκειται στον Υπουργό Υγείας ή σε
κάποιον Υπουργό να αποφασίσει µετά από έξι µήνες ή µετά από
δύο χρόνια ή ανάλογα µε τις περιπτώσεις.
Εµείς προτείνουµε στα πλαίσια της αποκέντρωσης του ΕΣΥ,
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Να
ενταχθούν στο γενικότερο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να µη γίνεται
διάσπαση της σωµατικής και ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα της
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης. Να περιέχεται στην αρµοδιότητα
του συγκροτήµατος νοσοκοµείων περιοχής και στα ∆.Σ. των
νοσοκοµείων.
Αυτές είναι οι προτάσεις µας στο άρθρο 4.
Στο άρθρο 5 πρέπει να σας πούµε ότι έχουµε καταθέσει
συγκεκριµένες τροπολογίες που θα τις συζητήσουµε αναλυτικά. Θα
παρατηρήσουµε τα ίδια µε το προηγούµενο άρθρο ως προς τις
υπερεξουσίες του Υπουργού µέσω υπουργικών αποφάσεων, µε τη
σύνδεση ανάµεσα στις επιµέρους δοµές και υπηρεσίες ψυχικής
υγείας.
Στις τροπολογίες που έχουµε καταθέσει θα είµαστε
συγκεκριµένοι γιατί και ο χρόνος τωρα δεν µας το επιτρέπει.
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Στο άρθρο 6 έχουµε καταθέσει κάποιες τροπολογίες. 'Εχουµε
καταθέσει, κύριε Υπουργέ, προτάσεις γιατί συνήθως η Κυβέρνηση
λέει, ότι δεν καταθέτουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης προτάσεις.
Για τις υπηρεσίες αυτές παραµένει στη διακριτική ευχέρεια του
Υπουργού να εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις. Εµείς
προτείνουµε οι υπηρεσίες νοσηλείας και κατ'οίκον φροντίδας
ψυχικής υγείας να αποφασίζονται από επιστηµονική επιτροπή του
οικείου νοσοκοµείου ή της µονάδας εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της.
Στο άρθρο 7 υπάρχει µια τροπολογία. Πιστεύουµε ότι θα συζητηθεί
αναλυτικά.
Στο άρθρο 8 που αφορά τα Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης τα
πάντα ορίζονται πάλι µε υπουργικές αποφάσεις. ∆ηλαδή, θα λέγαµε
ότι είναι κάτι το αόρατο. Εµείς προτείνουµε η ίδρυση, η οργάνωση
και η λειτουργία των Κέντρων Εξειδικευµένης Περίθαλψης, των
κέντρων ενηµέρωσης των νοσοκοµείων κλπ. που προβλέπονται

από το άρθρο αυτό, να ενταχθούν στις αρµοδιότητες του
συγκροτήµατος περιοχής ή στο ∆.Σ. του νοσοκοµείου στα πλαίσια
του αυτοδιοίκητου ΝΠ∆∆. Και εδώ πάλι υπάρχει πολυδιάσπαση.
Εξάλλου, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου και δεν
µπορεί ν'αλλάξει στα άρθρα.
Το άρθρο 9, αφορά τις µονάδες και τα προγράµµατα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Πρόκειται για τη θεσµοθέτηση
των δοµών που δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν άτυπα σε
εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 815/84.
Ο Συνασπισµός έχει θέσει το θέµα της θεσµοθέτησης αυτών των
δοµών εδώ και δύο χρόνια µε την ένταξή τους στους οργανισµούς
των νοσοκοµείων και των ψυχιατρικών ιδρυµάτων, στο βαθµό που
σήµερα αποτελούν αναπόσπαστες υπηρεσίες, όπως για
παράδειγµα συµβαίνει στο ∆ροµοκαϊτειο και στο ∆αφνί, ώστε να µη
δηµιουργηθεί πρόβληµα.
Και εδώ πρέπει να µας απαντήσετε, κύριε Υφυπουργέ, τι θα γίνει
µ'αυτές τις δοµές. Υπάρχει ένα κενό και το ξέρετε πολύ καλά. Το
Νοέµβριο απολύονται οι εκατόν είκοσι εργαζόµενοι. Οι δοµές
µένουν στον αέρα και σεις πρέπει να αποφασίσετε και να µας πείτε
επιτέλους, κύριε Υφυπουργέ, τι θα κάνετε. Μη µας πείτε ότι λέµε
αοριστίες. Εµείς, συγκεκριµένες ερωτήσεις κάνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Μα, τι σχέση έχουν αυτά µε το νοµοσχέδιο;
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Και βέβαια έχουν σχέση. Αυτό το
νοµοσχέδιο τα πετάει όλα στον αέρα και θα τρέχουµε. Προβλέψτε
το από τώρα, για να τελειώσουµε. Εξάλλου, εµείς έχουµε καταθέσει
τροπολογία και θα το συζητήσουµε αναλυτικά.
Κύριε Υπουργέ, ένα νοµοσχέδιο έρχεται να συµπεριλάβει και τα
άλλα που υπάρχουν στο παρελθόν. 'Ενα νοµοσχέδιο δεν βλέπει
µόνο το µέλλον µε το "θα", υπάρχει και το "πρακτέο".
Υπάρχει και µια ανάλογη τροπολογία που εµείς έχουµε καταθέσει
και θα συζητηθεί αναλυτικά γιατί θα υπάρχει και ο χρόνος. Εκεί θα
πρέπει υποχρεωτικά να µας απαντήσετε.
Το άρθρο 10, αφορά τα ειδικά κέντρα κοινωνικής επανένταξης.
Αφορά επίσης τη θεσµοθέτηση δοµών που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του 815/84. Ισχύουν οι παρατηρήσεις που έκανα στο
προηγούµενο άρθρο.
Αν θέλετε να µιλήσω πιο συγκεκριµένα, θα φέρω για παράδειγµα τη
λειτουργία της µονάδας θεραπευτικής αποκατάστασης που
λειτουργεί στο ∆αφνί σε εφαρµογή του 815. Η προετοιµασία του
ασθενή µέσα από το νοσοκοµείο, έχει στόχο την αποασυλοποίηση
και υιοθετεί την υποστήριξη µε ξενώνες. Η εργασιακή στήριξη
περιλαµβάνει την εκπαίδευση.
Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, µ'αυτές; ∆εν περιέχονται στο υπάρχον
θεσµικό πλαίσιο;
Στο άρθρο 11 είχαµε από την αρχή επισηµάνει ότι ο ιδιωτικός έστω
και µη κερδοσκοπικός τοµέας αναλαµβάνει ίσες αρµοδιότητες µε το
δηµόσιο, ακυρώνοντας στην πράξη τη ρήτρα του άρθρου 21 του
Συντάγµατος που εσείς επικαλείσθε. Γίνεται ισότιµος εταίρος µε το
δηµόσιο στη θεραπευτική αποκατάσταση, στην κοινωνική
επανένταξη, στην επαγγελµατική προετοιµασία, στην παραγωγική
εργασία.
Γνωρίζουµε όλοι και πριν απ'όλους η Κυβέρνηση, ότι η ψυχική υγεία
είναι κερδοφόρα και γι'αυτό σ' αυτήν τη φάση ανοίγει το παραθυράκι
για να κερδιθούν πολλά χρήµατα από τον ιδιωτικό τοµέα. Θα
µπορούσαµε να το συζητήσουµε, αλλά οι όροι του παιχνιδιού είναι
άνισοι, κύριε Υφυπουργέ.
Εµείς επιµένουµε ότι η ανάπτυξη µονάδων ψυχικής υγείας από τον
ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα, πρέπει να πληροί συγκεκριµένες
προϋποθέσεις ως προς τους όρους οργάνωσης, χρηµατοδότησης
και στελέχωσης προκειµένου να προστατευθεί το δικαίωµα των
πασχόντων από ψυχικές διαταραχές στη θεραπεία, κάτι που δεν
περιέχεται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Το άρθρο 12 αναφέρεται στους κοινωνικούς συνεταιρισµούς.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον όνοµα, όσον αφορά τους κοινωνικούς

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΘ' - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999

συνεταιρισµούς, πρόκειται όµως για ιδιωτικές κερδοσκοπικές
εταιρείες απεριόριστης ευθύνης ως προς τους τοµείς οικονοµικής
επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχουν να αναπτύξουν και
βασίζονται κύρια στην εργασία των πασχόντων από ψυχικές
διαταραχές.
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται είναι πολλά. Και κατ'αρχήν οι
πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές αντιµετωπίζονται µε δυο µέτρα
και δυο σταθµά. Κατά παρέκκλιση του Αστικού Κώδικα δεν τους
αναγνωρίζει δικαιώµατα δικαιοπραξίας, µπορεί να γίνουν µέλη των
κοινωνικών συνεταιρισµών και αυτό παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να
το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αλλά σύµφωνα µε τον Αστικό
Κώδικα, δεν µπορούν να εκλεγούν στο ∆.Σ. του συνεταιρισµού ούτε
του διοικητικού συµβουλίου που έχουν σηµαντικές αρµοδιότητες ως
προς την επιχειρηµατική πολιτική και τον έλεγχο των κερδών.
Συγκεκριµένα, τόσο η πλειοψηφία των µεριδίων του συνεταιρισµού
όσο και η σύνθεση του ∆.Σ. ελέγχονται απόλυτα από τα µέλη της
επιστηµονικής κοινότητας και τοπικούς ή κοινωνικούς φορείς και
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Εµείς, προκειµένου να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των
πασχόντων µε ψυχικές διαταραχές αλλά και να προστατευθούν από
οποιασδήποτε µορφής εκµεταλλεύσεως κάνουµε µια σειρά
προτάσεων που θα τις πούµε παρακάτω. Θεωρούµε ότι αυτό το
άρθρο έτσι όπως µπαίνει, κύριε Υπουργέ, δεν προστατεύει τους
πάσχοντες και δεν δηµιουργεί την εναλλακτική πρόταση
επανένταξης στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Αράπης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 4 θα
περίµενα να ορίζεται δια νόµου το επιτελικό όργανο των µονάδων
ψυχικής υγείας. ∆ηλαδή, η υπάρχουσα ή κάτι σαν την υπάρχουσα
διεύθυνση ψυχικής υγείας στο Υπουργείο. Αντί γι'αυτό συνεχίζεται η
παρούσα θεσµική κατάσταση, δηλαδή, ορίζεται και ανακαλείται µε
υπουργικό διάταγµα.
Γιατί υπάρχει αυτή η βασική έλλειψη στη θεσµοθέτηση του
επιτελικού οργάνου των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας; Επίσης, θα
πρέπει να συµπεριληφθεί η διάταξη για ίδρυση γηροψυχιατρικών
µονάδων που θα λειτουργούν στα πλαίσια του τοµέα, ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσµού του τοµέα. Να
αποσυµφορηθούν τα ψυχιατρικά από τους γηροψυχιατρικούς
ασθενείς και να µην νοσηλεύονται αντιθεραπευτικά, όπως συµβαίνει
σήµερα στα νοσοκοµεία µαζί µε νέους σε ηλικία ασθενείς.
Τα άρθρα 5 έως 10 αφορούν δοµές, κέντρα και µονάδες που
δηµιουργήθηκαν µε τον κοινωνικό κανονισµό 815 και το ελληνικό
δηµόσιο αδυνατεί να λειτουργήσει ή λειτουργεί πληµµελώς.
Αυτά πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό και όχι
να περιµένουµε έναν άλλο 815, για να λειτουργούν ικανοποιητικά ή
για να κάνουµε κάποια βήµατα στον τοµέα της ψυχικής υγείας.
Επίσης, είναι γνωστό ότι µέχρι σήµερα ιδιώτες λειτούργησαν
µονάδες ψυχικής υγείας µε σκοπό την άντληση κοινωνικών
κονδυλίων από το αλόγιστο κέρδος.
Αυτό το ξέρουµε καλά. Εδώ πρέπει να προσεχθεί ότι, ενώ τα
ψυχιατρεία "παίρνουν την πρώτη φουρτούνα" κάνουν την πρώτη
θεραπεία και µετά οι ιδιωτικές µονάδες κάνουν τη συµπληρωµατική
θεραπεία.
Εµείς προτείνουµε από την αρχή οι ιδιωτικές µονάδες να παίρνουν
τον ασθενή και να κάνουν ολοκληρωµένη τη θεραπεία. Να µην
επιβαρύνεται το κράτος, να παίρνει το πρώτο βάρος και στη
συνέχεια αυτοί να παίρνουν τα κονδύλια και να γίνεται η ενδιάµεση
θεραπεία.
Στο άρθρο 12 µε τον κανονισµό 815 αναπτύχθηκαν διάφοροι
κοινωνικοί συνεταιρισµοί. Εδώ νοµίζουµε ότι είναι ελλιπής δια
νόµου. ∆εν καλύπτει τους συνεταιρισµούς αυτούς η ΕΟΚ. Επίσης
άλλες έχουν κλείσει µε συνέπειες στην υγεία των ασθενών και µε
συνέπειες για τους εργαζοµένους. 'Οσες συνεχίζουν να λειτουργούν
µε τον προϋπολογισµό των ψυχιατρείων δεν µπορούν να
διαθέσουν τα προϊόντα που παράγουν στην αγορά, εφόσον
θεωρούνται σαν ξεχωριστοί οργανισµοί γιατί δεν καλύπτονται από
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την ΕΟΚ. Αυτό πρέπει να το προσέξετε.
Το προσωπικό που προσλαµβάνεται στην αρχή στις κοινωνικές
αυτές εταιρείες Α.Ε. πρέπει κάπως το κράτος στην αρχή να τους
καλύπτει για οποιουσδήποτε λόγους και µετά όταν αυτές οι εταιρείες
σταθούν εκεί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να καλύπτουν οι
ίδιες το προσωπικό αυτό.
Επίσης, η παράγραφος 6 "µέλη του ΚΙΣΠΕ" πρέπει να αλλάξει και
να αυξηθεί η συµµετοχή των ψυχικά πασχόντων σε 50% µε
αντίστοιχη µείωση των δυο άλλων κατηγοριών. Μείωση σε 35% για
τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, 15% για άλλα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα. Εµείς καταψηφίζουµε και αυτά τα άρθρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Τσαφούλιας έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ: Οι διατάξεις περιέχουν µια έκθεση
ιδεών. Είναι πραγµατικά ένα αναφορικό σηµείωµα για το πώς είναι
δυνατόν να λειτουργήσουν αυτές οι µονάδες. Είναι δηλαδή κάτι που
δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα. Πρώτον "Μονάδες ψυχικής
υγείας µε απόφαση του Υπουργού και µε προεδρικό διάταγµα".
Μέχρι την ώρα που θα δηµοσιευθεί ο νόµος και θα υπάρξει εξάµηνο
ούτε θα έχουν εκδοθεί αποφάσεις ούτε προεδρικά διατάγµατα.
Εποµένως αυτό τώρα γίνεται ώστε αν αναλάβει µια άλλη κυβέρνηση
αύριο το πρωί δεν θα εφαρµόσει τίποτε απ' αυτό.
Επειδή όµως τα κονδύλια πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθούν και
επειδή πρέπει να υπάρξει έναρξη της διαδικασίας για τη λειτουργία
της µη καθυστέρησης των κονδυλίων αυτών από τα πακέτα
οπωσδήποτε είσαστε υποχρεωµένοι να βάλετε αυτό το
µυθιστόρηµα, αυτό το ψυχογράφηµα για να µπορέσουµε µε αυτό το
αόρατο ψυχογράφηµα να προχωρήσουµε σε κινητές µονάδες
ψυχικής υγείας.
Λέτε για υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής κατ'
οίκον. Εδώ τους κυνηγάνε στα νοσοκοµεία και παντού και δεν
παρέχει κανένας υπηρεσία. Θα πάνε στα σπίτια να τους βρούνε;
Και ποιοί θα είναι αυτοί; Αυτοί θα διαλέξουν ποιοι είναι οι τρελοί.
'Ολα είναι µυθεύµατα.
Επιπλέον δεν κανονίζετε κονδύλια. Στο άρθρο 8 λέει ότι "µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµικών, Υγείας και Πρόνοιας συνιστούνται και οι θέσεις
προσωπικού των µονάδων αυτών". Εγώ σας λέω ότι αυτό το
προεδρικό διάταγµα δεν λέει εκτός ποιου χρονικού διαστήµατος.
∆ηλαδή, αν αναλάβει άλλη κυβέρνηση θα το αφήσει ύστερα από
δέκα χρόνια να υπάρχει προεδρικό διάταγµα, να λέει ότι θα το
εκδώσει.
'Οσον αφορά την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας δεν
υπάρχει συγκεκριµενοποίηση όπως και όλων αυτών των
προϋποθέσεων που θέλετε να αποτελέσουν ένα οργανόγραµµα για
την αντιµετώπιση της ψυχικής υγείας. ∆εν παρέχει καµία σαφήνεια,
καµία προϋπόθεση ώστε να πούµε ότι είναι ένα ρεαλιστικό
νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες θα δεσµεύουν το
κράτος στην πραγµάτωση αυτού του νοµοθετήµατος. Θα έχουµε
ένα νοµοθέτηµα που στο τέλος θα µείνει ανεκτέλεστο.
Στο άρθρο 9 για παράδειγµα αναφέρεται ότι "η τοποθέτηση στις
µονάδες και τα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και
η ψυχιατρική παρακολούθηση παιδιών και εφήβων µε ψυχικές
διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα παρέχεται µετά
από απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου". Ποιό είναι το αρµόδιο
δικαστήριο; Εκούσια διαδικασία; Αντιδικία; Θα καλούνται οι
συγγενείς; Πότε θα γίνονται τα δικαστήρια; Θα γίνονται
αυτεπαγγέλτως; Θα γίνονται κατόπιν αιτήσεως; Ποιοι θα
προσδιορίζουν τις δίκες; Θα παρίστανται οι εισαγγελείς; Αυτά για να
γίνουν θέλουν χρόνια και αν υπάρχουν προθεσµίες των ενδίκων
µέσων δεν θα πραγµατοποιηθούν ποτέ.
Η αοριστία της παραγράφου αυτής δείχνει το µέγεθος της
αοριστίας του όλου σκεπτικισµού που έχουν οι διατάξεις του
νοµοσχεδίου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν µε αυτήν τη
µη πραγµατώσιµη κατάσταση του νοµοσχεδίου να συµφωνή-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σουµε, γι' αυτό δεν ψηφίζουµε τις διατάξεις αυτές.

των ατόµων.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Παπαδηµόπουλος
έχει το λόγο.

'Οσον αφορά το άρθρο 12, είπα και στην αρχή λέω και τώρα, ότι
είναι πάρα πολύ εκτενές και κάνει κακή εντύπωση σαν νοµοθετικό
κείµενο. Η προσωπική µου γνώµη είναι και νοµίζω ότι είναι σωστή,
αυτό να είχε την όψη καταστατικού. Το άρθρο θα ήταν προτιµότερο
να είναι µε τρεις σειρές, ότι κυρούται το καταστατικό των
συνεταιρισµών αυτών ως έχει παρακάτω το κείµενο του
καταστατικού. 'Η να το φέρνατε σε προεδρικό διάταγµα. Βάλτε ένα
άρθρο µε λίγες λέξεις εδώ και φέρτε ένα προεδρικό διάταγµα που
να εγκρίνει αυτό το καταστατικό διότι έτσι όπως έχει τώρα, είναι
πραγµατικά ένα πολύ µεγάλο κείµενο, το οποίο δεν έχει καθόλου µα
καθόλου όψη καλή και παραδεκτή εµφάνιση νοµοσχεδίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ
υποχρέωσή µου να επαναλάβω µερικές σκέψεις που εξέφρασα
στην πρώτη ενότητα των άρθρων.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν έγιναν προτάσεις για βελτίωση των
διατάξεων του νοµοσχεδίου. 'Εγιναν αρκετές αλλά ή δεν θέλησε να
µας απαντήσει ή δεν τις εξέλαβε ως προτάσεις.
Κύριε Υπουργέ, είπα ότι στο άρθρο 2 υπάρχουν διατάξεις όσον
αφορά την προστασία των δικαιωµάτων των ψυχασθενών που
έρχονται σε αντίφαση µε διατάξεις του Αστικού Κώδικα που είναι
ισχυρότερες. ∆εν υπάρχει οικογενειακό συµβούλιο, δεν υπάρχει
σύζυγος ή τέκνα που θα προτείνουν κλπ. Επίσης ο συντάξας το
νοµοσχέδιο δεν έλαβε υπόψη αυτήν τη λεπτοµέρεια.
Επίσης έκανα µια πρόταση και είπα ότι δεν είναι δόκιµοι οι όροι
"αποασυλοποίηση, αποϊδρυµατικοποίηση και τοµεοποίηση".
Θεωρώ υποχρέωσή µου να επαναλάβω το ίδιο. Αυτές οι λέξεις που
τελειώνουν σε "οίηση" έχουν την έννοια ότι µεταβαίνουµε από µια
κατάσταση σε µια άλλη, όπως "αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση".
'Εχουµε µια επιχείρηση ιδιωτικού τοµέα και την κάνουµε κρατική. Με
την τοµεοποίηση εδώ δεν θέλουµε να πούµε ότι µεταβαίνουµε από
ένα στάδιο σε ένα άλλο αλλά ότι δηµιουργούµε τοµείς δράσης. 'Αρα
δεν είναι νοµικά δόκιµος ο όρος τοµεοποίηση. Καλό θα ήταν να
πείτε "δηµιουργία τοµέων". Το λέω αυτό για να υπάρξει µια
ευπρεπέστερη εµφάνιση του νοµοσχεδίου.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το άρθρο 4 πολύ σωστά είπε
ο κ. Σπυριούνης, για τη νοοτροπία γενικά του νοµικού κόσµου. ∆εν
φταίτε εσείς φυσικά, όλοι µας φταίµε. ∆εν εφαρµόζονται οι νόµοι
στην πατρίδα µας γιατί έχουµε πολυνοµία. Το νοµοσχέδιο αυτό εγώ
δεν το βλέπω ως συµπληρωµατικό νοµοσχέδιο σε ένα
προηγούµενο νοµικό καθεστώς, όσον αφορά το θέµα που
αντιµετωπίζουµε, αλλά το βλέπω ως ένα πλήρες νοµοσχέδιο που
θίγει όλα τα θέµατα, ανεξαρτήτως αν τα αντιµετωπίζει θετικά ή όχι.
Πάντως είναι γενικό νοµοσχέδιο.
Με την έννοια αυτή θα ήθελα σαν νοµικός από εδώ και πέρα το
νοµοσχέδιο αυτό να εφαρµόζεται για τον τοµέα που νοµοθετούµε.
Θα έπρεπε δηλαδή να καταργηθούν όλα τα άλλα ή να µη το
νοµοθετήσουµε. ∆ιότι δεν µπορούµε να διατηρούµε διατάξεις του ν.
2071 που αναφέρονται και εδώ παράλληλα µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούν πολυνοµία και να βρίσκουµε στην πράξη πάρα πολλές
δυσκολίες στο στάδιο της εφαρµογής, γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια
διατύπωσης σε κάθε περίπτωση.
Στο άρθρο 4 θα κάνω µια γενική παρατήρηση. Αναφέρονται σ' αυτό
το άρθρο πάρα πολλά ιδρύµατα και έτσι δεν µπορούµε να
προσδιορίσουµε ποια είναι αρµόδια για την κάθε περίπτωση. Θα
ήταν πολύ καλύτερο αν λέγαµε ότι τα ιδρύµατα τα οποία
παρακολουθούν την ψυχική υγεία των ανθρώπων είναι τριών
κατηγοριών όπως είναι τα Κέντρα Υγείας στο ΕΣΥ, τα νοσοκοµεία
και οι κλινικές οι ιδιωτικές και κάποια κέντρα ειδικά για τα παιδιά.
Τελεία και παύλα.
Με το να αναφέρετε εδώ δεκαπέντε θα δείτε ότι στο τέλος κανένα
απ'αυτά δεν θα λειτουργήσει σωστά, γιατί πραγµατικά
δηµιουργούµε έναν κυκεώνα νοµικών προσώπων και επιτροπών
και δεν χτυπάµε το στόχο τον οποίο επιδιώκουµε να χτυπήσουµε.
'Οσον αφορά το άρθρο 10. Είναι πολύ δύσκολο να τύχει εφαρµογής
αυτή η διάταξη, κύριε Υπουργέ, διότι είναι πολύ δύσκολο να πείσει
κανείς µία επιχείρηση ή το δηµόσιο τοµέα να προσλάβει κάποιον
που µέχρι χθες ήταν ψυχασθενής. Εν πάση περιπτώσει, ο ν. 1648
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε πρόσφατα µε άλλο νόµο που
ικανοποιεί αιτήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και έτσι
αντιµετωπίζεται το θέµα. Θα δείτε ότι εδώ έχουµε διατάξεις
σύµφωνες προς τις διατάξεις αυτού του πρόσφατου νόµου, διότι
εκείνος ο νόµος είναι αρκετός για να αντιµετωπίσει αυτήν την
επανένταξη. Ειλικρινά δεν πρόκειται να υπάρξουν στο µέλλον
υπηρεσίες τέτοιες που να ασχολούνται µε την επανένταξη αυτών

Τέλος δε, ξεφεύγοντας από την ενότητα αυτή, θεωρώ σκόπιµο να
πω το εξής, για να είστε έτοιµοι, κύριε Υπουργέ, αύριο να µας πείτε
τι θα κάνετε µε το άρθρο 18 και τα επόµενα: Ξέρετε τι γίνεται; Κάθε
φορά ο κάθε Υπουργός φέρνει ένα νοµοσχέδιο που φροντίζει να
είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. 'Οταν έρχονται άλλοι Υπουργοί και
φέρνουν τροπολογίες κλπ., µπαίνουν αυτά τα άρθρα από κάτω σαν
λαθρεπιβάτες. Ενώ το νοµοσχέδιο έχει τίτλους τα άρθρα από 18 και
κάτω δεν έχουν. Αυτό σηµαίνει ή είναι ξέµπαρκα αυτά, δεν ανήκουν
στο νοµοσχέδιο -σας φέρνουν άλλοι Υπουργοί- ή είναι δικά σας και
έγιναν εκ των υστέρων. Εν πάση περιπτώσει, φροντίστε αύριο να
έχετε τίτλους. Γιατί ένας που θα έρθει να διαβάσει το νοµοσχέδιο
αύριο, θα διερωτηθεί "γιατί βρε παιδιά µέχρι εδώ είχαµε τίτλους και
εδώ δεν έχουµε;". Πρέπει να βρεθεί τρόπος να βάλετε τίτλο
οπωσδήποτε.
Τελειώνω λέγοντας, ότι το Κεφάλαιο ΣΤ'-"'Αλλες ∆ιατάξεις" πρέπει
να προηγηθεί του Κεφαλαίου Ε', γιατί οι µεταβατικές διατάξεις είναι
ακροτελεύτιες, σε ένα νοµοσχέδιο πάνε στο τέλος. Οι άλλες
διατάξεις περιλαµβάνουν ουσιαστικές διατάξεις. Εποµένως, πρέπει
το Κεφάλαιο ΣΤ' να το κάνετε Ε' και το Κεφάλαιο Ε' να το κάνετε ΣΤ',
διότι είναι καταληκτικό και κλείνει τον κύκλο του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος
έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η
ενασχόληση µε αυτό το πολύ σηµαντικό ζήτηµα, θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί και δείκτης πολιτισµού για µία χώρα. Οφείλουµε
πράγµατι να χαιρετίσουµε το γεγονός ότι επιχειρείται µία
προσπάθεια, η οποία και προσαρµογές θετικές κάνει και αδυναµίες
βέβαια, αφήνει πίσω της, διότι χρειάζεται ακόµη µεγαλύτερη τόλµη.
Θα έλεγα ότι από τη στιγµή που σύγχρονες αντιλήψεις ψυχιατρικής
εντάσσονται στο νοµοσχέδιο και κατοχυρώνονται µε λεπτοµερειακή
αναφορά, ακόµη και τα προγράµµατα φιλοξενουσών οικογενειών,
είναι ό,τι πιο σύγχρονο. Μία θαλπωρή, µία ουσιαστική λειτουργία
και αποσυµφόρηση των υπηρεσιών και των µονάδων µέσα
ακριβώς από τέτοια προγράµµατα. Θα τόνιζα ακόµη και το µέγιστο
οικονοµικό όφελος αυτής της συνέπειας στην κατ'άτοµο φροντίδα.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και πρέπει να το επικροτήσουµε αντί
κάποιοι να µην µπορούν να αντιληφθούν τη σηµασία που έχει. Αλλά
η σύγχρονη ψυχιατρική πράγµατι σε αυτές τις περιπτώσεις όχι
απλά επικροτεί, υποδεικνύει να βρούµε αυτό το δρόµο και να τον
βάλουµε σαν πρώτη επιλογή για να ακολουθήσουµε τα υπόλοιπα.
Γιατί οι ασθενείς πλέον δεν ποινικοποιούνται όπως στο παρελθόν,
αλλά υπάρχει µία αντίληψη κάτω από ποιές συνθήκες εµφανίζουν
συµπεριφορά απόκλισης και µη καθηµερινής παραδοχής στην
επικοινωνία.
Θα έλεγα επίσης, ότι αφήνετε ένα µεγάλο κενό στο ζήτηµα της
ενίσχυσης αυτής της νοσηλευτικής υποχρέωσης που έχουµε
απέναντι σε αυτά τα άτοµα, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
ψυχικής υγείας, γιατί δεν έχουµε ακόµη το ειδικό νοσηλευτικό
προσωπικό. Πρέπει να πω ότι σε κάποιες άλλες χώρες η
προτεραιότητα είναι εκεί. 'Ισως επειδή οι Υπουργοί που έχουν
ασχοληθεί είναι γιατροί, δεν έχουν αντιληφθεί τη νοσηλευτική
πλευρά του ζητήµατος που έχει µέγιστη προτεραιότητα.
Στην Αγγλία, για να δώσω ένα παράδειγµα, έχουµε
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νοσηλευτές ψυχοθεραπευτές. ∆εν λέω ότι αυτό είναι το πρότυπο.
Αλλά χρειάζεται µία µαζικότερη παραγωγή ικανού νοσηλευτικού
προσωπικού, όχι απλά επιµορφωµένου, αλλά ειδικευµένου στο
συγκεκριµένο αντικείµενο.
Από την παραγωγική και δηµιουργική ενασχόληση τους στην
ένταξη και απορρόφησής τους από κάποιες µορφές επιχειρήσεων,
θα έλεγα ότι θα χρειαστεί πράγµατι να ξεπεραστούν πολλά ταµπού.
Θα πρέπει να γίνει µία δυναµική καµπάνια ιδιαίτερα στο χώρο της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
να
αναληφθούν
αυτές
οι
πρωτοβουλίες.'Οσο πιο πολύ αναπτύσσεται µία κοινωνική
πρωτοβουλία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο πιο πολύ
ξεπερνάµε τις συνέπειες του άρθρου 11, στο οποίο αναφέρεται το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ότι αναγνωρίζονται µετά από µία
διαδικασία και οι µονάδες ψυχικής υγείας µη κερδοσκοπικού τοµέα.
Εντάξει, αυτές του ιδιωτικού κερδοσκοπικού είναι πιο έντιµες, γιατί
προσδιορίζονται, έχουν συγκεκριµένο στόχο και όφελος, άρα θα
πρέπει να παρέχουν και υπηρεσίες για να αµειφθούν. Αλλά αυτές
του µη κερδοσκοπικού τι σηµαίνει; Τεχνητά και φιλανθρωπικά ή αν
θέλετε µόνο για την απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή
άλλων στόχων κάποιοι εισέρχονται στη διαχείριση µιας τόσο
κρίσιµης και ευαίσθητης υπόθεσης; Θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτόν
τον ιδρυµατικό χαρακτήρα να τον αντιµετωπίσουµε µε µεγαλύτερη
αυστηρότητα.
(Στο σηµείο αυτό, την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Γ'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ)
Είµαστε όλοι µας µάρτυρες πολλαπλών καταγγελιών και
µηνυµάτων και προσωπικής εµπειρίας ακόµη για το πού οδεύουν
αυτά τα µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα ή οι µονάδες ψυχικής υγείας, τα
οποία αλλάζουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ακόµη και ονοµασία
για να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Θα έλεγα ότι ενώ
µερικά έχουν υποδοµές, δεν υπάρχει µία γενναία απόφαση από
µεριάς του Υπουργείου να ενταχθούν στο ενιαίο σύστηµα και να
επαχθούν λειτουργικά. Γιατί στη διαχείρισή τους εµπλέκονται
διάφοροι και περίεργοι φορείς και φυσικά πρόσωπα µε καταστατικά
τα οποία έχουν. Και εκεί µπορεί να υπάρξει κάποιος φιλότιµος να τα
σώσει, πολλές φορές όµως βρίσκονται σε πολύ ακατάλληλα χέρια
και έχουµε παρεκτροπές µε οδυνηρές συνέπειες για το περιεχόµενο
των στόχων τους και των καταστατικών τους αρχών.
Επιµένω, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση προτρέποντας την
Κυβέρνηση να ενσωµατώσει το µέγιστο αριθµό αυτών των
ιδρυµάτων στο ενιαίο σύστηµα. Θα είναι ένα βήµα µπροστά για να
αποφύγουµε το πρόβληµα, το οποίο πολύ σύντοµα ακόµη και αν
περάσουν έξι µήνες ή ένας χρόνος, οι έλεγχοι που θα γίνουν θα
πρέπει να είναι έλεγχοι όχι απλά µε αυστηρότητα, αλλά να έχουν
και µία καταληκτική συνέπεια για όλους αυτούς, που στο
µεγαλύτερο µέρος τους δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς τους
στόχους και τους σκοπούς. Νοµίζω ότι ήρθε η στιγµή για την
ισοτιµία όλων αυτών των ατόµων, τα οποία δεν έχουν τη
δυνατότητα να προστατεύσουν τον εαυτό τους και να αµυνθούν ή
να αντισταθούν ή να περιγράψουν αυτά που υφίστανται. Είναι
προτροπή προς την Κυβέρνηση και ελπίζω και µέσα στο
νοµοσχέδιο αυτόν το δυνητικό χαρακτήρα να τον ουσιαστικοποιήσει
µε αυστηρότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ (Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έγιναν πολύ εύστοχες
παρατηρήσεις από όλους τους οµιλητές. Εγώ δεν θέλω να
αναφερθώ στο σύνολο των παρατηρήσεων.
Θα ήθελα σταχυολογώντας µερικές σηµαντικές απ'αυτές,
ν'αναγνωρίσω ότι πραγµατικά υπάρχει πολυνοµία και είναι χρέος
του κάθε Υπουργείου να κωδικοποιήσει την νοµοθεσία, για να
µπορέσει να διευκολύνει όλους τους χρήστες της στη δουλειά τους.
Επίσης, η παρατήρηση για το άρθρο 12, ότι ίσως θα µπορούσε να
παραπέµπει στις διατάξεις των συνεταιρισµών, είναι σωστή. Εµείς
πιστεύουµε ότι θα διευκολύναµε βάζοντας αυτούσιες αυτές τις
διατάξεις στο νοµοσχέδιο, για να µπορέσει να προχωρήσει πιο
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γρήγορα και πιο εύκολα αυτή η ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Τη
στιγµή που απευθυνόµαστε σ' ένα σωρό κοινωνικούς φορείς και όχι
µόνο σε επαγγελµατίες της υγείας και τους ζητάµε να
συστρατευθούν µαζί µας σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, να τους
διευκολύνουµε δίνοντάς τους τα αναλυτικά στοιχεία των διατάξεων
και όχι αφήνοντάς τους να ανατρέχουν σε άλλους νόµους για να
βρουν τη νοµοθεσία.
Σωστή η παρατήρηση για την ανεπάρκεια εξειδικευµένου
νοσηλευτικού προσωπικού όχι µόνο στον τοµέα αυτό. 'Εχουµε
µεγάλο πρόβληµα µε εξειδίκευση νοσηλευτικού προσωπικού σε
πολλούς τοµείς. Και εκεί χρειάζεται να επιµορφώσουµε νοσηλευτές
που έχουν βγάλει και πανεπιστήµιο και ΤΕΙ για να µπορέσουν να
λειτουργήσουν ειδικές µονάδες, όπως οι µονάδες εντατικής
θεραπείας, η µονάδα τεχνητού νεφρού. Το ίδιο βέβαια θα χρειαστεί
για να στελεχώσουν αυτές τις µονάδες ψυχικής υγείας.
Για το θέµα της πρόσληψης των ψυχασθενών από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ο βασικός λόγος που εµπλέκουµε ενεργά την Τοπική
και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µέσα στους µη κερδοσκοπικούς
οργανισµούς, στα µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, στους
συνεταιρισµούς, είναι ακριβώς ότι θέλουµε να εγγράψουµε και µία
υποθήκη για µία συνέχεια στην απασχόληση αυτών των ατόµων
από αυτούς τους κοινωνικούς φορείς.
Και βέβαια "µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου"
δεν σηµαίνει µόνο -γιατί ίσως να έχει παρεξηγηθεί αυτό- κάποιους
που θέλουν να φορέσουν το µανδύα του µη κερδοσκοπικού για να
ασκήσουν κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά εµείς πιστεύουµε ότι
στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση µπορεί και πρέπει να παίξει
σηµαντικότατο ρόλο η Εκκλησία, η Αυτοδιοίκηση, πολλοί κοινωνικοί
φορείς. Και γι'αυτό σε όλους αυτούς δίνουµε τη δυνατότητα µέσα
από τη δηµιουργία συνεταιριστικών µονάδων να καθίσουν να
οργανώσουν ξενώνες, οικοτροφεία και όλα αυτά τα σχήµατα που
περιγράφει µε κάθε λεπτοµέρεια το νοµοσχέδιο, γιατί πιστεύουµε ότι
εκτός από το δηµόσιο τοµέα, και ασφαλώς τον ιδιωτικό τοµέα, τον
οποίο δεν τον καταργούµε -θα υπάρχει ιδιωτικός τοµέας- πρέπει να
ενεργοποιήσουµε αυτές τις σηµαντικές δυνάµεις που περικλείει ο
κοινωνικός τοµέας της ανάπτυξης. Μέσα στον κοινωνικό τοµέα είναι
όλοι αυτοί που θα συστήνουν αυτές τις µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Σπυριούνης έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Είχα όµως τοποθετήσει την κάρτα µου
εγκαίρως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): 'Εχετε δίκιο, αλλά η
τεχνολογία µας πρόδωσε. Εδώ προδίδει άλλα πράγµατα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Μετά τις διευκρινίσεις και του κυρίου
Υπουργού να προσθέσω ότι στη δεύτερη οµάδα άρθρων, 4 έως 12,
νοµίζω ότι εξειδικεύεται πλέον σε συγκεκριµένες µονάδες ψυχικής
υγείας το συνολικό πνεύµα του νοµοθέτη για το επί νέας βάσεως µε την παρελθούσα εµπειρία, για να µην αδικήσουµε και την
προηγούµενη νοµοθεσία- υψηλού ενδιαφέροντος κεφάλαιο υγείας,
όπως οι ψυχικώς νοσούντες ή ψυχικώς διαταραχθέντες ή
διαταρασσόµενοι.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να επισηµάνω αυτό που είναι και δική σας
συνείδηση και του Κοινοβουλίου, καθώς αναλογίζοµαι αυτό το
νοµοθέτηµα, µε την ελάχιστη εµπειρία υγείας από το στρατό και
από αυτά που παρακολουθούµε κάθε µέρα. Είµαι όµως άσχετος,
δεν είµαι ειδικός. Καθώς οραµατίζοµαι την υλοποίηση του
νοµοσχεδίου που είναι τόσο θαυµαστό -απαντώ και στις
απαισιόδοξες εκτιµήσεις του ανεφάρµοστου, εγώ το µεταφέρω σε
έναν άλλο τοµέα- αν το κατορθώσετε, προσθέτετε ένα µεγάλο βήµα
στην προώθηση και στην ευλάβεια που οφείλουµε στα θέµατα
υγείας του λαού µας, στα θέµατα ζωής του κοινωνικού συνόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Η κ. Αλφιέρη έχει το
λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω
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δύο πράγµατα. Εσείς επισηµάνατε ότι έγιναν κάποιες παρατηρήσεις
αλλά αυτές φαίνεται, ότι δεν µπορούν να κατατεθούν ή να
περάσουν στο νοµοσχέδιο. Είναι γεγονός πως αυτή είναι η
αντίληψη της Κυβέρνησης ότι καταθέτει νοµοσχέδια που µπορεί να
θεωρηθούν κοµµατικά. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Βέβαια,
δεν θα πάρουµε απάντηση αλλά ας γραφτούν στα Πρακτικά.
Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη εξειδικευµένου προσωπικού και το
παραδεχθήκατε και εσείς και το είπαµε και εµείς στις οµιλίες µας.
Με το υπάρχον εξειδικευµένο προσωπικό που υπάρχει σήµερα στο
Μ.Ψ.Υ., στο ∆ροµοκαϊ0ειο που είναι οκτάµηνης σύµβασης, τι θα
γίνει; Θέλω µία απάντηση.
∆εύτερον, εµείς δεχόµαστε την ενεργοποίηση της κοινωνίας και των
κοινωνικών δυνάµεων. 'Οµως δεν υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο αφού
δεν υπάρχει και σε γενικότερο. Σε ποιους κανόνες ενεργοποιούνται
αυτές οι κοινωνικές δυνάµεις; Αυτούς τους κανόνες τους έχει
καθορίσει το Υπουργείο; Γιατί σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν
υπάρχουν.
Τρίτον, για τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς κάναµε µία σειρά
προτάσεων, αλλά θα µπορούσαµε να δούµε δύο πράγµατα. Επειδή
είναι µία λεπτή υπόθεση το θέµα του ψυχιατρικά άρρωστου και σεις
έχετε δώσει µεγάλη έµφαση στα δικαιώµατα, στους κοινωνικούς
συνεταιρισµούς που είναι µία δοµή ιδιωτική, θα µπορούσαµε να
θέσουµε µία δικλείδα ασφαλείας, ότι οι πάσχοντες από ψυχικές
διαταραχές,
µέλη
των
κοινωνικών
συνεταιρισµών
να
εκπροσωπούνται στο ∆Σ του συνεταιρισµού και στο εποπτικό
συµβούλιο µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
Νοµίζω ότι αυτό ούτε κοστίζει και είναι και ένα βήµα πραγµατικής
συνεννόησης. Και πραγµατικά βλέπουµε ότι αυτήν τη στιγµή ο
ασθενής θα µπορεί να καταφύγει σε ένα πληρεξούσιο δικηγόρο που
να ορίζεται από το δικηγορικό σύλλογο της έδρας του
συνεταιρισµού που πιστεύω, ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε
την άποψη που έχετε περί ενεργοποίησης των κοινωνικών φορέων.
Ακόµη η διαχείριση των εσόδων του κοινωνικού συνεταιρισµού θα
γίνεται από ανεξάρτητο λογιστή που ορίζει το Υπουργείο
Οικονοµικών. Υπάρχει ένα λεπτό θέµα όσον αφορά τη διαχείριση
του δηµοσίου χρήµατος. Θεωρώ ότι υπάρχει ευαισθησία από τη
µεριά σας άρα θα πρέπει να υπάρξουν και δικλείδες ασφαλείας,
ώστε να λειτουργήσουν µε διαφάνεια αυτά που προτείνονται εδώ.
Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις δεν επηρεάζουν ούτε αλλάζουν
αλλά είναι κάποιες προτάσεις που δείχνουν ότι πραγµατικά η
Κυβέρνηση δίνει µία βαρύτητα στα δικαιώµατα των ασθενών ή µία
βαρύτητα στη διαφανή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): ∆εν υπάρχει άλλος
συνάδελφος εγγεγραµµένος για να δευτερολογήσει.
Κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της ενότητας
των άρθρων 4 έως 12 και εισερχόµαστε στην ψηφισή τους.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

το

άρθρο

10,

όπως

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό; Σας υπενθυµίζω ότι στην
πέµπτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις "κινητών µονάδων ψυχικής
υγείας", διότι οι λέξεις "ψυχικής υγείας" παρελείφθησαν στην
τροποποίηση που έκανε ο κύριος Υπουργός.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

το

άρθρο

12,

όπως

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό;

Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.45' λύεται η συνεδρίαση
για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 22 Απριλίου 1999 και ώρα 10.00' µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, 1)
συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου: "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις" και 2) µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: "Κύρωση
της Συνθήκης Συνεννόησης και Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της Γεωργίας".

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

