ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγροκηπίου Χανίων,
το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαΐας, το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 3ο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αυτιστικών Χανίων, το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, το ∆ηµοτικό
Σχολείο Λουσικών Αχαΐας και το 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου
Μαγνησίας, σελ.8430, 8434, 8439, 8445, 8454, 8459, 8465
2. Αναφορά στα γεγονότα που σηµειώθηκαν ανοικτά της
Γάζας, σελ. 8431, 8443, 8445
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8415
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών,
σελ.8417-8429
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 7 Ιουνίου 2010, σελ.8430
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό:
i. σχετικά µε συνέπειες στην αγορά των Ελληνικών οµολόγων κ.λπ., σελ.8431
ii. σχετικά µε την αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ.,
σελ.8434
iii. σχετικά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα βασικά
καταναλωτικά αγαθά κ.λπ., σελ.8436
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε το κλείσιµο
της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» κ.λπ., σελ.8439
γ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ένταξη στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας των Υδροηλεκτρικών ‘Εργων
(ΥΗΕ) άνω των 15ΜW κ.λπ., σελ.8441
δ) Προς τον Υπουργό Εθνικής ‘Αµυνας, σχετικά µε την ελληνοϊσραηλινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας κ.λπ.,
σελ.8443
ε) Προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ., σελ.8446
στ) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την κατασκευή νέας πτέρυγας για τη µονάδα
τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο Λαµίας κ.λπ., σελ.8448
ii. σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για περικοπές παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας και στα φάρµακα κ.λπ., σελ.8449
5. Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας της
χώρας, σελ.8452
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε σχέδιο νόµου: «Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010 Σύµβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ως
δανειολήπτη και εφετέρου κρατών-µελών της Ευρωζώνης και

του KFW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης», σελ.8461
2. Κατάθεση Εκθέσεων ∆ιαρκών Επιτροπών:
α) Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την ‘Εκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών-µελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων,
της Τελικής Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής», σελ.8461
β) Η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Μέτρα για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»,
σελ.8465
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Για τα γεγονότα της Γάζας:
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Π.,
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ.,

σελ. 8445
σελ. 8443
σελ. 8431

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Τ.,
σελ. 8449
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σ.,
σελ. 8447, 8448
ΒΟΡΙ∆ΗΣ Μ.,
σελ. 8442
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 8445
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,
σελ. 8440, 8441
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 8435
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι.,
σελ. 8442, 8443
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
σελ. 8447
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Π.,
σελ. 8443, 8445, 8446
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
σελ. 8448, 8449, 8450
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.,
σελ. 8450
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Γ.,
σελ. 8431, 8433, 8434,
8436, 8437, 8439
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.,
σελ. 8432, 8433
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
σελ. 8440, 8441
ΤΣΙΠΡΑΣ Α.,
σελ. 8438
Γ. Επί της επερώτησης:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ.,
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.,
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.,
ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ Κ.,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ.,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.,
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο.,
ΣΑΛΜΑΣ Μ.,
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ Ζ.,

σελ. 8454
σελ. 8456
σελ. 8461, 8462
σελ. 8455
σελ. 8454, 8455
σελ. 8460, 8468
σελ. 8464
σελ. 8457, 8458, 8466,
8467, 8468
σελ. 8462
σελ. 8463, 8464
σελ. 8452, 8453, 8465
σελ. 8456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 4 Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.45’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Κυβέρνησης κ. Γεώργιος Παπανδρέου)
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Σπυρίδωνα Γαληνό,
Βουλευτή Λέσβου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Τυφλών Ελλάδος ζητεί τη
λήψη µέτρων για τη στήριξη της σχολής τυφλών Βορείου Ελλάδος και την απρόσκοπτη λειτουργία της.
2) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέου Ολύµπου Λαγονησίου Αττικής ζητεί την άµεση
τοποθέτηση ιατρών στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων Αττικής.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα υπέρογκα ποσά προστίµων που έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες
αυθαιρέτων ακινήτων στο Νοµό Ηρακλείου.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην πρόθεση να εφαρµοσθεί το µέτρο της περιφερειοποίησης της
υπαίθρου, το οποίο θα θίξει τον αγροτικό κόσµο της Κρήτης.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κων/νος Λιαρίκος ζητεί την
πρόσθετη λήψη µέτρων για τη δασοπροστασία της χώρας.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί να µην ισχύσει το µέτρο της
περιφερειοποίησης στις αγροτικές καλλιέργειες.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης ζητεί

τον επαναπροσδιορισµό των ορίων των αρχαιολογικών ζωνών
της Κνωσού.
8) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Ζωγράφω Χατζηϊωάννου, κτηνοτρόφος, ζητεί διευκρινήσεις για το ποσό που δικαιούται ως ενίσχυση.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το δίκτυο «∆ΕΠΟΠΑΘ ΑΕ» αναφέρεται στον νόµο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και το µέγεθος του ΦΟ∆ΣΑ κατά
νοµό.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αξιωµατικών Ελληνικής
Αστυνοµίας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος ζητεί την ευνοϊκή
ρύθµιση των χρεών των αστυνοµικών υπαλλήλων προς τις τράπεζες και οργανισµούς.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ζητεί τη θεσµοθέτηση του τρόπου και των διαδικασιών µε τις οποίες θα ελέγχονται οι αυθαίρετες παρεµβάσεις στις υπάρχουσες κατασκευές.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο δήµος Μόβρης Αχαϊας ζητεί ο
νέος ∆ήµος που θα προκύψει από τη συνένωση των ∆ήµων Μόβρης, Λαρίσου και ∆ύµης να ονοµασθεί ∆ήµος ∆ύµης ή ∆υµαίων.
13) Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σπερχειάδας Νοµού Φθιώτιδας ζητεί τη δηµοπράτηση του έργου της ανέγερσης εργατικών
κατοικιών στην περιοχή του.
14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία δικαστικοί υπάλληλοι ζητούν τη
ρύθµιση βαθµολογικού και µισθολογικού αιτήµατος του κλάδου.
15) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ζητεί να απαγορευτεί η διαφήµιση βιοµηχανοποιηµένων
τροφίµων σε ανηλίκους.
16) Ο Βουλευτής Α Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία ζητεί την ακύρωση της

8416

απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής για
την αναστολή λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του
Αγίου Ανδρέα και της Κερατέας.
17) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός Νεµέας Κορινθίας ζητεί την επιδότηση της αναδιάρθρωσης των αµπελώνων στη Νεµέα Κορινθίας.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης ζητεί να
ισχύσει το οκτάµηνο στις συµβάσεις των µελών της.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ζητεί την επανεκκίνηση διαλόγου σχετικά µε
την έκδοση αγορανοµικής διατάξεως, µε την οποία καθιερώνονται επίπεδες µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Απόστολος Κονδύλης ζητεί τη
γνωστοποίηση στοιχείων του δηµοσίου χρέους.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία υιοθετεί τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού
Κινήµατος, το οποίο καλεί την ΕΕ να λάβει µέτρα για τα άτοµα µε
αναπηρία.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπ. Ιγγλέσης ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησής του.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια ‘Ενωση Νέων Αγροτών η οποία αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
νέοι αγρότες.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι ΚΦ Πατρών Αχαΐας αναφέρονται στα προβλήµατα λειτουργίας των
φυλακών Πατρών.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ∆ιεθνών Μεταφορών ζητεί τη νοµοθετική
ρύθµιση της διασφάλισης της νοµιµότητας των µεταφορών, µε
αποτελεσµατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στην αδυναµία του
ελληνικού δηµοσίου να πληρώσει εξαγωγικές επιχειρήσεις, φαρµακευτικές και κατασκευαστικές εταιρείες κλπ.
27) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ιθώµης Μεσσηνίας
ζητεί να χαρακτηριστεί πολυδύναµο, το Περιφερειακό Ιατρείο
της Αρχαίας Μεσσήνης.
28) Ο Βουλευτής Καστορίας κ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί την άµεση κάλυψη της κενής
θέσης του γιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.
29) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ζητεί την
προκήρυξη µόνιµων θέσεων για το νεοσύστατο καθηγητικό
κλάδο ΠΕ 34 της Ιταλικής γλώσσας κ.λπ..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητεί να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι
δηµόσιοι υπάλληλοι από τα νέα οικονοµικά µέτρα.
31) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας διατυπώνει τις προτάσεις της
για τον εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης.
32) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Βραχνιάς Κωνσταντίνος διαµαρτύρεται για την κατάργηση της βάσης του
δέκα, ως κριτήριο για την εισαγωγή των µαθητών στα πανεπιστήµια.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις προθέσεις της Κυβέρνησης για αλλαγές στις παρελάσεις των
εθνικών επετείων.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο Αρχοντικό «Ζαππαίων» στο Λάµποβο Βορείου Ηπείρου.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον εξοπλισµό των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από τη «SIEMENS».
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ιατρικά απόβλητα.
38) Οι Βουλευτές Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο κ. Πατούνης Απόστολος ζητεί να συνεχιστεί
ο χαρακτηρισµός του κτηρίου του Σαπωνοποιείου «ΠΑΤΟΥΝΗ»
ως µνηµείο.
39) Οι Βουλευτές Επικρατείας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
και Β’ Αθηνών κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Χορωδών Εργαζοµένων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή ζητεί τη λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη
συνέχιση του έργου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
40) Οι Βουλευτές Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
οι Πανελλήνιες Ενώσεις Μηχανικών ΕΝ και Κατωτέρων Πληρωµάτων Μηχανής ΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» διαµαρτύρονται για τις
διώξεις συνδικαλιστικών στελεχών του κλάδου.
41) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ζητεί τη
λειτουργία των κατασκηνώσεων της Αγίας Παρασκευής Στοµίου
Λάρισας για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.
42) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων
και Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Η ΑΝΥΜΩΝΗ» ζητεί τη λήψη µέτρων για τη συνέχιση λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη, του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας
«ΙΡΙ∆Α».
43) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωακειµίδης Σταύρος ζητεί την
αποµάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την περιοχή Χα-
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ριλάου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
44) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ζητεί τη λήψη µέτρων για την
εξασφάλιση της ποιότητας του ψωµιού και του υγιούς ανταγωνισµού της αγοράς.
45) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΟΛΜΕ ζητεί η παιδαγωγική επι-
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µόρφωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών να γίνεται αποκλειστικά
και δωρεάν από τα ΑΕΙ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6107/12-02-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη, Πλεύρη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 849/-19-05-2010 έγγραφο από την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 8587/12-04-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 862/19-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

05-2010 έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 8933/19-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιαννάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 916/19-05-2010 έγ-
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γραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 9570/03-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Σιδηρόπουλου Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 984/19-05-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

8427

8428

5. Στην µε αριθµό 9736/05-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ταλιαδούρου Σπυρίδωνα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 901/18-05-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δυο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω, επίσης, την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 7 Ιουνίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 864/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ Κατρίνη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία των Λουτρών Καϊάφα κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 867/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τα νέα υποπρογράµµατα του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 877/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την
ανάγκη αναστήλωσης του Κάστρου στη Σκύρο κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 872/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Πολιτισµού
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και Τουρισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα που περιορίζουν την
προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης του Πειραιά κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 879/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 851/31.5.2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίας Μερεντίτη προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της
ακρίβειας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 868/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την καθυστέρηση θεσµοθέτησης του Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Προγράµµατος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 876/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα
προβλήµατα των εργαζοµένων στην επιχείρηση «Ε∆ΡΑΣΗ» Χ.
ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ.
4. Η µε αριθµό 873/1.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα
του κλάδου των περιπτεριούχων κ.λπ..
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 861/56/1-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά προς τον Πρωθυπουργό σχετικά µε συνέπειες στην
αγορά των Ελληνικών οµολόγων κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Σαµαρά έχει ως εξής:
«Το τελευταίο διάστηµα σηµειώνονται κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις όχι µόνο από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αλλά και
από πλευράς Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ενώ πληθαίνουν και τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε την οργάνωση της άµυνας της
χώρας έναντι των κερδοσκοπικών επιθέσεων που δέχθηκε από
το Νοέµβριο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2010 και οδήγησαν
πρακτικά σε αδυναµία δανεισµού.
Μεταξύ άλλων ασκείται δριµύτατη κριτική στο Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος, για παραλείψεις και πράξεις αντιστοίχως, που οδήγησαν σε αλλαγή των
διαδικασιών διακανονισµού των συναλλαγών για τα ελληνικά
οµόλογα, που είχε ως αποτέλεσµα να προκληθούν µεγάλα περιθώρια υποτιµητικής κερδοσκοπίας και χειραγώγησης σε βάρος
τους.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός για
τη θέση της Κυβέρνησης επί του σοβαρότατου αυτού θέµατος.»
Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχάς µε συγχωρείτε καταρχήν για τη µικρή καθυστέρηση, αλλά ήθελα να
έχω µία ενηµέρωση για τους Έλληνες πολίτες που ήρθαν από τη
Γάζα. Και θέλω να εκφράσω την βαθιά ικανοποίηση µου για το γεγονός ότι, χθες, όλοι οι Έλληνες πολίτες επέστρεψαν µε ασφάλεια στην πατρίδα.
Αυτό ήταν και το πρώτο µέληµά µας και γι’ αυτό εργαστήκαµε
από την αρχή. Θέλω να επαναλάβω, βέβαια, για άλλη µία φορά,
ότι αυτές οι πράξεις βίας από το Ισραήλ, είναι καταδικαστέες,
όπως τονίσαµε µε κατηγορηµατικό τρόπο από την πρώτη στιγµή.
Κύριε Σαµαρά, η ερώτηση σας έχει τρεις πτυχές. Πρώτον, τη
λειτουργία ή µάλλον τη δυσλειτουργία των διεθνών χρηµατοπιστωτικών αγορών. ∆εύτερον, τις διαδικασίες διακανονισµού των
συναλλαγών των ελληνικών οµολόγων, αλλαγές που ούτως ή
άλλως έγιναν, επί Νέας ∆ηµοκρατίας. Τέλος, µας λέτε ότι αυτοί
οι διακανονισµοί είναι η αιτία για τη σηµερινή τραγική οικονοµική
κατάσταση της χώρας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας):
Μεταξύ άλλων είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Θα µου απαντήσετε.
Όσον αφορά στη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών,
να φρεσκάρω λίγο και τη δική σας µνήµη. Εδώ και δύο χρόνια,
έχω πάρει πρωτοβουλίες για το συγκεκριµένο ζήτηµα, πολλές
και διεθνείς, όταν βεβαίως, η προηγούµενη κυβέρνηση παθητικά
παρακολουθούσε.
Με συνεχείς διεθνείς επαφές και συναντήσεις, ιδιαίτερα µέσω
της σοσιαλιστικής διεθνούς, προτείναµε ρυθµίσεις στις αγορές,
διαφάνεια στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την καταπολέµηση
των φορολογικών «παραδείσων» και τη δηµιουργία διεθνών εποπτικών αρχών µπροστά στη χαοτική λειτουργία του διεθνούς
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ενώ εσείς, είχατε παραλύσει
από την κατάρρευση των δογµατικών σας αντιλήψεων για την
αυτορρύθµιση – αυτή ήταν η αντίληψη σας και πιθανόν να παραµένει - των αγορών.
Τους τελευταίους µήνες, και αφότου αναλάβαµε ως Κυβέρνηση, έχω συστηµατικά συναντηθεί µε Αρχηγούς χωρών, µε ακαδηµαϊκούς, τραπεζίτες και συνδικαλιστές, µε σκοπό την προώθηση προτάσεων, ώστε να ρυθµιστούν οι χρηµατοπιστωτικές
αγορές, να αντιµετωπιστούν ανορθολογισµοί που προκύπτουν
από τη λειτουργία των διεθνών οίκων αξιολόγησης και να καταπολεµηθεί η κερδοσκοπία που σηµειώνεται σε βάρος ολόκληρων

8431

χωρών και λαών.
Στην αρχή, φωνάζαµε σε κλειστά αυτιά. Σήµερα, δικαιωνόµαστε. Πείσαµε τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο
παραλογισµός και η υστερία στις αγορές των παραγώγων, δεν
ήταν ένα ζήτηµα στενά ελληνικό. Ήταν και ευρωπαϊκό και διεθνές.
Πήραµε πρωτοβουλία και υπογράψαµε κοινή επιστολή µε την
κ. Μέρκελ, τον κ. Σαρκοζί, τον κ. Γιούνκερ προς τον κ. Μπαρόζο,
για την αποτροπή κερδοσκοπικών ενεργειών που προκαλούν
αβεβαιότητα στις αγορές και τη βελτίωση της διαφάνειας στις
αγορές των παραγώγων.
Στη συνέχεια, έθεσα προσωπικά το θέµα στη συνάντηση που
είχα µε τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών, τον κ. Οµπάµα,
ο οποίος στήριξε τη πρωτοβουλία αυτή και, µάλιστα, δεσµεύτηκε
ότι θα είναι βασικό θέµα στην επικείµενη συνάντηση των G20.
Έχει λοιπόν ανοίξει ένας ευρύτατος διάλογος διεθνώς. Ελπίζω
ότι στο G20 δεν θα µείνουν στα λόγια και θα υπάρξει επιτέλους
και πράξη.
Οι πρωτοβουλίες αυτές, κύριε Σαµαρά, δροµολογήθηκαν και
από την Ελλάδα. Ναι, από την ταλαιπωρηµένη και οικονοµικά βυθισµένη στην ύφεση Ελλάδα, η οποία όµως, µε την ανόρθωση
της αξιοπιστίας της και την αποφασιστικότητα της, κατάφερε να
δώσει σε αυτές τις πρωτοβουλίες διεθνή χαρακτήρα.
Μας κατηγορείτε σήµερα για ό,τι µπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, όταν τόσα χρόνια ουδέποτε, το επαναλαµβάνω,
ουδέποτε πήρατε ως κυβέρνηση, έστω και µία σχετική πρωτοβουλία, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο µάλλον σε
ευρύτερο, διεθνές επίπεδο.
Όµως, κύριε Σαµαρά οι πρωτοβουλίες µου, οι πρωτοβουλίες
του ΠΑΣΟΚ, δεν περιορίσθηκαν στα διεθνή φόρα. Επίµονη ήταν
και είναι –γιατί δυστυχώς δικαιωθήκαµε «πανηγυρικά»- η απαίτησή µας για διαφάνεια στη χώρα µας, για κανόνες και λογοδοσία, για την πάταξη της διαφθοράς. Επίµονη ήταν και η απαίτησή
µας να διερευνηθούν µεγάλες υποθέσεις κακοδιαχείρισης και
αδιαφάνειας και επειδή µιλάµε για οµόλογα –όπως αυτή των δοµηµένων οµολόγων, µε τα οποία λεηλατήθηκαν τα αποθέµατα
των ασφαλιστικών ταµείων, δηλαδή οι κόποι των εργαζοµένων
και των συνταξιούχων της χώρας µας.
Η τότε απάντησή σας, µετά από τη δικιά µας, επίπονη απαίτηση για διαλεύκανση, ήταν να απολύσετε τον έναν άνθρωπο
που τα διερευνούσε, τον οποίον εσείς είχατε ορίσει, τον κ. Ζορµπά, για να κλείσετε άρον-άρον την υπόθεση. Αυτά πληρώνει,
κύριε Σαµαρά, σήµερα ο ελληνικός λαός.
Αν θέλετε, λοιπόν, να συµβάλετε ουσιαστικά, βοηθήστε να ξεκαθαρίσουν αυτές οι τεράστιες πληγές, αυτές που αφήσατε πίσω
σας, για να γυρίσουµε επιτέλους σελίδα σε αυτή τη χώρα και να
εµπεδώσουµε την ευνοµία και το αίσθηµα δικαίου. Είναι εθνική
ευθύνη όλων. Μην ακολουθήσετε τη µικροκοµµατική λογική του
προκατόχου σας. Είναι ώρα να βάλουµε τάξη στην πατρίδα µας.
Και αυτό κάνουµε. Αυτό κάνουµε ως Κυβέρνηση, διότι ξέρουµε
πολύ καλά –και το έχω πει σε ανύποπτό χρόνο- ότι εάν δεν µπει
τάξη στη χώρα, εάν δεν περάσει το αίσθηµα δικαίου, εάν δεν
υπάρξει ευνοµία, θα µας πάρουν όλους µε τις πέτρες και δικαίως.
Περιµένω –και δικαίως απαιτώ- κύριε Σαµαρά, τη συµβολή
σας στα θέµατα αυτά, ακόµα και σήµερα, βεβαίως αν έχετε δικές
σας προτάσεις. ∆ιότι, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαµαρά, η διεθνής διάσταση του προβλήµατος δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει την κατάσταση που παραλάβαµε στην ελληνική οικονοµία, όπως µας έλεγε ο προκάτοχός σας, ο κ. Καραµανλής. Τα
προβλήµατα που είχε η χώρα µας ήταν τεράστια. Θα ήταν πολύ
βολικό να νοµίζουµε ότι για όλα φταίνε οι διαδικασίες διακανονισµού των ελληνικών οµολόγων και, βεβαίως, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ.
Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι µας λέει ο κ.
Σαµαράς και διορθώστε µε, αν δεν έχω καταλάβει: ότι αυτές οι
τεχνικές διεργασίες που υιοθετήθηκαν και εφαρµόστηκαν επί
Νέας ∆ηµοκρατίας το 2009, είναι το αίτιο της ελληνικής κρίσης.
Όµως, την ευθύνη για αυτή την κρίση, την έχει το ΠΑΣΟΚ!
Σας υπενθυµίζω ότι, όχι µόνο είναι αρµοδιότητα της Τράπεζας
της Ελλάδος, αλλά ότι αποφασίστηκαν και δροµολογήθηκαν από
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την άνοιξη του 2009, δηλαδή επί των δικών σας ηµερών. Και για
να είµαστε συγκεκριµένοι, η υλοποίηση του συστήµατος που θα
υποστήριζε την ηλεκτρονική, αυτοµατοποιηµένη διαδικασία διακανονισµού των οµολόγων, ξεκίνησε από το Μάιο του 2009, ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτωβρίου του 2009 και µπήκε σε
λειτουργία τη ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου του 2009. Αν για πρακτικές
του τραπεζικού συστήµατος, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως προς τις διαδικασίες διακανονισµού των ελληνικών οµολόγων, έχετε νέες σκέψεις,
διαφορετικές από ό,τι εφαρµόζατε επί των ηµερών σας, βελτιωτικές, ευχαρίστως να σας ακούσω. Καταθέστε τις και, µάλιστα
άµεσα. Καταθέστε προτάσεις και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα,
όπως έχω κάνει και εγώ, στο κόµµα στο οποίο ανήκω.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, όµως, κύριε Σαµαρά, να µας µεταφέρετε και τις αντιδράσεις τους στη νέα σας θεωρία, ότι για όλα
φταίει ο διακανονισµός, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και ο νυν
Υπουργός Οικονοµικών. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σαµαρά, θα
σας παρακαλούσα, πρώτα να πείσετε τους οµογάλακτούς σας
ιδεολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, µετά, να έρχεστε εδώ
και να µας τα λέτε αυτά. Πείστε τους δηλαδή, ότι στην Ελλάδα,
δεν υπήρχαν τεράστια ελλείµµατα, ούτε χρέη, ούτε σπατάλη,
αλλά όλα ήταν ένα τέχνασµα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εξηγήστε τους, ότι δεν φταίνε τα δικά σας πεπραγµένα. Εξηγήστε
στον ελληνικό λαό, ότι δεν είχε σηµασία η διαφθορά και η αδιαφάνεια παντού. Πείτε τους, ότι δεν έφταιξε η πελατειακή διόγκωση του κράτους. Πείτε τους, ότι ήταν άνευ σηµασίας τα
σκάνδαλα των οµολόγων, του Βατοπεδίου, των υποκλοπών, του
«ΓΕΡΜΑΝΟΥ», των κουµπάρων, των καρτέλ, των άγονων γραµµών, της «SIEMENS», που δεν θελήσατε ποτέ, ούτε το φάκελο
να ανοίξετε, παρά τις εκκλήσεις µου. Σκάνδαλα, που έδωσαν παντού το σήµα για πάρτι ασυδοσίας, αυθαιρεσίας και ανοµίας, για
τα κυβερνητικά στελέχη, για τη δηµόσια διοίκηση, αλλά τελικά
και τον ίδιο τον πολίτη, λέγοντάς του ότι η φοροδιαφυγή είναι
θεµιτή, και δεν έχει offshore για να το κάνει µε νόµιµο, αν όχι
ηθικό τρόπο!
Πείτε τους, ότι δεν φταίει η ανύπαρκτη ανταγωνιστικότητα, ότι
δεν φταίνε τα ψέµατα που λέγατε επισήµως, «µε τη βούλα» και
την υπογραφή σας στους εταίρους µας και στην επιτροπή, για το
ύψος του ελλείµµατος, ότι δεν φταίει το κράτος που βρισκόταν
σε παράλυση.
Κυρίες και κύριοι, εγώ είµαι ανοιχτός να ακούσω κάθε πρόταση που µπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες διαφάνειας στη
χώρα µας.
Όµως κύριε Σαµαρά, γι’ αυτήν την υπόθεση, πρέπει να είµαστε
και αυστηροί, αλλά να είµαστε και σοβαροί στις προτάσεις µας,
ώστε αυτή την υπόθεση της ανόρθωσης της αξιοπιστίας των θεσµών του Κοινοβουλίου, να την κερδίσουµε. Και δεν θα την κερδίσει µόνο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, δεν θα την κερδίσει µόνο η Κυβέρνηση, θα την κερδίσουµε αυτήν την υπόθεση
όλοι µας, όλοι οι Βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου για το καλό
του έθνους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Αντώνης Σαµαράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα από όλα να πω
στον Πρωθυπουργό ότι σε λίγες µέρες η Νέα ∆ηµοκρατία θα παρουσιάσει και πάλι µία ολοκληρωµένη πρόταση για το ευρύτερο
ζήτηµα -το οποίο δεν ήρθαµε, βέβαια, σήµερα να συζητήσουµετης οικονοµίας, της ανάγκης για ανάταξη, δηλαδή του δικαιώµατος της προοπτικής για ανάπτυξη αργότερα και θα το παρουσιάσει, όπως πάντοτε, µε συγκεκριµένες προτάσεις, χωρίς
κοµπορρηµοσύνες, χωρίς τη µόνιµη προσφυγή στο χθες για να
βγάλουµε συµπεράσµατα για το αύριο, αλλά πάντοτε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις του σήµερα, αυτά που µπορούµε να
προσφέρουµε, λέγοντας συγκεκριµένες προτάσεις για το σηµερινό πρόβληµα του κόσµου, το οποίο είναι τεράστιο και το οποίο
κυρίως σχετίζεται µε µία λέξη: ανεργία. Και αυτή τη λέξη, εµείς
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τουλάχιστον, τη θεωρούµε το µεγάλο εχθρό του τόπου για εκείνα
που έρχονται.
Εποµένως, θα σας πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, από εδώ και
πέρα, όταν συζητάµε για οικονοµικά θέµατα να µην προσπαθούµε τα πάντα να τα ρίχνουµε στο χθες.
Εγώ σήµερα ήρθα να ζητήσω την απάντηση της Κυβέρνησης
σε ένα σοβαρό ζήτηµα, που το έθεσαν µε τον έναν ή µε τον άλλο
τρόπο, διάφορες κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις και όχι µόνο
από µας, από την Αντιπολίτευση, αλλά και από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ,
καθώς και ποικίλα δηµοσιεύµατα του Τύπου. Και µη µου λέτε να
εξηγήσω εγώ αυτά που λέω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. Να τα
εξηγήσετε πρώτα εσείς στους δέκα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που
έχουν κάνει σχετική ερώτηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Ο Βουλευτής µας και αναπληρωτής Τοµεάρχης των Οικονοµικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπέβαλε ένα σχετικό ερώτηµα
στις 20 Απριλίου. Ένα µήνα µετά την ερώτηση του κ. Σταϊκούρα,
στις 19 Μαΐου, Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν κι αυτοί σχετική ερώτηση στη Βουλή, η οποία µόλις σήµερα, µετά από σαράντα πέντε ηµέρες, απαντιέται.
Αλλά, θέλω να πω ότι απαντήθηκε –όσο απαντήθηκε, αν κατάλαβε κανείς- και πάλι αµυντικά, κοµµατικά και εκτός θέµατος.
Εγώ νόµιζα στην αρχή ότι απαντούσατε σε άλλη ερώτηση. «Γεια
σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω!». ∆ιαφάνεια από τη µία, χωρίς απάντηση από την άλλη. Και µία άποψη ότι ο διακανονισµός ήταν το
αίτιο –είπα εγώ δήθεν- το οποίο δηµιούργησε το µεγάλο πρόβληµα που µας ανάγκασε σ’ αυτήν την προσφυγή στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. ∆εν λέει τίποτα τέτοιο, ούτε και η ερώτηση
µου. Και παρακαλώ να τη διαβάσετε.
Το θέµα είναι αρκετά τεχνικό, κύριε Πρωθυπουργέ. Οι συναλλαγές πάνω στα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου διενεργούνται κυρίως στην Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά Τίτλων, την
Η∆ΑΤ, που τη διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο διακανονισµός αυτών ολοκληρώνεται την τρίτη εργάσιµη
ηµέρα από την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Αυτό είναι το
περίφηµο «Τ+3».
Τι συνέβαινε µέχρι τον περασµένο Οκτώβριο για όσες συναλλαγές δεν µπορούσαν να διακανονιστούν, αν ο πωλητής δεν διέθετε τα οµόλογα που έπρεπε να παραδώσει; Προβλεπόταν η
διενέργεια δηµοπρασιών. Τον Οκτώβριο, αµέσως µόλις ανέλαβε
η Κυβέρνησή σας, αυτό άλλαξε. Αποφασίστηκε να επανεισάγονται αυτοµατοποιηµένα στο σύστηµα –προσέξτε, αυτοµατοποιηµένα και όχι πλέον χειροκίνητα γι’ αυτό που ξεκίνησε να γίνεται
το Μάιο του 2009, δηλαδή για ελάχιστες περιπτώσεις- συναλλαγές που δεν είχαν τακτοποιηθεί στις τρεις εργάσιµες ηµέρες. Και
µάλιστα, για ένα επιπλέον διάστηµα δέκα ηµερών, δηλαδή να
τους δίνεται νέα διορία.
Αυτό είναι το λεγόµενο «recycling», αυτοµατοποιηµένη –επαναλαµβάνω- επανεισαγωγή των µη διακανονισθεισών συναλλαγών. Και αυτές οι επιπλέον δέκα ηµέρες διορία που δόθηκαν
ονοµάστηκαν «Τ+10». Μπορεί να συζητιόταν µήνες πριν, αλλά
τον Οκτώβρη εισήχθη στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα συναλλαγών.
Είναι αλήθεια, βεβαίως, ότι αυτή η de facto επέκταση της διορίας διακανονισµού –εγώ το λέω αυτό, δεν έκανα τέτοιου είδους
επίθεση για να νοµίζετε ότι έκανα γενική επίθεση εφ’ όλης της
ύλης- δεν συνιστά εφεύρεση της Τράπεζας της Ελλάδας και
αυτό το βεβαιώνει και επιστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συζητιέται, πράγµατι, ευρέως στα ευρωπαϊκά fora για το
πώς θα αντιµετωπίζονται οι µη εµπροθέσµως διακανονισθείσες
συναλλαγές.
Όµως, υπάρχουν ορισµένες παρατηρήσεις σ’ αυτό το σηµείο.
Πρώτον, σε κανένα από τα τεχνικά κείµενα που επικαλείται η
Τράπεζα της Ελλάδας δεν επιτάσσεται ως νοµική δέσµευση να
διευρυνθεί η διορία διακανονισµού µε «recycling» τύπου «Τ+10».
Επιτρέπεται, αλλά δεν επιβάλλεται. Είναι απλά στη διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχών.
Καταθέτω και τα έγγραφα µε τη σχετική αναφορά στη βιβλιογραφία.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγ-
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γραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερον, σε πλείστα κείµενα διεθνών οργανισµών επίµονα
υπογραµµίζεται η ανάγκη αυστηρής τήρησης και εποπτείας των
καθορισµένων προθεσµιών διακανονισµού ή ακόµα και η σύντµησή τους, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος να υπάρξουν ακάλυπτες θέσεις και να διασφαλιστεί αυτό που λέµε «συστηµική
σταθερότητα», ιδίως σε περιόδους αστάθειας, όπως είχαµε εµείς
και εντόνων διακυµάνσεων στις αγορές. Εσείς αποφασίσατε να
χαλαρώσετε την εποπτεία και να διευρύνετε de facto τις προθεσµίες την περίοδο που άρχιζε η µεγάλη αστάθεια.
Καταθέτω, αν θέλετε και τη σχετική βιβλιογραφία.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, η de facto επέκταση της διορίας, αυτό το λεγόµενο «recycling» του «Τ+10», είναι σαφές ότι διευκολύνει τις ακάλυπτες
ανοιχτές πωλήσεις, δηλαδή την κερδοσκοπία επί των τίτλων. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση, κάποιοι µπορούν να πουλούν συστηµατικά τίτλους που δεν έχουν, να προκαλούν έτσι υπερπροσφορά τίτλων, να ρίχνουν τις τιµές τους, να καθυστερούν να
τους παραδώσουν τους τίτλους και, τελικά, να τους προµηθεύονται από την αγορά, για να τους παραδώσουν πολύ αργότερα
αποκοµίζοντας µεγάλες υπεραξίες, γιατί στο µεταξύ οι τιµές θα
έχουν πιεστεί και άλλο προς τα κάτω.
Όταν, λοιπόν, αυτό επιτρέπεται, κάποιοι µπορούν να το κάνουν
κάποια στιγµή. Και όταν το κάνουν, θα εµφανιστούν τότε φαινόµενα υποτιµητικής κερδοσκοπίας. Και όταν οι τιµές των οµολόγων πέφτουν υπερβολικά, τα επιτόκια δανεισµού, τα spreads,
ανεβαίνουν υπερβολικά, όπως ακριβώς συνέβη και στα ελληνικά
οµόλογα.
Αυτή δεν είναι δική µας αυθαίρετη διαπίστωση. Και επαναλαµβάνω ότι δεν είναι το στοιχείο εκείνο το καθοριστικό που δηµιούργησε την άνοδο των spreads. Μην µπερδεύετε το ένα µε
το άλλο. Για το συγκεκριµένο µιλάω. Το περιγράφουν αυτό ως
σοβαρό κίνδυνο µελέτες και δηµοσιεύµατα στην Αµερική και όχι
µόνο.
Και θα ήθελα, τέλος, να σας δώσω και αυτήν την πλήρη σχετική βιβλιογραφία, για να την έχετε και να µην υπάρχει αντίρρηση
για τα λεγόµενα «naked bonds» και τα προβλήµατά τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέταρτον, δεν το λέει µόνο η βιβλιογραφία. Έγινε και στην
πράξη. Αν και τα στοιχεία που µας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας δείχνουν ότι για µήνες δεν είχαµε πολλές τέτοιες µη διακανονισθείσες συναλλαγές, τελικά κάποια στιγµή έγινε και αυτό.
Στις 30 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη, προέκυψε ξαφνικά υψηλός
όγκος τέτοιων χρεωστικών θέσεων σε οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου. Εκείνη την ηµέρα, έγινε επανέκδοση οµολόγων προκειµένου να διακανονιστούν άµεσα οι µη διακανονισθείσες συναλλαγές.
Και τρεις εργάσιµες µέρες αργότερα, στις 7 Απριλίου, την
Τρίτη του Πάσχα, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε να υπάρξει
υποχρεωτική δηµοπρασία και να κλείσουν οι ανοιχτές θέσεις και
επανέφερε το «Τ+3» και τις δηµοπρασίες, µετά την παρέλευση
τριών µόνο ηµερών. ∆ηλαδή, κατόπιν εορτής και αφού λόγω της
αναποτελεσµατικής άσκησης της εποπτείας επιτράπηκε σε κάποιους να διενεργούν ακάλυπτες ανοιχτές πωλήσεις και να χτίζουν, αυτό που λέµε, χρεωστικές θέσεις σε ελληνικά οµόλογα.
Τότε µόνο οι ελληνικές αρχές κατάλαβαν το λάθος τους και το
διόρθωσαν. Άρα, υπήρχε λάθος ως τότε.
Και ακόµα αναγκάστηκαν, έστω και για µια φορά, να καλύψουν
τους κερδοσκόπους που έπαιζαν σε βάρος του ελληνικού δανεισµού. Μπορεί να µην είχαν άλλη επιλογή εκείνη τη στιγµή, εγώ
είµαι αντικειµενικός, να το δεχτώ, µπορεί να µην ήθελαν να συγκρουστούν µε τις διεθνείς αγορές, αφού ελπίζαµε ακόµα ότι θα
βγούµε να δανειστούµε διεθνώς και θα αποφύγουµε το µηχανισµό στήριξης, να το δεχτώ και αυτό, αλλά το λάθος έγινε από
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τον Οκτώβριο. ∆εν µπορούµε να λέµε ότι δεν υπήρχε λάθος.
Τέλος, επισηµαίνω ότι ήδη διάφορες χώρες, µε κύριο παράδειγµα την Αµερική από πρόπερσι και τη Γερµανία σήµερα, κινούνται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μειώνουν τα περιθώρια κερδοσκοπίας µε κάθε τρόπο, ιδίως µε την απαγόρευση
των ακάλυπτων ανοιχτών πωλήσεων. Στη Γερµανία τις τελευταίες ηµέρες, κύριε Παπανδρέου, όπως ξέρετε, απαγορεύτηκαν
οι ανοιχτές ακάλυπτες πωλήσεις σε οµόλογα της Ευρωζώνης,
αλλά και σε µετοχές.
Εµείς, επί µήνες ήµασταν στο στόχαστρο των κερδοσκόπων
και το ίδιο διάστηµα µε δική µας πρωτοβουλία είχαµε διευρύνει
τα περιθώρια κερδοσκοπίας. Θα τα περιορίσουµε και πάλι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα παρακαλέσω, κύριε
Πρόεδρε, να ολοκληρώνετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆ηλαδή, µόνοι µας παραλείψαµε να ελέγξουµε τους κερδοσκόπους, ενώ εµείς οι ίδιοι ήµασταν τα θύµατα της κερδοσκοπίας. Αυτό το λάθος δεν έχει εξήγηση και αυτό τουλάχιστον
πρέπει να το παραδεχτείτε. Όπως βλέπετε, εγώ εξαντλώ πλήρως
την καλοπιστία απέναντι σας. Λάθος σας καταλογίζουµε. ∆εν
είπα κατ’ ανάγκη πρόθεση. Ξεκινήσατε σαν να υπάρχει η µύγα
που σας µυγιάζει. Αλλά είναι λάθος αυτό το οποίο συνέβη και
ήταν λάθος σοβαρό, γιατί δεν επιδείξαµε την κατάλληλη άµυνα
που έπρεπε να επιδείξουµε. Και θεωρώ, ότι ήταν ασυγχώρητο
και δείχνει ότι εκείνη την εποχή δεν ήξερε η Κυβέρνηση τι έκανε,
δεν καταλάβαινε και φοβάµαι ότι ακόµα δεν καταλαβαίνετε, κύριε
Παπανδρέου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): ∆εν ξέρω, κύριοι συνάδελφοι, ποιος
έχει τη µύγα και ποιος µυγιάζεται, αλλά φοβάµαι ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Ήξερε πολύ καλά τι
έκανε, όταν έστελνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχές Οκτώβρη, λίγες µέρες πριν από τις εκλογές, µία ολόκληρη έκθεση –µε
βούλα και υπογραφή- ότι το έλλειµµα του ελληνικού κράτους,
του ελληνικού προϋπολογισµού, ήταν 6%, όταν εµείς το βρήκαµε
στο 12%.
Αυτή ήταν µία συνειδητή πράξη, ξέρατε πολύ καλά τι κάνατε
και αυτά πληρώνουµε σήµερα. Βεβαίως, χαίροµαι κύριε Σαµαρά,
-παρ’ ότι στην ερώτηση σας άλλο είναι το ύφος -διαβάστε το και
εσείς ξανά- που λέτε ότι ο διακανονισµός δεν ήταν το πρόβληµα
και δεν µας κατηγορείτε ότι αυτό είναι το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Να ξεκαθαρίσουµε
τώρα, ποιο ήταν το πρόβληµα. Το έχουµε συζητήσει πολλές
φορές, το ξέρετε πολύ καλά. Και αν έχουµε και σήµερα ανεργία,
κάτι το οποίο είναι ένα θέµα πρώτης προτεραιότητας για εµάς,
βεβαίως, αυτό έχει σχέση µε πολιτικές επιλογές, οι οποίες έγιναν
στο παρελθόν. Όπως για παράδειγµα, αντί να γίνουµε ανταγωνιστική οικονοµία και να βρούµε πραγµατικά δουλειές για τους
νέους ανθρώπους, που να είναι βιώσιµες δουλειές, είχε γεµίσει
το κράτος µε τα «STAGE» και µε κοµµατικές προσλήψεις από το
παράθυρο. Αυτή ήταν η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας,
την οποία εσείς παραδώσατε. Και µετά, µας λέτε, γιατί υπάρχει
ανεργία.
Πάντως, κύριε Σαµαρά, χαίροµαι που από την πλευρά σας, θέλετε να είστε εποικοδοµητικός και σε αυτό το ζήτηµα. Γιατί είναι
κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό. Γιατί σε άλλα θέµατα, όπως προχθές, που είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε το µεγάλο ζήτηµα των µέτρων που αναγκαστήκαµε να πάρουµε- θα
ήταν πολύ σηµαντική η συµβολή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που κυβέρνησε έξι χρόνια αυτήν τη χώρα. Θα ήταν πολύ σηµαντική η συµβολή σας και διεθνώς για το ελληνικό έθνος, αν
είχατε στηρίξει και αν είχατε δώσει το µήνυµα και διεθνώς, ότι
εδώ υπάρχει µία συµπαγής προσπάθεια του ελληνικού λαού, ευρύτερα των ελληνικών κοµµάτων, γι’ αυτές τις προσπάθειες που
κάνει σήµερα η Κυβέρνηση.
Εγώ χαίροµαι που οι Βουλευτές µας παίρνουν πρωτοβουλίες
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για τη διαφάνεια.
Σε ό,τι αφορά όµως το τεχνικό θέµα, και θα το κάνουµε, και
θα το συνεχίσουµε, διότι αυτή είναι η κεντρική µας θέση και η
κεντρική µας γραµµή, είτε είναι εξεταστικές, είτε οτιδήποτε άλλο.
Όµως, «χαλάρωση», κύριε Σαµαρά, ήταν το σύστηµα το οποίο
υιοθετήθηκε επί των ηµερών σας, βέβαια, από την Τράπεζα της
Ελλάδας.
Η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία είναι ένα από τα µεγάλα ζητήµατα που έχει τεθεί διεθνώς. Μάλιστα, πριν από ένα µήνα περίπου «έπεσε» η Wall Street κατά περίπου χίλιες µονάδες. Και
πολλοί το ερµηνεύουν αυτό ότι είχε σχέση µε τη λεγόµενη «αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αποφάσεων», δηλαδή, αποφάσεων
που δεν περνούν από τον ανθρώπινο νου, αλλά µέσα από τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου της Κυβέρνησης)
Αλλά, µιλήσατε για τεχνικά ζητήµατα, για τα οποία εγώ είµαι
ανοιχτός να ακούσω σκέψεις και προτάσεις σας.
Αν έχετε προτάσεις, εγώ θα πρότεινα, όπως έχουµε πει κύριε
Σαµαρά, και στη διακοµµατική συνάντηση που κάναµε, υπό τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, για τη διαφάνεια, τα θέµατα της διαφάνειας να τα κοιτάξει η Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας που
είναι θεσµός της Βουλής.
Φέρτε αυτές τις προτάσεις, να δούµε τη λειτουργία των αγορών, να δούµε τη λειτουργία αυτών των αυτοµατοποιηµένων
πρακτικών. Να δούµε αν υπάρχουν και να προτείνουµε και εµείς
αναγκαίες αλλαγές και διορθώσεις αυτών των συστηµάτων ως
κράτος ή ως Κοινοβούλιο αναγκαίες αλλαγές και διορθώσεις
αυτών των συστηµάτων και στα άλλα κοινοβούλια καθώς και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και βεβαίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τότε, θα είναι θετική,
ελπίζω, η συµβολή όλων των κοµµάτων.
Βρισκόµαστε σε µια από τις πιο κρίσιµες στιγµές της νεότερης ιστορίας µας. Το οικονοµικό πρόβληµα που ζει ο ελληνικός
λαός, ο συνταξιούχος, η νέα γενιά, και η ελληνική οικογένεια,
είναι συµπτώµατα µιας βαθύτερης κρίσης, όχι τεχνοκρατικής
εξαιτίας τεχνικών προβληµάτων σε κάποιο διακανονισµό. Είναι
βαθύτερα συµπτώµατα, που έχουν στο επίκεντρό τους το πολιτικό σύστηµα στη χώρα µας. Και το πολιτικό σύστηµα, κυρίες και
κύριοι, το γνωρίζουµε και το ζούµε αυτές τις µέρες. Είναι ένα σύστηµα που δεν ήταν ανεξάρτητο από κάθε λογής συµφέροντα,
µικρά, µεγάλα, επιχειρηµατικά, µιντιακά, συντεχνιακά, ρουσφετολογικά, ιδιοτελή.
Και είναι χρέος µας να αλλάξουµε ριζικά αυτό το πολιτικό σύστηµα. Είναι χρέος µας να λυτρώσουµε τον πολιτικό, το Βουλευτή, από ένα σύστηµα που τον θέλει εξαρτηµένο. Να καταρρίψουµε αυτήν την ακραία λογική που λέει «φταίνε οι τριακόσιοι
της Βουλής».
Σήµερα, ένα ολόκληρο σύστηµα πρακτικών και αντιλήψεων
διακυβέρνησης πρέπει να ανατραπεί, Και αυτό που κάνουµε
εµείς, κύριε Σαµαρά. Αυτό κάνουµε εµείς, αυτό κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, φέρνει αλλαγές και ανατροπές.
Περιµένω από εσάς, να συµβάλλετε µε σοβαρότητα σε όλα τα
θέµατα της διαφάνειας, γιατί θα είναι και προς όφελος της παράταξής σας, πόσο µάλλον του έθνους και ιδιαίτερα της δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαεννιά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 862/57/1-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αύξηση του παραεµπορίου κ.λπ..
Το κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Καρατζαφέρη έχει
ως εξής:
«Την ώρα που η Κυβέρνηση εµφανίζεται να καταβάλει προσπάθειες για την πάταξη της φοροδιαφυγής ζητώντας από τους
πολίτες να συλλέγουν πάντοτε αποδείξεις, το παράνοµο, αφορολόγητο εµπόριο ακόµα και σε κεντρικούς δρόµους της πρωτεύουσας έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, ο τζίρος του αποτιµάται
σε αρκετά δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι νόµιµοι έµποροι και καταστηµατάρχες βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας της πίεσης που
υφίστανται από τον αθέµιτο ανταγωνισµό, ενώ, παράλληλα, το
κράτος χάνει σηµαντικού ύψους φορολογικά έσοδα.»
Ερωτάσθε:
Προτίθεστε να πατάξετε το φαινόµενο; Αν ναι, πώς;».
Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Καρατζαφέρη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το θέµα που θέτει ο Αρχηγός του ΛΑΟΣ είναι, πράγµατι, ένα χρονίζον και µεγάλο θέµα. Όποτε συναντώ εµπορικούς
συλλόγους και επιµελητήρια, και παλαιότερα, ως αντιπολίτευση,
και τώρα µου το θέτουν ως ένα πρόβληµα που βλάπτει τις δικές
τους οικονοµίες, βλάπτει γενικότερα τα έσοδα του κράτους και
επηρεάζει αρνητικά τη νόµιµη ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, τους
εµπόρους, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας και αφορά στους ίδιους τους καταναλωτές, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, αλλά ακόµη και την
ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται, διότι δεν ελέγχονται
από κανέναν αρµόδιο φορέα και, πολλές φορές, είτε έχουν λήξει,
είτε περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.
∆ηµιουργεί επίσης πολλά και σοβαρά προβλήµατα σε πολλούς
επαγγελµατίες, αφού στο χώρο αυτό αναπτύσσονται και άλλες
παράνοµες δραστηριότητες, το λεγόµενο «φαινόµενο του πάγκου», που είναι και η τελική ενέργεια. Προηγούνται όµως άλλες,
οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακόµη σηµαντικότερες, τόσο από ποινική όσο και από οικονοµική άποψη. Μιλάµε για το λαθρεµπόριο, την παραβίαση της νοµοθεσίας για την
πνευµατική ιδιοκτησία και άλλα παρεµφερή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις πολύ µεγάλες δυσκολίες, είναι και αυτό ένα µέρος της µεγάλης µάχης που δίνουµε
για τη διαφάνεια και την ευνοµία. Ξέρετε ότι η επικρατούσα κατάσταση στην Αθήνα, η δηµοτική αρχή του δήµου, αλλά και η ∆ιεύθυνση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, το έχουν θέσει ως
προτεραιότητα. Υπάρχει αστυνόµευση πια των σηµείων όπου
διαπιστώνεται η ύπαρξη παραεµπορίου ενώ πραγµατοποιούνται
καθηµερινά πεζές και εποχούµενες περιπολίες –θα τις βλέπετε
και εσείς- που έχουν ενταθεί, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
της χώρας. Έχουν σχεδιαστεί και λαµβάνουν χώρα συντονισµένες ενέργειες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µε τη στελέχωση µεικτών κλιµακίων ελέγχου παράνοµων µικροπωλητών, τα οποία έχουν προβεί µέχρι σήµερα σε
σηµαντικό αριθµό κατασχέσεων εµπορευµάτων, επιβολής προστίµων και αποµάκρυνσης παραβατών.
Ενδεικτικά σηµειώνω, κύριε Καρατζαφέρη, ότι µόνο το προηγούµενο δίµηνο, από τις 13 Μαρτίου έως τις 11 Μαΐου, µόνο στο
∆ήµο της Αθήνας, συγκροτήθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα κλιµάκια µεικτού ελέγχου, τα οποία πραγµατοποίησαν
πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις κατασχέσεις σε αυτό
το παράνοµο εµπόριο.
∆εν είναι βέβαια, δυνατόν να αντιµετωπιστεί το θέµα µόνο µε
αστυνοµικά κατασταλτικά µέτρα, αλλά απαιτείται συλλογική δραστηριοποίηση και συντονισµένη συνεργασία σε βάθος χρόνου,
όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ενεργούµε προς κάθε κατεύθυνση,
µέσω της θεσµοθέτησης κοινών δράσεων και ενεργειών από
όλους τους φορείς, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τα Υπουργεία.
Οπωσδήποτε η γραφειοκρατία την οποία συναντάµε παντού,
κύριε Καρατζαφέρη, σε όλο το δηµόσιο, σε όλες τις υπηρεσίες,
οι πολλαπλές αρµοδιότητες που υπάρχουν οι κεντρικές της Το-
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πικής Αυτοδιοίκησης, των νοµαρχιών- δηµιουργούν ένα περίπλοκο κουβάρι, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θεωρούµε ότι θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο να σπάσει
η γραφειοκρατία.
Σας φέρνω απλώς ένα παράδειγµα. Αρµόδια όργανα για την
τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία
του υπαίθριου εµπορίου και στον έλεγχο των παραβάσεων των
σχετικών διατάξεων και µε δυνατότητα επιβολής χρηµατικών
προστίµων είναι:
Πρώτον, τα συνιστώµενα από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και από τις Περιφέρειες
κλιµάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εµπορίου.
Οι υπάλληλοι του ανωτέρω Υπουργείου και των οικείων νοµαρχιακών αρχών, όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας του οικείου ΟΤΑ, όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφόσον δεν
υφίσταται ή δεν επαρκεί η ∆ηµοτική Αστυνοµία ή αν τούτο κριθεί
απαραίτητο από το νοµάρχη ή το δήµαρχο, κατά περίπτωση.
Όπως καταλαβαίνετε εκτός από το παραεµπόριο, πρέπει να
καταπολεµήσουµε την αδιαφάνεια και τη γραφειοκρατία, που
προκαλεί πολλές φορές τη διαφθορά και την ανοµία.
Γι’ αυτό, ήδη συνεργάζονται τα συναρµόδια Υπουργεία, σε ένα
κοινό χάρτη, για να δηµιουργήσουµε την πόλη που θα είναι βιώσιµη, ανθρώπινη, ανθηρή οικονοµικά, ελκυστική για τον πολίτη,
τον επιχειρηµατία, αλλά και για τον επισκέπτη.
Προχωράµε επίσης σε συγκεκριµένες ενέργειες, που έχουν
ως στόχο το µεγαλύτερο δυνατό περιορισµό του παραεµπορίου,
όπως µικτά συνεργεία ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριων
αγορών, σε συνεργασία πάντα µε τον οικείο δήµο, ενώ απλουστεύουµε τη διαδικασία κατασχέσεων και προωθούµε τη διαφανή διαχείριση των κατασχεθέντων προϊόντων από τους
οικείους δήµους.
Εντατικοποιούνται, σε συνεργασία µε την ΥΠΕΕ, το πρώην
Σ∆ΟΕ, οι έλεγχοι σε παράνοµα καταστήµατα και κέντρα, σε
πολλά ξένα καταστήµατα στο ιστορικό κέντρο, αλλά και ευρύτερα στην Αττική, για τον εντοπισµό προϊόντων που δεν έχουν
ταυτότητα προέλευσης, που µεταπωλούνται στη συνέχεια σε µη
νόµιµους µικροπωλητές.
Αξιοποιείται και η δυνατότητα χρήσης της FRONTEX, που έχει
scanners και κάνει τη σάρωση στην Πάτρα και στην Ηγουµενίτσα, ώστε να ανιχνεύονται τα λάθρα προϊόντα, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, το οποίο δεν
θα έπρεπε, πολύ σωστά, κύριε Καρατζαφέρη, να είναι σύνθετο.
Εµείς το έχουµε κάνει πολύ πιο σύνθετο, λόγω της απίστευτης
γραφειοκρατικής και συγκεντρωτικής αντίληψής µας στο χώρο
της δηµόσιας διοίκησης. Πιστεύω, όµως, ότι µέσα και από το διάλογο µε τους φορείς, αλλά και µε τις µεγάλες τοµές που κάνουµε
µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», είναι και αυτό ένα από τα θέµατα που θα
µπορέσει να µπει σε µια διάσταση ευνοµίας και σωστής λειτουργίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρωθυπουργέ, θα µου επιτρέψετε
εις τον πρόλογό µου να κάνω µια αναφορά για το προηγούµενο
θέµα.
Εάν κατάλαβα καλά, υπάρχει µια πρόταση µοµφής από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση στο πρόσωπο του κεντρικού τραπεζίτη, αλλά και από δέκα δικούς σας Βουλευτές. Έχουµε έναν πόλεµο και σε έναν πόλεµο ο στρατάρχης δεν µπορεί να είναι
τραυµατισµένος. Τώρα ο πόλεµος είναι οικονοµικός και ο στρατάρχης της χώρας, πέραν του Πρωθυπουργού, είναι ο κεντρικός
τραπεζίτης.
∆εν µπορεί να έχουµε µια µάχη µε έναν κεντρικό τραπεζίτη
«τραυµατισµένο» από το πολιτικό σύστηµα. Το πρώτο που πρέπει, παρακαλώ πολύ, είναι να κληθεί στην Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας, να δώσει εξηγήσεις και να πάρει την επιβεβαίωση
του πολιτικού κόσµου ότι µπορεί να προχωρήσει. «Τραυµατι-
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σµένος» ο κεντρικός τραπεζίτης δεν µπορεί να κάνει τη δουλειά
του στην καθηµερινή αναµέτρηση στην Ευρώπη, αλλά και στον
υπόλοιπο κόσµο. Αυτά δεν πρέπει να µένουν κενά.
Τώρα, βέβαια, είναι προϊόν και της δικής σας εσωτερικής εσωστρέφειας. ∆εν πιστεύω ότι είναι σύµφωνο το όλο ΠΑΣΟΚ µε
αυτή τη µεµονωµένη ενέργεια. Και πιστεύω ότι αυτή η εσωτερική
φαγούρα εις τα κόµµατα δεν προάγει, αλλά µάλλον δηµιουργεί
προβλήµατα και προσκόµµατα στην ανάγκη αντιµετωπίσεως των
µεγάλων και κυρίαρχων θεµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα.
Πριν από κάποια χρόνια, κύριε Πρωθυπουργέ, σε ένα συνέδριο στο Μαρακές, στο Μαρόκο, µας είχαν πάει για να µας δείξουν την κεντρική πλατεία, η οποία ήταν γεµάτη µικροπωλητές.
Αυτό ήταν και το show. Και τελικά, αυτό το show είναι πλέον εδώ,
στην πλατεία Κοτζιά. Έχω µια εικόνα, την οποία την καταθέτω
στα Πρακτικά, έτσι για την αξία της. ∆ηλαδή, Μαρακές!
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα εικόνα, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αυτό το Μαρακές µεν µπορεί να δίδει εις το Μαρόκο πολλά
έσοδα, αλλά εδώ εις την Ελλάδα αφαιρεί έσοδα, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας πει ο παρακείµενος Υπουργός Οικονοµικών ότι
υπολογίζεται περίπου σε 4.000.000.000 ευρώ ο χαµένος ΦΠΑ.
Τέσσερα δισεκατοµµύρια, δηλαδή η µισή δόση του Μαΐου από
τα χρήµατα τα οποία πήραµε. Τέσσερα δισεκατοµµύρια!
Ο ΦΠΑ, όπως σας είχα πει βέβαια, δεν θα αυξανόταν και όπως
δεν αυξήθηκε, παρ’ ό,τι από 19% πήγαµε στο 23%. ∆εν αυξήθηκε, έµεινε ακριβώς ο ίδιος, ακριβώς γιατί υπάρχει µείωση του
τζίρου. Γιατί όσο αυξάνει ο ΦΠΑ, τόσο µειώνεται ο τζίρος, άρα
τόσο µειώνεται και το τελικό αποτέλεσµα, µε συνέπεια να έχουµε
αυτήν την καχεξία στην οικονοµία.
Χάσαµε τη βιοµηχανία, τα τελευταία σαράντα χρόνια, από
λάθη και των δύο µεγάλων κοµµάτων. Πόσο ευτυχής θα ήταν η
Ελλάδα αν είχαµε τη βιοµηχανία του 1960, δηλαδή αν υπήρχαν
οι µεγάλες ανταγωνιστικές -της ευρώπης- βιοµηχανίες, της «ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ», του «ΑΙΓΑΙΟΝ», της «IZOΛΑ» κ.λπ.! Θυµάµαι ότι πηγαίναµε επισκέψεις σε συγγενείς µας που είχαν φύγει
µετανάστες στη Γερµανία και άνοιγαν τα ψυγεία τους και ήταν
«ΙΖΟΛΑ».
Σήµερα δεν έχουµε καµµία µεγάλη βιοµηχανία. Χάσαµε λοιπόν
τη βιοµηχανία και δυστυχώς κινδυνεύουµε να χάσουµε και το
εµπόριο. Κάθε µέρα κλείνουν µαγαζιά. Θυµάµαι ότι πριν από µερικά χρόνια περπατούσαµε στο δρόµο και δεν υπήρχε ούτε ένα
ενοικιαστήριο για µαγαζί και ο «αέρας» για να νοικιάσεις µαγαζί
έφτανε τότε στα 50.000.000 δραχµές. Σήµερα σε παρακαλάει ο
άλλος να νοικιάσεις το µαγαζί του σε εξευτελιστική τιµή. Αυτό
σηµαίνει µείωση της οικονοµικής δράσης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ένας από τους λόγους που κλείνουν τα µαγαζιά είναι
το παραεµπόριο. Υπολογίζονται σε έως και εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες οι παράνοµοι µικροπωλητές. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι
εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες µαγαζιά κινδυνεύουν. Ο ένας πληρώνει ενοίκιο, πληρώνει φως, πληρώνει κοινόχρηστα, πληρώνει
το νερό του, πληρώνει το ΤΕΒΕ του, πληρώνει το ΙΚΑ του υπαλλήλου. Ο άλλος στρώνει µία κουρελού απ’ έξω, τον ανταγωνίζεται και του παίρνει τη δουλειά. Όσο πτωχεύει ο ελληνικός λαός
–γιατί βεβαίως ο ελληνικός λαός έχει πτωχεύσει τα µάλα, νοµίζω,
και το αντιλαµβάνεται ο καθένας σε σχέση µε το πώς ήταν πριν
από δύο ή τρία χρόνια- καταφεύγει σ’ όλο αυτό το παραεµπόριο
µε συνέπεια και αποτέλεσµα µία τεράστια ζηµιά.
∆εν δουλεύουν τα µαγαζιά, κλείνουν. ∆ώδεκα κλάδοι τείνουν
να αφανιστούν. Ο κλάδος της υποδηµατοποιίας: Πού είναι τα εργοστάσια υποδηµατοποιίας; Κάποτε το ελληνικό παπούτσι
έφερνε συνάλλαγµα στην Ελλάδα. Σήµερα είναι ζήτηµα αν έχουν
µείνει µία ή δύο µονάδες, ακριβώς γιατί δεν µπορεί να πουλήσει
το ελληνικό παπούτσι -χαίροµαι που συµφωνείτε, κύριε Πρωθυπουργέ- γιατί έρχεται ακριβώς αυτό το «µαϊµού» παπούτσι, όπως
και το «µαϊµού» φόρεµα από την Κίνα.
Θα σας θυµίσω τι είχε κάνει παλιά η Ιαπωνία. Πριν από πενήντα χρόνια πήραν ένα µέρος έξω από το Τόκιο και το ονόµασαν
περιοχή USA. Πώς λέµε πλατεία Αµερικής εµείς; Έβαλαν εκεί
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λοιπόν µία βιοµηχανική µονάδα και έγραφαν τα προϊόντα τους
«made in USA». Και αυτά τα προϊόντα έκαναν το γύρο του κόσµου και πίστευε ο κόσµος ότι είναι αµερικάνικα και ήταν από
την περιοχή «made in USA» έξω από το Τόκιο. Αυτά τα κόλπα συνεχίζουν σήµερα µε τα κινέζικα προϊόντα, τα οποία εµφανίζονται
να έχουν τη σφραγίδα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
αυτό είναι ένα τέχνασµα. Όλα αυτά µπορούν να τα σώσουµε. Ξέρουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Ουαί και αλίµονο, αν δεν ξέρει
ο κ. Σαχινίδης πού είναι οι µεγάλες αποθήκες του παραεµπορίου.
Πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος.
Επειδή λοιπόν δεν έχετε µηχανισµούς αµύνης –το οµολόγησε
πριν από τρεις µήνες ο κ. Σαχινίδης εδώ σε ερώτηση που ετέθη
από τον κύριο Κοραντή- να κάνετε αυτό που έκανε ο Τζουλιάνι
πολύ απλά. Ο δηµοτικός αστυνοµικός είχε ένα σπρέι. Όταν λοιπόν πήγαινε σε εµπόρευµα, µε το σπρέι το έβαφε και κατέστρεφε
το προϊόν και τελείωσε. Ούτε κατασχέσεις, ούτε ιστορίες. Αλλά
δεν µπορούσε να πουληθεί αυτό το προϊόν. Πολύ απλά µ’ ένα
σπρέι καταστρέφεται το παράνοµο προϊόν. Απλούστατο. Ο δηµοτικός υπάλληλος µπορεί να το πράξει αυτό. Εάν δεν το κάνουµε, πρώτον η πατρίδα χάνει χρήµατα. ∆εύτερον, εκτός από τα
4.000.000.000, κύριε Πρωθυπουργέ, περίπου 12.000.000.000
είναι η «διαρροή» συναλλάγµατος προς τα έξω, τα χρήµατα που
βγάζουµε. Όταν κάποιος πάει στην τράπεζα για µία δουλειά, πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. Κανονίστε
λοιπόν και πάρτε µία απόφαση ο οποιοσδήποτε εξάγει χρήµατα
στο εξωτερικό να είναι ασφαλιστικώς και φορολογικώς ενήµερος, οπότε λοιπόν τουλάχιστον αυτός θα πάει να βάλει τα ένσηµά του µε τα οποία σήµερα δεν καλύπτεται το ασφαλιστικό
στην τραγική κατάσταση στην οποία οδηγείται. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να υπάρξει βούληση και θέληση.
Αντιλαµβάνεστε βεβαίως ότι οι τιµές βρίσκονται στο ζενίθ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το έκανα πριν από πέντε χρόνια και εν συνεχεία το έκαναν και κανάλια. Πήγα στο «LIDL» της Γαλλίας στο
Στρασβούργο και πήρα µία σειρά προϊόντων. Ήταν και ο κ. Μπεγλίτης εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Εν συνεχεία πήγα στην
Φρανκφούρτη όπου πήραµε το αεροπλάνο για να έλθουµε και
πήρα από το ίδιο «LIDL» τα ίδια προϊόντα και από εδώ στο «LIDL»
Καλλιθέας τα ίδια προϊόντα. Τρεις φορές επάνω. Πολύ απλά θα
πάει το Υπουργείο Οικονοµικών, θα πάει το Σ∆ΟΕ και θα πει στο
«LIDL»: «Θα µου πουλάς όσο πουλάς σε Γαλλία και Γερµανία
ακριβώς». ∆εν µπορεί το µακαρόνι να έχει τρεις φορές επάνω.
Κύριε Σαχινίδη, µπείτε τώρα στο internet. Το ίδιο µακαρόνι, το
ίδιο βάρος, η ίδια µάρκα 0,30 - 0,31 ευρώ στη Γαλλία και στη Γερµανία, 1 ευρώ και κάτι στην Ελλάδα, τρεις φορές πάνω. Ο φτωχότερα αµειβόµενος Έλληνας πληρώνει τρεις φορές ακριβότερα. Μπορούµε να πληρώνουµε και εµείς όσο έξω. Εάν το
κάνετε αυτό, είναι σαν να δίνετε αύξηση 30% στον Έλληνα πολίτη. Εφόσον δεν µπορούµε να του δώσουµε αύξηση, τουλάχιστον να τον πληρώσουµε µειώνοντας το κόστος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κατ’ αρχάς, ξέχασα κύριε Καρατζαφέρη να σας ευχηθώ σιδερένιος.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτηµα που θέσατε, το οποίο ήταν
αναφορά στην προηγούµενη ερώτηση του κ. Σαµαρά, παρ’ ότι
δεν άκουσα ούτε πρόταση µοµφής από τον κ. Σαµαρά, ούτε, βεβαίως υπάρχει από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδας, είναι σωστή η θέση σας για την Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής -που ούτως ή άλλως
θεωρώ ότι κάνει µια πολύ συστηµατική δουλειά. Γιατί ζητήσαµε,
και εµείς ως Κυβέρνηση, αλλά και όλα τα κόµµατα, µετά από τη
διακοµµατική συνάντηση που είχαµε, υπό την προεδρία του κ.
Παπούλια, να κάνει µια αξιολόγηση της λειτουργίας των θεσµών,
από τη Βουλή µέχρι το κράτος, ώστε να µας φέρει συγκεκριµένες προτάσεις για την περαιτέρω διεύρυνση και εµβάθυνση της
διαφάνειας, πέραν και από αυτά τα οποία ήδη κάνει η Κυβέρνηση, όπως είναι το θέµα της ανάρτησης, όλων των υπογραφών
στο διαδίκτυο, της αξιοκρατίας και ούτω καθ’ εξής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρώ λοιπόν λογικό ότι αυτή η επιτροπή θα µπορούσε να
εντρυφήσει, αν θέλετε, και στο θέµα της λειτουργίας των αγορών, σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονοµία και όχι µόνο. Είναι ένα
µεγάλο θέµα, που παρακολουθούν πολλές χώρες και πολλά Κοινοβούλια, αυτή τη στιγµή. Οπωσδήποτε, θα είναι στην ευχέρεια
της επιτροπής να καλέσει και το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, για να συζητήσει και για τα γενικότερα, αλλά και για το ειδικότερο θέµα, το οποίο και εσείς αλλά και οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ έχετε θέσει, για να µην υπάρχουν οι οποιεσδήποτε απορίες και να διαλευκανθούν αυτά τα ζητήµατα.
∆εύτερον, σε ό,τι αφορά το παραεµπόριο, και εγώ, κύριε Καρατζαφέρη, έχω επισκεφτεί το Μαρακές. Εκεί βέβαια, όπως είπατε, υπάρχει ένα φαινόµενο, το οποίο είναι και τουριστικό είδος.
Είναι συνειδητή πράξη των τοπικών αρχών, να διαµορφώσουν
µια λαϊκή µε τους πάγκους αυτούς, µε τα χρώµατα αυτά, µε την
ποικιλία αυτή, για να µπορούν να έχουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό, βεβαίως, από το να υπάρχει το παραεµπόριο, να µην ελέγχεται, να είναι αυθαίρετο, να
πηγαίνει όπου θέλει και, ουσιαστικά, να υπονοµεύει τη λειτουργία της αγοράς και όλων εκείνων που πραγµατικά πουλούν, που
επιχειρούν µε νόµιµο τρόπο και αποδίδουν εισφορές και φόρους.
Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο λέτε είναι ένα πολύ βασικό πρόβληµα. Ουσιαστικά, έχουµε την απώλεια σηµαντικών εσόδων,
αλλά έχουµε, όπως λέτε, και το χτύπηµα των ελληνικών προϊόντων από τις πρακτικές αυτές, όπως βεβαίως και την πίεση στον
παραγωγικό ιστό της χώρας µας.
Μιλήσατε και για το θέµα της ακρίβειας. Είναι ένα πολύ βασικό
θέµα. Θα έχω την ευκαιρία, απαντώντας και στον κ. Τσίπρα, ο
οποίος έχει θέσει το ίδιο θέµα, να µιλήσω για αυτό το ζήτηµα.
Είναι και αυτό ένα θέµα που µας απασχολεί, κ. Καρατζαφέρη.
Και όπως πολύ σωστά είπατε, το να χτυπήσουµε τον πληθωρισµό, ιδιαίτερα στα βασικά είδη, είναι επίσης µια µεγάλη µάχη
αυτής της Κυβέρνησης, διότι αυτό είναι που προστατεύει το
µισθό, το εισόδηµα σε αυτή τη δύσκολη στιγµή και σε αυτή τη
δύσκολη κρίση που περνάει η χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εισερχόµαστε τώρα
στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό 863/58/1-6-2010 επίκαιρης
ερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις στα
βασικά καταναλωτικά αγαθά κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα έχει ως εξής:
«Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας συνοδεύεται από αύξηση
του πληθωρισµού. Έτσι τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα χτυπιούνται από τις αυξήσεις στις τιµές προϊόντων βασικής κατανάλωσης. Η λειτουργία καρτέλ σε αγορές όπως τα τρόφιµα διαµορφώνουν εξωφρενικές διαφορές της τιµής από τον παραγωγό
στο ράφι. Οι µονοπωλιακές καταστάσεις σε αγορές όπως τα
καύσιµα, όπου υπάρχουν και εταιρείες µε δεσπόζουσα θέση, σε
συνδυασµό µε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έχουν διαµορφώσει αυξήσεις της τάξης του 50%.
Αυτές οι αυξήσεις µεταφέρονται και σε άλλα είδη, καθώς τα
καύσιµα είναι ενδιάµεσα αγαθά στην παραγωγή τους. Χτυπιούνται έτσι ακόµα περισσότερο χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, τα
οποία έχουν ήδη πληγεί από την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης και την ανεργία. Ταυτόχρονα, η υποστελέχωση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού και η βραδύτητα στην εξέταση υποθέσεων την καθιστά πρακτικώς ανίκανη να επιβάλλει κανόνες και
να λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή. Επειδή οι εργαζόµενοι, µετά τη συρρίκνωση του εισοδήµατός τους από τα
µέτρα της Κυβέρνησης, δεν αντέχουν αυτό το κύµα των συνεχόµενων ανατιµήσεων,
Ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει, για να καταπολεµήσει το φαινόµενο της ανεξέλεγκτης ακρίβειας;
Τι µέτρα θα λάβει ώστε να εµποδίσει τα καρτέλ να κανονίζουν
ανεξέλεγκτα τις τιµές των βασικών προϊόντων;
Θα στελεχώσει την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε απρόσκοπτα να λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών;»
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Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως δίνουµε τη µάχη σε όλα τα µέτωπα, για να αλλάξει
η χώρα, το ίδιο κάνουµε και θα συνεχίσουµε να κάνουµε, και στο
θέµα της ακρίβειας.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στις βασικές αιτίες του προβλήµατος ειδικά στην Ελλάδα -µερικές απ’ αυτές βέβαια δεν είναι
µόνο ελληνικά φαινόµενα, αλλά έχουµε και ιδιαιτερότητες.
Πρώτα απ’ όλα, στην Ελλάδα, έχουµε έντονα «καρτελοποιηµένη» αγορά έχουµε πολύ έντονα σε κάποιους τοµείς καρτέλ,
δυο-τρεις επιχειρήσεις, παραδείγµατος χάριν, να ελέγχουν το
70%-80% της αγοράς. Άρα, πολύ απλά, αν είναι δυο-τρεις επιχειρήσεις, µπορούν να συνεννοηθούν µεταξύ τους, να εναρµονίσουν, όπως λέµε, τις πρακτικές τους, και να διατηρήσουν ψηλές
τιµές αποκοµίζοντας υπερβολικά κέρδη εις βάρος του καταναλωτή.
Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Και
εδώ είναι ζήτηµα διαφάνειας. ∆εν υπάρχει διαφάνεια στην τιµολόγηση προϊόντων από το χωράφι στο ράφι. ∆ηλαδή, δεν είναι
ξεκάθαρη ποια είναι η λεγόµενη «καθαρή» τιµή, ποιο είναι το
πραγµατικό κόστος και η τιµή ενός προϊόντος. Σε αυτό το πρόβληµα εκείνοι οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα είναι οι λιγότερο οργανωµένοι, οι λιγότερο δυνατοί, οι πιο αδύναµοι, ενώ οι πιο
δυνατοί έχουν τη δυνατότητα να οριοθετήσουν και τελικά να
έχουν τα µεγαλύτερα κέρδη από αυτή την υπόθεση.
Παραδείγµατος χάριν, οι λιανέµποροι και οι χονδρέµποροι,
που είναι οι ισχυρότεροι, µπορεί να ρίχνουν το βάρος –κερδοσκοπώντας- στον πιο αδύναµο που είναι ο αγρότης, που είναι ο
καταναλωτής, που είναι η µικροµεσαία επιχείρηση, αλλά ακόµα
και µεµονωµένες ελληνικές βιοµηχανίες, µπροστά σε µεγάλες
πολυεθνικές.
Ένα τρίτο ζήτηµα το οποίο αντιµετωπίζουµε, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι µειώσεις τιµών, που γίνονται µέσα από δώρα, δηλαδή από προωθητικές, όπως λέγονται,
πρακτικές. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Μπορεί να αγοράσει
κανείς ένα σαµπουάν και να γράφει ότι είναι 50% κάτω η τιµή,
αλλά να είναι ουσιαστικά δύο, ένα µεγάλο και ένα µικρό, οπότε
συνολικά να είναι µόνο 10% κάτω η τιµή και τελικά, να αναγκάζεται ο καταναλωτής να αγοράζει περισσότερα προϊόντα απ’ ό,τι
χρειαζόταν.
Είναι, αυτές οι πρακτικές λοιπόν, οι οποίες δεν επιτρέπουν εύκολα στον καταναλωτή, αλλά και στον αγορανοµικό έλεγχο, να
µπορέσει να κάνει την απαραίτητη δουλειά, για να χτυπήσει την
κερδοσκοπία και την ακρίβεια.
Τέταρτον, υπάρχουν οι λεγόµενες «ενδοοµιλικές» συναλλαγές.
∆ηλαδή, ένας όµιλος που έχει πολλές θυγατρικές σε διάφορες
χώρες και το προϊόν πηγαίνει από την Αγγλία, στην Κύπρο, στην
Ελλάδα, ενώ αγοράστηκε φτηνά στην Αγγλία, έχει φτάσει πια
στην Ελλάδα πολύ ακριβά, µε κέρδος των µεσαζόντων, που είναι
όλοι στην ίδια εταιρεία, και, βεβαίως, µε την απώλεια σηµαντικών και φορολογικών εσόδων τελικά, σε βάρος και του κράτους
και του καταναλωτή.
Ένα πέµπτο µεγάλο πρόβληµα είναι οι υπηρεσίες εποπτείας
της αγοράς, όπως είπα και στην προηγούµενη ερώτηση, του κ.
Καρατζαφέρη. Ένα µεγάλο πρόβληµα που έχει αυτή η Κυβέρνηση, είναι ο δηµόσιος τοµέας. Ακούµε πολλές φορές: «Να το
κάνει το κράτος». Μα ποιο κράτος, ποιες εποπτικές αρχές, ποιες
λειτουργίες; Όταν ακριβώς αυτό το κράτος είναι ο µεγάλος
ασθενής;
Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε το εξής: Ότι στο κεντρικό κράτος
έχουµε λίγες εποπτικές αρχές, σε ό,τι αφορά στις αγορές, οι περισσότερες έχουν πάει στις νοµαρχίες, αλλά οι νοµαρχίες συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν το κατάλληλο
προσωπικό, ή δεν έχουν πολλές φορές και τη βούληση να ελέγχουν. Αλλά εγώ θα έλεγα, και µόνο το προσωπικό που δεν έχουν,
είναι αρκετό για να µην κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους.
Υπάρχουν βεβαίως και θετικές εξαιρέσεις.
Έκτον, υπάρχει ο ατελής ανταγωνισµός, που είναι βεβαίως οι
κλειστές αγορές, αλλά είναι και τα κλειστά επαγγέλµατα. Και
αυτό δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα, αν σκεφτούµε
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ότι έχουµε και την απουσία επενδύσεων, άρα δηλαδή την απουσία νέων παικτών στην αγορά, ώστε να διαµορφώσουν διαφορετικά τις τιµές.
Τέλος, έχουµε και την απίστευτη γραφειοκρατία, που και αυτή
πιέζει τον ανταγωνισµό, δηλαδή οι πολλές ώρες, οι πολλές διαδικασίες στην ίδια την επιχείρηση, που αυτά φορτώνονται στην
τελική τιµή και, βεβαίως, µε την αδιαφάνεια που όλο αυτό φέρνει.
Σας είπα για το πρόβληµα. Τι κάναµε αυτούς τους οκτώ µήνες
που είµαστε Κυβέρνηση. Πρώτα απ’ όλα ένα πολύ βασικό, ήταν
να λειτουργήσει το παρατηρητήριο τιµών. Και αυτό λειτούργησε
το ∆εκέµβριο του 2009 -υπήρχε 11 χρόνια και 11 χρόνια δεν είχε
λειτουργήσει- παρέχοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να
παρακολουθεί πάνω από 1000 προϊόντα σε 9 σούπερ µάρκετ και
λαϊκές αγορές. Ήδη, αναπτύσσεται µέσα από το διαδίκτυο και
αυτό θα είναι πολύ σηµαντικό εργαλείο να µπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε καταναλωτής ακόµα και από το κινητό του, να βρίσκει
στην περιοχή του τις φθηνότερες τιµές για κάθε προϊόν. Ένα εργαλείο για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της αγοράς.
∆εύτερον, οι έλεγχοι και τα πρόστιµα. Γίνεται µια προσπάθεια,
µε αυτές τις υπηρεσίες που έχουµε, να προωθηθεί ο αγορανοµικός έλεγχος. Βέβαια, και εδώ θέλω να τονίσω ότι, πιστεύω πως
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάµωση των υπηρεσιών, αλλά αυτό είναι και θέµα διαβούλευσης
µε την ίδια την περιφέρεια, βέβαια πιστεύω ότι θα πρέπει οι περιφέρειες να είναι αυτές που θα έχουν ισχυρές ελεγκτικές αρχές
και εποπτεία. Ακόµα και οι λαχαναγορές θα πρέπει να αποκεντρωθούν, να µην είναι συγκεντρωµένες κεντρικά, για να µπορούν να δηµιουργήσουν ανταγωνισµό, αλλά και για να υπάρχει
διαφάνεια στη λειτουργία αυτών των αγορών.
Αγορανοµικές διατάξεις. Έχουµε ήδη κάνει µια πολύ σηµαντική τοµή, όπως παραδείγµατος χάριν την παρέµβαση στα φάρµακα, µε την µεσοσταθµική µείωση κατά 21% των τιµών των
φαρµακευτικών προϊόντων, επιτυγχάνοντας υπολογίζουµε µηνιαίο όφελος 140.000.000 ευρώ για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Έχουµε αυξήσει τη δύναµη του µισθωτή των καταστηµάτων, για
να µπορεί να καταγγέλλει πιο εύκολα τη σύµβαση και έτσι να µειώνει το λεγόµενο «αέρα», που όπως ξέρετε, υπάρχει στα µαγαζιά και µετά τον πληρώνει ο καταναλωτής.
Παγώσαµε τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για το
σχολικό έτος 2010-2011. Καµµία αύξηση στα ετήσια δίδακτρα
για όλες τις τάξεις, ενώ διατηρούµε στα ίδια επίπεδα µε φέτος τα
δίδακτρα ανά τάξη της επόµενης χρονιάς. Υπάρχουν επίσης αγορανοµικές διατάξεις, οι οποίες θα κατατεθούν πολύ σύντοµα και
είτε θα ψηφιστούν στη Βουλή, είτε θα περάσουν ως αποφάσεις
των Υπουργείων, ανάλογα µε τη νοµοθετική απαίτηση.
Σαφείς όροι διενέργειας των λεγόµενων «προωθητικών ενεργειών», δηλαδή της διαφήµισης, ώστε να ξέρουµε ποια είναι και
η καθαρή τιµή. Καθαρές τιµές στο ράφι, στην αλυσίδα διανοµής,
προστατεύοντας τον καταναλωτή. ∆ηλαδή, θα έχουµε πιστωτικά
σηµειώµατα, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, ώστε να χτυπήσουµε τις λεγόµενες «πλασµατικές» τιµές, που τελικά πληρώνει
ο καταναλωτής. Αυτό θα αφορά και στο µεγάλο πρόβληµα των
καυσίµων, διότι αν ρωτήσετε, ο βενζινοπώλης τα «φορτώνει» στα
βυτιοφόρα, οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων τα «φορτώνουν» στα διυλιστήρια κ.ο.κ. Όταν θα υπάρχει διαφάνεια και εδώ, θα ξέρουµε
ακριβώς ποιος βάζει πού την τιµή και δεν θα υπάρχει αυτή η εύκολη αισχροκέρδεια, που δυστυχώς, δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στον πληθωρισµό και, τελικά, στον ίδιο τον καταναλωτή
και στο εισόδηµα της οικογένειας.
Για πρώτη φορά, δώσαµε εντολή υποβολής των αναλυτικών
φακέλων τεκµηρίωσης των «ενδοοµιλικών» συναλλαγών, σε σαράντα πολυεθνικές εταιρίες, µε µεγάλα µερίδια αγοράς σε βασικά αγαθά. Άρα, λοιπόν, αρχίζουµε και χτυπάµε αυτή την
πρακτική και θα τελειώσουµε, επίσης, και µε τις εναρµονισµένες
πρακτικές και τα καρτέλ. Και βεβαίως, θα τελειώσουµε και µε τα
σκάνδαλα, των κουµπάρων –όπως θα θυµάστε- από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ένας θεσµός που υπάρχει από το 1977, µε
µικρές αλλαγές. Θέλουµε να φέρουµε ένα θεσµικό πλαίσιο που
θα κάνει ανεξάρτητο αυτόν τον θεσµό για να µην µπορεί να
υπάρχει καν πολιτική πίεση, προκειµένου να σβηστεί ή να µην
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ελεγχθεί µία υπόθεση. Γι’ αυτό θέλουµε ανεξάρτητη και ισχυρή
Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία βεβαίως δεν θα ασχολείται µε
τις 10.000 υποθέσεις, αλλά θα πιάνει τις πραγµατικά µεγάλες
υποθέσεις, οι οποίες και δηµιουργούν την τεράστια πληθωριστική πίεση.
Όπως βλέπετε κύριε Τσίπρα, από την πρώτη στιγµή κάνουµε
τεράστιες προσπάθειες, που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες. Και
είµαστε έτοιµοι να συγκρουστούµε µε συµφέροντα, που για
πολλά χρόνια είχαν αιχµαλωτίσει το πολιτικό σύστηµα µε διάφορους τρόπους. Θέλω όµως να ζητήσω και εδώ τη συνεργασία
σας.
Για να πετύχουµε το στόχο µας, πρέπει να ισχυροποιήσουµε
και σηµαντικά κοµµάτια της κοινωνίας των πολιτών. Σ’ αυτή την
περίπτωση, είναι δύο τα τµήµατα της κοινωνίας που πρέπει να
βοηθήσουν. Από τη µια, είναι το καταναλωτικό κίνηµα, το οποίο
είναι ουσιαστικά ελάχιστα οργανωµένο στη χώρα µας. Και εδώ,
όλες οι πρωτοβουλίες όλων των κοµµάτων θα τύχουν της αρωγής της Κυβέρνησης. ∆εν είναι θέµα της Κυβέρνησης, δεν είµαστε εµείς, ως Κυβέρνηση, που θα οργανώσουµε το καταναλωτικό
κίνηµα, είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι τα κόµµατα,
είναι οι σύλλογοι, είναι οι τοπικές κοινωνίες. Και από την άλλη
µεριά είναι και το συνεταιριστικό κίνηµα, που έχουµε πει απαντώντας σε άλλη ερώτηση ότι πάσχει και έχει πολλά προβλήµατα. Αν ήταν ισχυρό, αν λειτουργούσε µε το ρόλο βάσει του
οποίου θα έπρεπε να λειτουργήσει, τότε θα µπορούσε να παρέµβει ισχυρά στις αγορές, υπέρ των αγροτών και υπέρ των καταναλωτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρωθυπουργέ, εάν υπήρχε ένας ουδέτερος παρατηρητής που δεν
γνώριζε την πολιτική πραγµατικότητα στη χώρα και παρακολουθούσε το πρώτο σκέλος της οµιλίας σας, εκεί όπου κάνατε διαπιστώσεις για την πραγµατικότητα, θα παραξενευόταν αν µετά
σας έβλεπε να κάθεστε στα έδρανα τα κυβερνητικά. Θα περίµενε
να σας δει να κάθεστε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης. Όµως,
είστε Πρωθυπουργός της χώρας οκτώ µήνες, έχετε µία Κυβέρνηση οκτώ µηνών και δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και τα ευχολόγια.
Και βεβαίως, πρέπει να υπάρξει οργάνωση του καταναλωτικού
κινήµατος και του συνεταιριστικού κινήµατος, αλλά υπάρχει και
µία Κυβέρνηση η οποία –επιτρέψτε µου να σας πω- αναλώνει
πάρα πολύ χρόνο στην πολιτική επικοινωνία και ελάχιστο χρόνο
στην πολιτική και στην προσπάθεια να αναζητήσει εναλλακτικές
λύσεις, εναλλακτικές πολιτικές στα µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός. Και το ίδιο θέµα συζητήθηκε και
πριν. Ντυθήκατε µε την πανοπλία του ιππότη, πήρατε τη ροµφαία
να ξιφουλκήσετε κατά της διεθνούς κερδοσκοπίας και είχατε
τους κερδοσκόπους στο εσωτερικό της χώρας να κερδοσκοπούν. Και την ίδια στιγµή που βγαίνετε και λέτε εναντίον του καρτέλ, των εναρµονισµένων πρακτικών, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι
αυτά τα καρτέλ βυσσοδοµούν ενάντια στους Έλληνες καταναλωτές.
Και ο πυρήνας της αντίληψης του ∆ιεθνές Νοµισµατικού Ταµείου, την οποία φαίνεται να υιοθετείτε, είναι ότι η λύση απέναντι στο πρόβληµα της κρίσης είναι η λεγόµενη εσωτερική
υποτίµηση. Όµως, δεν βλέπουµε καµµία εσωτερική υποτίµηση.
∆ιότι εσωτερική υποτίµηση σηµαίνει µείωση µισθών, αλλά και µείωση τιµών. Τι βλέπουµε διαρκώς όλο αυτό το διάστηµα; Μείωση
µισθών και συντάξεων, δηλαδή της αγοραστικής δύναµης του
µέσου Έλληνα εργαζόµενου, αλλά ταυτόχρονα οι τιµές τραβάνε
την ανηφόρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Και ξέρετε αυτό είναι µία
βίαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος που συρρικνώνει τη ζήτηση,
οδηγεί σε µεγαλύτερη ύφεση και σε ακόµα µεγαλύτερη ανεργία.
Και εδώ πρέπει να υπάρξουν συγκεκριµένες πολιτικές. ∆ιότι µπορεί εύκολα να πείτε «Έχουµε µία τεράστια κρίση χρέους, δεν
έχουµε άλλες δυνατότητες». Τι κάνετε, όµως, γι’ αυτά που έχετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δυνατότητες; ∆εν µπορεί η µόνη σας προσπάθεια να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα να είναι να ξεπουλάτε ό,τι έχει αποµείνει στο
δηµόσιο πλούτο.
∆ώσαµε τα χρυσαφικά και τα ασηµικά και πάµε να εκποιήσουµε και την επίπλωση του σπιτιού και να δούµε ποιος θα πάρει
και το σπίτι σε τελική ανάλυση. ∆ιότι αυτό κάνετε. Και τσακωνόσασταν έµαθα προχθές όχι για το εάν πρέπει να πουλήσουµε
αλλά µέσω ποιου φορέα θα πουλήσουµε. Και τη στιγµή που εσείς
τσακωνόσασταν στο Υπουργικό Συµβούλιο ποιος θα πουλήσει τι,
η αγοραστική δύναµη του µέσου Έλληνα µειώνεται, ενώ οι τιµές
αυξάνονται. ∆εν ξέρω εάν έχετε το χρόνο –προφανώς δεν θα τον
έχετε- να κάνετε µια επίσκεψη για να ψωνίσετε σε ένα σούπερ
µάρκετ. Οι τιµές, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουν τραβήξει την ανηφόρα και ιδίως αναφέροµαι στις τιµές των ειδών λαϊκής κατανάλωσης. Και βεβαίως εάν δεν έχετε το χρόνο να πάτε σε ένα
σούπερ µάρκετ, είναι βέβαιον ότι θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα
µας αυτή τη στιγµή είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισµό στην
Ευρωζώνη. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα είναι 3,9% τη στιγµή
που ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1,5%.
Μιλήσατε για την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αναρωτιέµαι αυτή
η Επιτροπή Ανταγωνισµού τι κάνει; Πρέπει να πούµε ότι είναι
υποστελεχωµένη. Εκ του νόµου θα έπρεπε να έχει προσωπικό
διακοσίων πενήντα ατόµων και σήµερα οι απασχολούµενοι σ’
αυτήν συνολικά ανέρχονται στους ογδόντα, εκ των οποίων µόλις
πενήντα αποτελούν επιστηµονικό προσωπικό. Όλοι γνωρίζουµε
ότι δεν ελέγχει τις εταιρείες για το εάν συµµορφώνονται µε τις
αποφάσεις όταν πιστοποιούνται παραβάσεις.
Μιλήσατε για τα καύσιµα. Ξέρετε ότι οι αυξήσεις το τελευταίο
διάστηµα ήταν αυξήσεις ρεκόρ; Είχαµε 49,9% αυξήσεις στα καύσιµα. Και βεβαίως, η Επιτροπή Ανταγωνισµού και εσείς µπορεί να
µη βλέπετε καρτέλ εκεί, αλλά αντιλαµβάνοµαι ότι σίγουρα θα βλέπετε κάποια εταιρεία, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση και βεβαίως, κάνει κουµάντο επί της ουσίας. Αν δεν το έχετε καταλάβει, ρωτήστε τους πρατηριούχους που φωνάζουν για αδιαφάνεια,
το καθεστώς των εκπτώσεων. Επίσης, µήπως θα µπορούσατε να
µας εξηγήσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, έρευνα -πολύ σπουδαία
δουλειά- της Νοµαρχίας Πειραιά που ανέδειξε ότι οι τιµές των εισαγόµενων προϊόντων από το Τελωνείο µέχρι το ράφι του καταναλωτή εκτοξεύονται σε ποσοστά από 180% έως 450%. Ποιος θα
ελέγξει αυτή την αισχροκέρδεια, εάν δεν µπορεί να την ελέγξει
η Κυβέρνηση, αν δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί; Θα περιµένουµε από τους καταναλωτές; Τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι;
Επίσης, θα ήθελα να µου πείτε εάν θα βάλετε ποτέ στη θέση
τους αυτές τις πολυεθνικές οι οποίες έχουν θυγατρικές σε όλες
τις χώρες και στην Ελλάδα αλλά στις θυγατρικές που έχουν στην
Ελλάδα, πουλάνε τα προϊόντα τους σε πολύ υψηλότερη τιµή από
ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, µε αποτέλεσµα και οι θυγατρικές να πληρώνουν λιγότερους φόρους, αλλά και οι καταναλωτές να πέφτουν θύµατα αυτής της ληστρικής ακρίβειας.
Ή να πούµε το άλλο µεγάλο θέµα για τα διόδια. Είµαστε η
χώρα που έχει τα ακριβότερα διόδια για τους δρόµους και για
την προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πληρώνουµε πολύ
ακριβά διόδια για δρόµους που δεν έχουν κατασκευαστεί ακόµα.
Ακόµα πληρώνουµε διόδια για δρόµους που είναι κλειστοί όπως
τα Τέµπη. Και όταν είπατε να οργανωθεί το καταναλωτικό κίνηµα
–το λέω αυτό επειδή µε «προκαλέσατε»- βεβαίως, οργανώθηκαν
οι πολίτες και είπαν «δεν πληρώνουµε για δρόµους που δεν
έχουµε», εσείς ξέρετε πώς απαντήσατε; Κάνατε την άρνηση πληρωµής διοδίων φορολογικό αδίκηµα. Άραγε, θα φροντίσετε µε
την ίδια αµεσότητα να προχωρήσετε και στη θέσπιση µέτρων για
την προστασία των καταναλωτών και για τον έλεγχο των τιµών;
Κύριε Πρωθυπουργέ, όλα όσα σας λέγω και σας επισηµαίνω,
απαιτούν άλλη πολιτική βούληση για ρήξεις, για µια άλλη πολιτική. Εσείς φαίνεται ότι έχετε κάνει επιλογές να συγκρουστείτε µε
το κοινό αίσθηµα και µε την κοινωνία, αλλά να µη συγκρουστείτε
µε τις πολυεθνικές, µε τα µεγάλα συµφέροντα, µε τα καρτέλ. Παρουσιάσατε δέκα συν ένα µέτρα και µιλήσατε εδώ για παρατηρητήρια. Ξέρετε αυτά τα µέτρα είναι ασπιρίνες. Σας θυµίζω τα περίφηµα «σαράντα δυο µέτρα του κ. Φώλια». Τα θυµάστε; Εσείς τα
χλευάζατε όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία.
Την ίδια τύχη θα έχουν και τα δικά σας µέτρα, θα αποδώσουν
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µία τρύπα στο νερό. Αν δεν αλλάξετε πολιτική στόχευση, αν δεν
συγκρουστείτε µε τα µεγάλα συµφέροντα, αν δεν αποφασίσετε
να χτυπήσετε τα καρτέλ, να χτυπήσετε τις πολυενθικές, να χτυπήσετε όσους κερδοσκοπούν σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών, δεν θα πετύχετε απολύτως τίποτα.
Τα προβλήµατα θα τα βρούµε µπροστά µας, γιατί τέτοιου είδους εσωτερική υποτίµηση, σαν αυτή που παραδέχθηκε και ο κ.
∆ασκαλόπουλος, δεν είναι τυχαία. Είναι συνειδητή επιλογή, δηλαδή να µειωθεί η αγοραστική δύναµη των πολιτών, αλλά οι τιµές
να αυξάνονται, να µειώνεται µόνο το εργασιακό κόστος. Αυτή η
συνειδητή πολιτική επιλογή του µεγάλου κεφαλαίου, που και
εσείς ακολουθείτε, οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε στραγγαλισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Καταλαβαίνω την έκπληξη του κ. Τσίπρα, κάθε φορά που συναντιόµαστε εδώ, στη Βουλή, διότι δεν
έχει κατανοήσει ή δεν θέλει να οµολογήσει ότι, εµείς ήρθαµε για
αλλαγές, κύριε Τσίπρα, Εµείς ήρθαµε να αλλάξουµε τη χώρα.
Και ήταν το πρώτο που είπα, στο πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο,
και συνεχίζω να το λέω: Είµαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία.
Ήρθαµε για ανατροπές. ∆εν ήρθαµε για να στρογγυλοκαθίσουµε
στις καρέκλες τις εξουσίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Το ότι εµείς βρήκαµε, κύριε Τσίπρα, µία κατάσταση, λόγω της
οποίας έπρεπε να πάρουµε δύσκολα µέτρα, για να σωθεί η Πατρίδα, το καταλαβαίνω δεν το αναγνωρίζετε, ούτε ότι ήµασταν
αναγκασµένοι, γιατί είµασταν σε επιτήρηση. ∆εν βάλαµε εµείς
τη χώρα σε επιτήρηση, κύριε Τσίπρα. Ήµασταν σε επιτήρηση,
σας το ξαναλέω, το 2009, το 2008, το 2007. Γι’ αυτό οι αγορές
είχαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Και έπρεπε να πάρουµε
αυτά τα µέτρα.
Βέβαια, είναι δύσκολος ο δρόµος, αλλά είναι ο δρόµος των αλλαγών και µέσα σ’ αυτές, βεβαίως, είναι και το θέµα της ακρίβειας και όχι µόνο και αν µίλησα για τα προβλήµατα, είναι για να
µπορούµε να τα λύσουµε, όχι για να τα κρύψουµε. Θέλετε να σας
πω κάποια ωραία λόγια, τι θέλουµε να κάνουµε κ.λπ.; Τα λέω, τα
έχουµε πει, ξέρουµε τι θέλουµε να κάνουµε. Αλλά πρέπει να
δούµε πού είναι το πρόβληµα. Και πού είναι το πρόβληµα, σηµαίνει να ξέρεις πού είναι και τα συµφέροντα τα οποία υπάρχουν,
που δηµιουργούν τις αγκυλώσεις και τα συµφέροντα είναι πολλά
και παντού και είναι και µέσα στο Κράτος, και στις δυσλειτουργίες αυτού του Κράτους. Εγώ δεν είµαι εναντίον του Κράτους,
αλλά είµαι εναντίον αυτού του συγκεντρωτικού, χαλαρού και
πλαδαρού Κράτους, του πελατειακού Κράτους, που δεν βοηθάει,
δεν υπηρετεί τον πολίτη, δεν προστατεύει το δικαιώµατά του,
όπως και των καταναλωτών.
Και βεβαίως, όταν µιλάµε για αποκρατικοποιήσεις, δεν µιλάµε
για στρατηγικές βιοµηχανίες. ∆εν µιλάµε γι’ αυτά τα οποία εµείς
θέλουµε να ελέγξουµε, έστω και µε µετοχοποιήσεις, ως δηµόσιο. Θέλουµε όµως, από την άλλη µεριά να µην έχουµε ένα τεράστιο κράτος, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ή λειτουργούσε
για πελατειακούς λόγους, γιατί ο ελληνικός λαός τα πληρώνει
αυτά.
Όπως για παράδειγµα, δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε ότι έχουµε
τεράστια ακίνητη περιουσία ως χώρα, και όµως, αυτή δεν είναι
αντικείµενο αξιοποίησης και ανάπτυξης, στην περιφέρεια, στο
κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Είναι λάθος να τα αξιοποιήσουµε αυτά εν τέλει προς όφελος του ελληνικού λαού; Όχι
βεβαίως µε τις λογικές που είδαµε, της προηγούµενης κυβέρνησης, τύπου Βατοπεδίου. Με τρόπο διαφανή, µε τρόπο ώστε τα
έσοδα να πάνε για τον ελληνικό λαό, για τον κοινωνικό µισθό, για
την παιδεία, για την υγεία, για την ανάπτυξη.
Αυτές όµως είναι αλλαγές και ανατροπές, κύριε Τσίπρα. Είναι
ανατροπές, που δεν χρειάζονται γενικόλογο επαναστατικό λόγο.
Εύκολος και αυτός. Όχι γενικόλογο επαναστατικό λόγο. Θέλουν
καθηµερινή µάχη και, αυτήν την καθηµερινή µάχη, την δίνουµε
και ως Κυβέρνησης και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, και ως κίνηµα. Και σ’ αυτή τη µάχη, δεν περιµέναµε να µην κάνετε κριτική,
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αλλά τουλάχιστον να συµβάλλετε και όταν µιλάµε για καταναλωτικό ή συνεταιριστικό κίνηµα, ναι, να συµβάλλετε. Η Κοινωνία
των Πολιτών.
Περιµένετε από δεκαπέντε Υπουργούς να λύσουν όλα τα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό κίνηµα; Σ’ αυτό το ισχυρό κίνηµα, εµείς είµαστε έτοιµοι ως κίνηµα,
ως ΠΑΣΟΚ να συµβάλουµε. Συµβάλετε και εσείς.
Σ’ ό,τι αφορά τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια που είπατε, εγώ
σας είπα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µέχρι σήµερα δεν λειτουργούσε µε ορθό τρόπο.
Τα έχω πει και στην προηγούµενη κυβέρνηση. Θέλουµε ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισµού, για να µπορεί πραγµατικά να
τα βάλει µε τα συµφέροντα ή τουλάχιστον, αν θέλετε να το πούµε
αλλιώς, να περάσει το αίσθηµα δικαίου, της δικαιοσύνης, της
προστασίας του καταναλωτή απέναντι σε εναρµονισµένες πρακτικές. Κι αυτό θα γίνει µια Επιτροπή ανεξάρτητη και ισχυρή.
Σε ό,τι αφορά τα γενικότερα για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τις πολιτικές σε διεθνές επίπεδο, µπορούµε να κάνουµε
πολλές συζητήσεις. Μπορούµε να κάνουµε πολλές συζητήσεις
για το πού πάει η διεθνής οικονοµία. Μπορούµε να κάνουµε συζητήσεις για το πού πάει η καπιταλιστική οικονοµία. Όµως και
πρωτοβουλίες έχουµε πάρει και εγώ, ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, έχω πάρει πολλές πρωτοβουλίες, και θα συνεχίσω να παίρνω διεθνείς πρωτοβουλίες για τη ρύθµιση των
αγορών, για µια άλλη πολιτική, που χτυπάει την ανισότητα, για
µια πολιτική «πράσινης» ανάπτυξης, που δηµιουργεί διαφορετικά
πρότυπα ανάπτυξης και που είναι κι η ελπίδα για επενδύσεις στην
Ευρώπη και ανά τον κόσµο.
Παράλληλα, όµως, πρέπει να δούµε και τα προβλήµατα της
ελληνικής κοινωνίας. Κι αυτή η χώρα σήµερα δεν είναι ανταγωνιστική. Η ανεργία υπάρχει επειδή δεν γίναµε ανταγωνιστικοί,
ενώ θα µπορούσαµε να είµαστε ανταγωνιστικοί. Έχουµε αποθέµατα ανάπτυξης. Έχουµε ανθρώπινο δυναµικό. Αυτή η χώρα έχει
τεράστιες δυνατότητες να πάει µπροστά. Μην τα βάφετε συνεχώς µαύρα. Ελάτε και εσείς να συµβάλλετε στην ανόρθωση, στην
ανάπτυξη, στην ανατροπή παλιών πρακτικών και αντιλήψεων. Φύγετε από τις εύκολες δογµατικές κουβέντες, τις επαναστατικές,
και ελάτε στην πραγµατική µάχη που είναι εδώ το Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα και αυτή η Κυβέρνηση, που ανέλαβε ιστορικό χρέος, θα τα καταφέρει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κι ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι
πέντε µαθήτριες και µαθητές, τρεις εκπαιδευτικοί και επτά γονείς από το ∆ηµοτικό Σχολείο Αγροκηπίου Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 874/1-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε το κλείσιµο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Καραθανασόπουλου έχει ως εξής:
«Η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όσο και η προηγούµενη
της Νέας ∆ηµοκρατίας είχαν την ευθύνη και την εποπτεία της
λειτουργίας του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήµατος και µάλιστα µε την πολιτική τους ώθησαν όλο και περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται προς τα εκεί. ∆εν υπάρχει καµµία
δικαιολογία σήµερα να µένουν αυτοί οι άνθρωποι απροστάτευτοι.
∆εν µας ικανοποιεί επίσης, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ως θε-
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ατής παρακολουθεί τι γίνεται µέσω της δικαιοσύνης για τους χιλιάδες ανθρώπους που ζηµιώθηκαν από το κλείσιµο της «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ», είτε ήταν εργαζόµενοι είτε ασφαλιστές είτε οι διακόσιες χιλιάδες περίπου οικογένειες, που είχαν συµβόλαιο ζωής,
υγείας, συνταξιοδότησης σ’ αυτήν την εταιρεία, γιατί ξέρουµε
πάρα πολύ καλά ότι οι µεγάλοι επιχειρηµατίες συνήθως επιστρέφουν πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν καταχραστεί µε
τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί τι µέτρα πρόκειται να πάρει η Κυβέρνηση ώστε να δοθεί άµεση λύση στα δίκαια αιτήµατα όλων
όσων ζηµιώθηκαν από το κλείσιµο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και συγκεκριµένα:
1. Για να αποζηµιωθούν και να µη χαθεί το κεφάλαιο που έχουν
καταθέσει τόσοι άνθρωποι, χρόνια τώρα, σ’ αυτή την εταιρεία.
2. Για να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι, οι ασφαλιστές, και να
µην βρεθούν εκτεθειµένοι οι άνθρωποι που έκαναν ως υπάλληλοι
στην ουσία τα συµβόλαια, απέναντι σε κάθε οικογένεια µε τον
κάθε ασφαλισµένο».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, διαπιστώνω µια διάθεση να εξισώνετε µόνιµα τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και για
να είµαι ειλικρινής, εξ όσων δύναµαι να γνωρίζω -γιατί διαβάζω
στην ερώτησή σας «η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η
προηγούµενη της Νέας ∆ηµοκρατίας…»- την ευθύνη της εποπτείας δεν την έχουν οι κυβερνήσεις. Την έχει η Πολιτεία.
∆εν κάνει εποπτεία ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία. Η
Πολιτεία κάνει εποπτεία.
Για το τεράστιο οικονοµικό και κοινωνικό ζήτηµα που προέκυψε
µε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»,
τα γεγονότα, παρά την προσπάθεια που κάνατε να εξισώσετε τις
ευθύνες για το θέµα της εποπτείας µεταξύ των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, σας διαψεύδουν. Γιατί; ∆ιότι
ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που το 2003-2004 πήρε την µεγάλη
πρωτοβουλία να προχωρήσει στην ίδρυση της ΕΠΕΙΑ, κάτι το
οποίο η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έκανε και µετά από τέσσερα χρόνια
επέτρεψε να λειτουργήσει η ΕΠΕΙΑ. Αλλά και σήµερα πάλι, είναι
η δική µας η Κυβέρνηση η οποία παίρνει την πρωτοβουλία, να
προχωρήσει στην αλλαγή στο τοπίο της εποπτείας στο χώρο των
τραπεζών και στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Η Κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε, δεν είναι θεατής των προβληµάτων. Μετά από µια εξαντλητική διαβούλευση, µε όλους
τους εµπλεκόµενους, προωθούµε νοµοθετική πρωτοβουλία που
βάζει –επιτέλους- τάξη στην ασφαλιστική αγορά και συµβάλλει
στην αποτροπή ή τη συγκράτηση κινδύνων, παρόµοιων µε αυτούς που βιώνουν σήµερα, οι ασφαλισµένοι της «ΑΣΠΙ∆ΑΣ».
Το σχέδιο νόµου το οποίο θα κατατεθεί τις επόµενες ηµέρες
στηρίζεται σε τρείς παραδοχές. Πρώτον, αποκλείεται η επίρριψη
της ζηµιάς στον Έλληνα φορολογούµενο µε τη χρηµατοδότηση
του ανοίγµατος µε οποιαδήποτε µορφή από το ∆ηµόσιο. ∆εύτερον, η ασφαλιστική αγορά θα ωφεληθεί από την ανάκτηση και
εµπέδωση της ασφαλιστικής πίστης και εποµένως, θα συµβάλλει
στη λύση του προβλήµατος. Τρίτον, πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευαισθησία για όσους διαθέτουν νοσοκοµειακά συµβόλαια,
που δεν είναι πλέον ασφαλίσιµοι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω
κατάστασης της υγείας τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά τι κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, στοχεύει στην επαναφορά της ηρεµίας στην ασφαλιστική αγορά, µε την ανάθεση της εποπτείας σε
έναν οργανισµό µε κύρος, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
Παράλληλα, θωρακίζει την αξιοπιστία του συστήµατος, µε τη σύσταση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής µε τη µορφή ΝΠΙ∆. Η
κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ισούται µε το 100%
κάθε ασφαλιστικής αποζηµίωσης και µέχρι το ύψος των 25.000
ευρώ ανά ασφαλισµένο. Ειδικά, για αποζηµιώσεις θανάτου και
µόνιµης ολικής αναπηρίας, µέχρι και 50.000 ευρώ ανά ασφαλισµένο. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εξοπλίζεται µε ικανούς πόρους και για να µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,
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θα µπορεί να συνάπτει δάνεια για την εξόφληση των απαιτήσεων
των καταναλωτών. Το δηµόσιο εγγυάται αποκλειστικά και µόνο,
για το δάνειο αυτό και αποκτά ενέχυρο επί των 2/3 των εσόδων
του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, από τις εισφορές των µελών
του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θεωρώντας ότι ο µόνος τρόπος για να διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων είναι η διατήρηση των χαρτοφυλακίων ζωής µε τη µεταβίβαση τους σε ανάδοχο ασφαλιστική
εταιρεία, το σχέδιο νόµου καθορίζει µε λεπτοµέρεια τη διαδικασία µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής. Ορίζει καταληκτική
ηµεροµηνία ενός έτους από την δηµοσίευση του, για την περάτωση της διαδικασίας µεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής. Αν
δεν περατωθεί η µεταβίβαση µέσα σε αυτή την προθεσµία, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια και το χαρτοφυλάκιο ζωής τίθεται και αυτό στην ασφαλιστική εκκαθάριση του ν.400/1970. Η
µεταβίβαση δεν είναι υποχρεωτική για τους ασφαλισµένους. Οι
ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση του
συµβολαίου τους και την υπαγωγή των απαιτήσεων τους στην
ασφαλιστική εκκαθάριση. Το χαρτοφυλάκιο ζωής µεταβιβάζεται
µε συµβατικά αναµορφωµένες παροχές, µε βάση εισηγητικό σχέδιο αναµόρφωσης παροχών, που υποβάλλεται από τον επόπτη
χαρτοφυλακίου ζωής.
Εποµένως, ο ανάδοχος θα πάρει ένα χαρτοφυλάκιο µε ισοζυγισµένο περίπου ενεργητικό και παθητικό, αλλά οι απαιτήσεις
των ασφαλισµένων αναµένεται ότι θα περιοριστούν ανάλογα µε
την κατηγορία του αποθεµατικού. Η µείωση της απαίτησης θα
επιβαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισµένους, κατά ένα ποσοστό
και κατά το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, κατά το υπόλοιπο ποσοστό.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει το
λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτηση του και
να απαντήσει στον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πού συνίστανται οι διαχρονικές ευθύνες και
των προηγούµενων και των σηµερινών Κυβερνήσεων και στο συγκεκριµένο πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι,
δεκάδες χιλιάδες ασφαλισµένοι µε το κλείσιµο της «ΑΣΠΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ»; Σε δύο βασικά ζητήµατα.
Το πρώτο ζήτηµα είναι ότι και η σηµερινή Κυβέρνηση αλλά και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις, δηµιουργούν ένα ευνοϊκό έδαφος
στο να αναπτύσσεται ο παρασιτικός ρόλος, η παρασιτική δραστηριότητα της ιδιωτικής ασφάλειας. ∆ηλαδή, να υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες κερδίζουν σε βάρος της ζωής, σε βάρος της
υγείας και των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του λαού.
Γιατί βεβαίως αυτές τις εταιρείες δεν τις έπιασε ο πόνος για
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μέσα από αυτό θέλουν να
κερδίσουν. Και κερδίζουν πάρα πολλά.
∆εύτερο ζήτηµα, αυτός ο παρασιτικός ρόλος αναπτύσσεται
και εξαιτίας της συνειδητής διαχρονικής επιλογής των κυβερνήσεων σε βάρος του επιπέδου διαβίωσης των εργαζοµένων και
των συνταξιούχων, σε βάρος των δικαιωµάτων τους για δωρεάν,
αναβαθµισµένη, σύγχρονη και δηµόσια υγεία, σε βάρος συνολικά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Αυτές οι διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές αφήνουν πρόσφορο το έδαφος στο να αναπτυχθούν οι συγκεκριµένες παρασιτικές δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, δηλαδή, δίνουν ώθηση,
προτρέπουν το λαό να στραφεί στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για να καλύψει βασικές του ανάγκες, πολύ περισσότερο
δε που τα νέα αντιασφαλιστικά µέτρα, το νέο αντιασφαλιστικό
νοµοσχέδιο που ετοιµάζει η Κυβέρνηση θα αποτελέσει το µάννα
εξ ουρανού στη διόγκωση, στη ραγδαία µεγέθυνση αυτών των
παρασιτικών δραστηριοτήτων.
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Το δεύτερο ζήτηµα, στο οποίο φαίνεται η διαχρονική ευθύνη,
είναι ότι οι κυβερνήσεις –και όχι γενικά και αόριστα η πολιτείαέχουν τους ελεγκτικούς τους µηχανισµούς και την ευθύνη της
εποπτείας και λειτουργίας του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήµατος.
Όµως, αυτές οι ελεγκτικές και εποπτικές παραλείψεις, αδυναµίες ή και σκόπιµες ενδεχόµενα ενέργειες άφησαν το έδαφος
ελεύθερο στον κ. Ψωµιάδη σε ενέργειες ιδιοτελούς σφετερισµού, σε ενέργειες κατάχρησης σε βάρος των ασφαλισµένων,
αλλά και των εργαζόµενων στην ασφαλιστική εταιρεία και των
ασφαλιστών.
Οι σχεδιαζόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, τις οποίες επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης και τις οποίες
περιληπτικά αναφέρατε εδώ, δεν διασφαλίζουν τα δικαιώµατα
και τις απαιτήσεις ούτε των εργαζόµενων ούτε και των ασφαλισµένων, που στο κάτω-κάτω της γραφής οι ασφαλισµένοι και θα
ζηµιωθούν και δεν φέρουν καµµία, µα καµµία απολύτως, ευθύνη
για το πολιτικοοικονοµικό σκάνδαλο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Παραπέµπετε ουσιαστικά στις καλένδες την ικανοποίηση των νόµιµων απαιτήσεών τους.
Από αυτήν την άποψη, εµείς ζητάµε συγκεκριµένα: Πρώτον,
την πλήρη κάλυψη των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. ∆εν
έχουν, δηλαδή, ακόµα αποδοθεί οι αποζηµιώσεις τους, γιατί
υπήρξε µαζική απόλυση µε το κλείσιµο. Πότε θα αποζηµιωθούν
οι εργαζόµενοι; Στις καλένδες και αυτό;
∆εύτερον, να αποζηµιωθεί το σύνολο των απαιτήσεων των
ασφαλισµένων στην «Ασπίς Πρόνοια» και αυτό ...
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Από
πού, κύριε συνάδελφε; Πείτε µου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πω τώρα. Μην βιάζεστε, κύριε Υφυπουργέ.
Και βεβαίως, σε αυτές τις αποζηµιώσεις πρέπει να συµµετέχουν και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί κερδίζουν από το
κλείσιµο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», αλλά ταυτόχρονα να µην πληρώσουν, να µην επιβαρυνθούν ούτε οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι ως φορολογούµενοι ούτε, όµως, και να επιβαρυνθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία και οι ασφαλισµένοι γενικότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, λέµε, επίσης, ότι θα πρέπει να τιµωρηθούν ποινικά
οι υπεύθυνοι του σκανδάλου αυτού και να µη βρεθούν οι εργαζόµενοι και οι ασφαλισµένοι εκτεθειµένοι και απολογούµενοι,
γιατί έκαναν ασφαλιστικά συµβόλαια της επιχείρησης.
∆υστυχώς, όµως –και ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε
και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που µου δώσατε- απ’ ό,τι
φαίνεται, κύριε Υφυπουργέ, δεν υπάρχει βούληση της Κυβέρνησης ούτε πρόθεση να δώσει λύση στα παραπάνω δίκαια αιτήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατανοώ την άποψη του κόµµατός σας για
το ρόλο του ιδιωτικού τοµέα στο χώρο της ασφάλισης. Ήσασταν
ξεκάθαρος, τον χαρακτηρίσατε παρασιτικό. Αντιλαµβάνοµαι ότι
το κόµµα σας την ίδια άποψη έχει για κάθε δραστηριότητα στο
χρηµατοπιστωτικό τοµέα: ή παρασιτικό ή σαράφικο, ενδεχοµένως να είναι µια εναλλακτική έκφραση που θα χρησιµοποιούσατε.
Κύριε συνάδελφε, αυτές είναι διαφορές µε ιδεολογικό περιεχόµενο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουν, όµως, επιπτώσεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καµµία
αντίρρηση.
Εσείς, κύριε συνάδελφε, είστε υπέρµαχος του κρατισµού. Θέλετε το κράτος να ελέγχει κάθε πτυχή της οικονοµικής δραστηριότητας. Στο άλλο άκρο, η αντίληψη που αντιπαρατίθεται στη
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δική σας είναι αυτή που θέλει τον ιδιωτικό τοµέα να έχει τον
πλήρη έλεγχο της οικονοµίας και το κράτος να κοιµάται, να µην
ασχολείται, να µην παρεµβαίνει.
Εµείς, κύριε συνάδελφε, δεν είµαστε ούτε υπέρ της δικής σας
άποψης που θέλει το κράτος να τα έχει όλα υπό τον έλεγχό του,
αλλά βέβαια δεν υπερασπιζόµαστε και εκείνη την άποψη του
άκρατου φιλελευθερισµού που θέλει τον ιδιωτικό τοµέα, να είναι
ανεξέλεγκτος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Γι’ αυτό και είπα από την πρώτη στιγµή ότι η δική µας η Κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία τοποθετήθηκε υπεύθυνα πάνω στο
ζήτηµα της εποπτείας. Αν ήσασταν εδώ πριν από λίγο, θα ακούγατε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας να µιλάει για τις πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και µέσα
στην Ελλάδα για την αναµόρφωση της εποπτείας.
∆ιότι, πραγµατικά ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να είναι καινοτόµος, µπορεί να συνεισφέρει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που
παρέχονται στους πολίτες, εάν όµως, δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία τότε ένα πράγµα είναι δεδοµένο, ότι αργά ή γρήγορα θα
δηµιουργηθούν προβλήµατα. ∆ιότι, στην προσπάθειά του να µεγιστοποιήσει την κερδοφορία, µετέρχεται πρακτικές, οι οποίες
στο τέλος καταλήγουν να δηµιουργούν προβλήµατα.
Εµείς, λοιπόν, µε τη δική µας πρωτοβουλία, µε το νοµοσχέδιο
το οποίο φέρνουµε και θα καταθέσουµε µέσα στις επόµενες
µέρες, παίρνουµε µια στάση αποφασιστική και καθοριστική, για
να βάλουµε σε τάξη έναν χώρο στον οποίο συνυπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ανήκουν έµµεσα στο δηµόσιο, αλλά
και ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ιδιωτικό
τοµέα.
Σε ό,τι αφορά, κύριε συνάδελφε, τα δυο-τρία ζητήµατα που
βάλατε, θα τα συζητήσουµε, ούτως ή άλλως, εκτενέστερα, όταν
έρθει το νοµοσχέδιο προς συζήτηση.
Βάλατε το θέµα της αποζηµίωσης. Ξέρετε παρά πολύ καλά ότι
το θέµα αυτό σχετίζεται µε µια ερµηνεία που κάνει αυτή τη
στιγµή η ΕΠΕΙΑ και αφορά τη διάταξη του νόµου, που δίνει τη
δυνατότητα στους εργαζόµενους να αποζηµιωθούν από τα αποθέµατα, τα οποία υπάρχουν. Είναι µια ερµηνευτική διαφορά, την
οποία θα επιλύσει η αρµόδια εποπτική αρχή, η ΕΠΕΙΑ.
Βάλατε, βέβαια, και το θέµα της τιµωρίας. Όπως ξέρετε η Κυβέρνηση δεν µπορεί να παρέµβει στο έργο της δικαιοσύνης και
να καταλογίσει ευθύνες ή να πει στην δικαιοσύνη, ότι ξέρετε κάτι
εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ευθύνες, ελάτε να δείτε τι πρέπει να
κάνουµε, για να αντιµετωπίσουµε αυτές τις ευθύνες.
∆εν µπορούµε. Υπάρχει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.
Σας το είπα και χθες. ∆εν µπορεί η εκτελεστική εξουσία να παρέµβει στο έργο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι µια διακριτή
εξουσία, έχει τις δικές της ευθύνες και πρέπει και πιστεύω ότι θα
τις αναλάβει.
Αυτά είχα να πω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για το χρόνο που µου δώσατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 871/1-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των φαρµάκων κ.λπ., αναβάλλεται, λόγω κωλύµατος του Βουλευτή και
διαγράφεται.
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 870/1-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ένταξη στο Νόµο περί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Έργων (ΥΗΕ)
άνω των 15MW κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Βορίδη έχει ως εξής:
«Το υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) Αγ. Νικολάου στον ποταµό
Άραχθο Ν. Άρτας ακυρώθηκε λόγω απένταξής του από το πρόγραµµα ανάπτυξης της ∆ΕΗ και ως µη ρητής αναφοράς του στην
αναµορφωµένη επικαιροποίηση της µελέτης χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Ηπείρου.
Το πρόβληµα επαναδειοδότησης του έργου ΥΗΕ Αγ. Νικο-
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λάου, καθώς και των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, για το
οποίο υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον οφείλεται στο γεγονός ότι
στον προσφάτως ψηφισθέντα νόµο για τις ΑΠΕ, αποκλείονται
από τις αδειοδοτικές διαδικασίες Υδροηλεκτρικά Έργα (ΥΗΕ)
ισχύος ως άνω των 15MW.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Προτίθεται να συµπεριλάβει στις ΑΠΕ και τα µεγάλα (άνω
των 15MW) υδροηλεκτρικά έργα; Αν όχι, γιατί; Πώς ακριβώς θα
επιτευχθεί η πράσινη ανάπτυξη, αν αποκλείονται οι επενδύσεις
σε αυτήν;
2. Γνωρίζετε ότι ο περιορισµός των 15MW που ετέθη στο νόµο
για την ΑΠΕ έρχεται σε σύγκρουση µε την κοινοτική οδηγία
2001/77/ΕΚ, η οποία δεν συµπεριλαµβάνει τέτοιο περιορισµό
στον ορισµό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας; Προτίθεται να
συµµορφωθεί µε την ανωτέρω κοινοτική οδηγία;»
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ και για την ερώτηση, διότι µας
δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουµε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
θέµα και θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το διαχωρισµό που
γίνεται ανάµεσα στα µικρά και τα µεγάλα υδροηλεκτρικά.
Όταν λέµε µικρό υδροηλεκτρικό εννοούµε ένα τεχνικό έργο
που περιλαµβάνει ένα µικρό φράγµα ή µια µικρή λιµνοδεξαµενή,
το οποίο χρησιµοποιείται, κυρίως, για διαδικασίες υδροληψίας
και όχι για διαδικασίες αποθήκευσης ύδατος. Και στις συγκεκριµένες περιπτώσεις ουσιαστικά χρησιµοποιείται η µεθοδολογία
της υπερχείλισης, έτσι ώστε στη συνέχεια να παράγεται µικρή
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι το µικρό υδροηλεκτρικό.
Τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κατασκευής και λειτουργίας. Η βασική τους διαφορά είναι
ότι έχουν ένα πολύ µεγάλο ταµιευτήρα, ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του νερού, άρα έχουµε ένα µεγάλο τεχνικό έργο και επιπλέον η χωρητικότητα του συγκεκριµένου
ταµιευτήρα προσδιορίζει και τη διαστασιολόγηση του στροβίλου
που παράγει ενέργεια, ο οποίος εξυπηρετεί τη συγκεκριµένη
εγκατάσταση.
Και ασφαλώς υπάρχει και µια ακόµα διαφορά. Τα µεγάλα
υδροηλεκτρικά συµβάλλουν αποφασιστικά στην ασφάλεια και
την ισορροπία του εθνικού δικτύου, κάτι που δεν συµβαίνει βεβαίως µε τα µικρά.
Τέλος, η διαφορά τους είναι στο γεγονός ότι τα µεγάλα
υδροηλεκτρικά έχουν πολλαπλές και σύνθετες λειτουργίες. ∆ηλαδή, λειτουργούν ως εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, λειτουργούν όµως, και ως εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης.
Μάλιστα όλα αυτά συνήθως συµβαίνουν κατά την περίοδο αιχµής της ζήτησης, δηλαδή Μάιο-Σεπτέµβριο, όπου, επίσης,
έχουµε αιχµή ζήτησης και για νερό ύδρευσης και άρδευσης.
Ποιο είναι, όµως, το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα;
Στην Ελλάδα µικρά υδροηλεκτρικά εννοούµε τα υδροηλεκτρικά
µέχρι 15 MW και γι’ αυτά έχουµε ευνοϊκή περιβαλλοντική χωροθέτηση και ευνοϊκή τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας.
Απαντώ στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, λέγοντας ότι
όλα τα υδροηλεκτρικά είναι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και
τα µικρά και τα µεγάλα, και γι’ αυτό τα συνυπολογίζουµε ως
χώρα, όταν καταγράφουµε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από καθαρές µορφές ενέργειας.
Πάντως να σας πω µόνο τούτο. Το 1994 η Ελλάδα θεωρούσε
µικρά υδροηλεκτρικά αυτά που παρήγαγαν έως 5 MW. Το 1999
µικρά υδροηλεκτρικά ήταν αυτά που παρήγαγαν µέχρι 10 MW
και το 2006 τα έκανε 16 MW. Ως προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες µε βάση τα στοιχεία που έχω από την Ευρωπαϊκή Ένωση
µικρών υδροηλεκτρικών, η Ιταλία θεωρεί µικρό υδροηλεκτρικό
όποιο είναι έως 3 MW, η Γαλλία έως 8 MW, η Αγγλία έως 5 MW,
η Ισπανία έως 10 MW και οι Ηνωµένες Πολιτείες έως 30 MW. Στη
χώρα µας τα υδροηλεκτρικά έργα άνω των 100 MW αδειοδοτούνται από τη Βουλή των Ελλήνων. ∆ηλαδή, περνάει ειδικός
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νόµος που τα διέπει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, µε ένα σοβαρό
κενό που έχει η χώρα µας. Έχουµε νοµοθετικό κενό ουσιαστικά
ανάµεσα στα 15 MW και τα 100 MW και πραγµατικά έχετε δίκιο
ότι η χώρα πρέπει αυτό να το δει.
Παρά το γεγονός ότι για τέτοιου είδους µονάδες δεν θα
έχουµε πάρα πολλές επενδύσεις –είναι λίγες πια και πολύ συγκεκριµένες- η χώρα µας έχει ένα νοµοθετικό κενό. Έχουµε, επίσης, νοµοθετικό κενό και για τα αναστρέψιµα υδροηλεκτρικά
έργα, αυτά τα οποία στην πραγµατικότητα χρησιµοποιούν την
αντλησιοταµίευση, προκειµένου να αποθηκεύουν ενέργεια και να
την αποδίδουν κατά τις ώρες που το σύστηµα το έχει ανάγκη.
Τελειώνω -γιατί θα σας απαντήσω για το συγκεκριµένο έργο
στη δευτερολογία µου- λέγοντάς σας ότι πρέπει να κρατήσουµε
στο µυαλό µας ότι τα άνω των 15 MW υδροηλεκτρικά απαιτούν
εξειδικευµένες, αυστηρές περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, για τις
οποίες δεν είµαστε έτοιµοι ακόµη ως χώρα να πούµε ότι θα εξοµοιώσουµε αυτές τις προσεγγίσεις µε την προσέγγιση που υπάρχει για τα µικρά υδροηλεκτρικά έως 15 MW.
Για το συγκεκριµένο έργο που ρωτάτε, θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανιάτη.
Ο ερωτών Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο να
αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον
Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Βορίδη έχετε το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ, για την απάντηση, αλλά το ερώτηµα νοµίζω παραµένει. Παραµένει υπό την εξής απλή µορφή:
Έχω µπροστά µου την κοινοτική οδηγία. Η κοινοτική οδηγία λέει
ότι ο στόχος της είναι ξεκάθαρος και είναι η προαγωγή της αύξησης της συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η δηµιουργία βάσης για ένα µελλοντικό,
κοινοτικό πλαίσιο στον ενεργεργειακό τοµέα.
Υπάρχουν ορισµοί της συγκεκριµένης οδηγίας. Στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν υπάρχει στον ορισµό κανένας περιορισµός ή διάκριση, ανάλογα µε την ποσότητα των MW που παράγει η κάθε ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
Έχω στα χέρια µου, επίσης, µία επιστολή. Αυτή η επιστολή τη µεταφράζω απλώς γιατί είναι στα Αγγλικά- διευκρινίζει το
εξής: Η επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο ένας ορισµός, ο οποίος περιορίζει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας από υδροηλεκτρικά
έργα –είχε εκδοθεί όταν ήταν για τα 10 ΜW- σε µία ικανότητα παραγωγής 10 MW, είναι εναρµονισµένος µε τη συγκεκριµένη κοινοτική οδηγία.
Ψηφίσαµε πρόσφατα ένα νόµο. Ο νόµος αυτός ρυθµίζει τα ζητήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το συγκεκριµένο
ερώτηµα που κάνω για το συγκεκριµένο έργο το χρησιµοποιώ
ως αφορµή για την ανάγκη ρυθµίσεως. ∆ιότι εδώ υπάρχει ένα
συγκεκριµένο επενδυτικό ενδιαφέρον για ένα συγκεκριµένο
έργο, το οποίο πλέον µε τη ρύθµιση και την επιλογή, την οποία
έκανε η Κυβέρνησή σας, είναι προφανές ότι δεν µπορεί να ενταχθεί στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Άκουσα και από την κυρία Υπουργό -όταν έθεσα το ζήτηµα
αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου- ότι αναφέρθηκε στην αδυναµία που έχει η χώρα να
εναρµονιστεί µε άλλου τύπου υποχρεώσεις που προέρχονται
από το Κοινοτικό ∆ίκαιο. Συγκεκριµένα αναφέρθηκε στις λεκάνες απορροής. Επιτρέψτε µου να πω ότι αυτό δεν είναι επαρκής
απάντηση, γιατί δεν πρέπει να ρυθµίσουµε, µ’ αυτόν τον τρόπο
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
∆ηλαδή, ουσιαστικά η απάντηση που δίνετε τώρα είναι η εξής:
Επειδή αυτά είναι µεγάλα έργα και χρειάζονται πρόσθετες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις, εµείς δεν τα εντάσσουµε στο νόµο
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, γιατί δεν είµαστε βέβαιοι
ότι µπορούµε σήµερα -έτσι όπως είναι το νοµοθετικό µας πλαί-
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σιο- να διασφαλίσουµε αυτές τις πρόσθετες, περιβαλλοντικές
απαιτήσεις.
Η απάντηση δεν είναι αυτή. Η σωστή πολιτική δεν είναι αυτή.
Η σωστή πολιτική είναι, τα εντάσσουµε στο νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ερχόµαστε, εν συνεχεία, και λέµε
ποιές είναι αυτές οι πρόσθετες, κάθε φορά, σε κάθε έργο, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις οποίες έχουµε. Αυτή είναι η σωστή
ρύθµιση, όχι να τα εξαιρέσουµε, επειδή ανησυχούµε ότι δεν µπορούµε να έχουµε συµµόρφωση. Το αν υπάρχει συµµόρφωση ως
προς αυτές τις πρόσθετες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, µελέτες,
διασφαλίσεις που χρειάζονται τα µεγάλα έργα, αυτό θα το κρίνουµε και σε ένα νοµοθετικό επίπεδο µ’ αυτό το οποίο απαιτείται
γι’ αυτά τα µεγάλα έργα -αλλά αυτό είναι ένα άλλο νοµοθέτηµακαι σε ένα επίπεδο, πρακτικό, ad hoc, συγκεκριµένο, ανάλογα µε
το συγκεκριµένο έργο. ∆ιότι σε ένα συγκεκριµένο έργο µπορεί να
εξασφαλίζονται αυτές οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σε ένα
άλλο να µην εξασφαλίζονται.
Όµως, η ρύθµιση θα έπρεπε να είναι γενική. Και από τη στιγµή
που πιστεύουµε στην ανάγκη να πιάσουµε τα όρια που θέτει η
κοινοτική οδηγία για να ενισχύσουµε τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας -και που είναι υποχρέωσή µας και υποθέτω ότι τα θέλουµε και υποθέτω ότι η Κυβέρνηση τα θέλει στο βαθµό που µιλάει για την πράσινη ενέργεια, για την πράσινη ανάπτυξη- άρα,
λοιπόν, η ορθή ρύθµιση είναι να λύσουµε το ζήτηµα αυτό σε επίπεδο νοµοθετικό. Να εντάξουµε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά στο
νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να δούµε πώς θα
ρυθµίσουµε µε άλλες νοµοθετικές διατάξεις ή από κει και πέρα
µε συγκεκριµένες µελέτες σε κάθε συγκεκριµένο έργο –όταν
φθάσουµε πια στην εφαρµογή του- το ζήτηµα των περιβαλλοντικών εξασφαλίσεων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός, προκειµένου να συµπληρώσει την
απάντησή του και να δευτερολογήσει.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Βορίδης πάντα συµβάλλει θετικά στον προβληµατισµό.
Θα επαναλάβω, όµως, ότι όλα τα υδροηλεκτρικά, ανεξαρτήτως
µεγέθους, θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Εκεί που διαφοροποιείται η προσέγγιση, είναι
στον τρόπο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.ο.κ..
Τώρα, θα µου επιτρέψετε, επειδή ουσιαστικά θα απαντήσω και
στην τοποθέτησή σας, να πάω στα στοιχεία του φακέλου που
µου έδωσαν από την υπηρεσία για το συγκεκριµένο υδροηλεκτρικό. Πάρθηκε απόφαση από το Συµβούλιο Επικρατείας και
έτσι δεν ισχύουν για το έργο αυτό ούτε οι µεταβατικές διατάξεις
του προεδρικού διατάγµατος, µε ευνοϊκή ερµηνεία των οποίων
θα µπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης. Μιλώ
πάντα για το συγκεκριµένο έργο. ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο έργο,
ίσως, θα µπορούσε να προχωρήσει, αν δεν είχε ακυρωθεί η απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Συµβούλιο
της Επικρατείας, µε απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας του
2007, την οποία θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµα, όµως, και χωρίς αυτήν την ακυρωτική απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, η καθυστέρηση που υπάρχει στα
διαχειριστικά σχέδια και στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να διαχειριστούµε τις λεκάνες απορροής, να είστε βέβαιος, κύριε συνάδελφε, ότι θα δηµιουργούσε σε οποιονδήποτε πολίτη το
δικαίωµα να προσφύγει στο Συµβούλιο Επικρατείας και για το
συγκεκριµένο ή και για άλλα ανάλογα έργα και να δηµιουργήσει,
επίσης, προβλήµατα.
Η προσπάθεια εκ νέου αδειοδότησης του έργου του Αγίου Νικολάου Αράχθου ισχύος 93 MW δεν έχει επιτυχή κατάληξη. Και
θα καταθέσω και ένα δεύτερο έγγραφο για τα Πρακτικά, το
οποίο έχει ηµεροµηνία 24 Νοεµβρίου 2009 και είναι η απόρριψη
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της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης για το συγκεκριµένο έργο που έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
του Υπουργείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος απεφάνθη ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν είναι πλέον εφικτή λόγω
ασυµβατότητας µε το προεδρικό διάταγµα που καθορίζει τις
ζώνες προστασίας και τις χρήσεις γης στην περιοχή των Τζουµέρκων, αφού µέρος της περιοχής κατασκευής του συγκεκριµένου έργου του Αγίου Νικολάου έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό
πάρκο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ. Λέγοντας για τα Τζουµέρκα, εν παρενθέσει σας λέω
ότι εννοούµε τα Αθαµανικά Όρη.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 878/1-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου ∆ρίτσα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την ελληνοϊσραηλινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας, κ.λπ..
Το πλήρες κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. ∆ρίτσα έχει
ως εξής:
«Την περασµένη Τρίτη άρχισε στον ελληνικό εναέριο χώρο ελληνοϊσραηλινή άσκηση της Πολεµικής Αεροπορίας. Όπως έχει
γραφτεί, η άσκηση περιλαµβάνει αποστολές κρούσης σε διάφορες περιοχές του FIR Αθήνας, τόσο σε ηπειρωτικές περιοχές,
όσο και σε νησιά.
Η άσκηση αυτή συνέπεσε χρονικά µε την πειρατική επίθεση
του Πολεµικού Ναυτικού του Ισραήλ εναντίον της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τη δολοφονία και τον τραυµατισµό πολλών ανθρώπων και την απαγωγή άλλων. Η διακοπή της
άσκησης ήταν το λιγότερο που µπορούσε κανείς να περιµένει
από την ελληνική Κυβέρνηση.
Το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα, µε τα οποία απειλεί τις γειτονικές του χώρες και αρνείται να επιτρέψει τον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και να υπογράψει τη σχετική διεθνή
συµφωνία. Βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση και κατέχει εδάφη
κρατών µελών του ΟΗΕ, µε τα οποία η Ελλάδα διατηρεί διπλωµατικές σχέσεις. Επίσης, και παρά τις σχετικές αποφάσεις του
ΟΗΕ, κατέχει τα παλαιστινιακά εδάφη στη ∆υτική Όχθη του Ιορδάνη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ιερουσαλήµ, προσαρτά βαθµιαία τα εδάφη αυτά, εκδιώκει τους κατοίκους και διαπράττει
σωρεία άλλων εγκληµάτων πολέµου εναντίον τους. Είναι αυταπόδεικτο ότι η στρατιωτική συνεργασία µαζί του στρέφεται εναντίον της Συρίας, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Η τελευταία
µάλιστα ελληνοϊσραηλινή στρατιωτική άσκηση το 2008, όπως
είχε γραφτεί από τον Τύπο των ΗΠΑ και του ίδιου του Ισραήλ,
χωρίς η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ να το διαψεύσει, ήταν από τη
µεριά του Ισραήλ δοκιµή βοµβαρδισµού του εδάφους του Ιράν.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός τα εξής:
1. Ποιες αµυντικές ανάγκες της Ελλάδας εξυπηρετεί η στρατιωτική συνεργασία µε το Ισραήλ και ποιος είναι ο σκοπός της
άσκησης που µόλις διακόπηκε;
2. Με ποιες άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διεξάγουν
οι ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις στρατιωτικές ασκήσεις;».
Παρακαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτης Μπεγλίτης να λάβει το λόγο για να απαντήσει στον
ερωτώντα συνάδελφο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε ακόµα υπό το σοκ, τη συναισθηµατική φόρτιση της τελευταίας βάρβαρης, επιθετικής πράξης των δυνάµεων του ισραηλινού στρατού στα διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε
θεµελιώδους κανόνα ∆ιεθνούς ∆ικαίου εναντίον οργανώσεων
ακτιβιστών, οι οποίοι µετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για να
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σπάσουν το ναυτικό αποκλεισµό της Γάζας.
Θέλω, κατ’ αρχάς να συγχαρώ, όλους εκείνους που συνέβαλαν
από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, την ηγεσία του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τους υπηρεσιακούς παράγοντες
του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ασφαλή, οµαλή επιστροφή
των Ελλήνων πολιτών πίσω στην πατρίδα. ∆ώσαµε µια µεγάλη
µάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες, καταβάλαµε κάθε δυνατή
προσπάθεια σε στενή συνεργασία τα δύο συναρµόδια Υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, για να
υπερασπιστούµε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είχαν
συλληφθεί και βεβαίως, για να επιστρέψουν οµαλά πίσω στην πατρίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άµεσα µόλις έγινε αυτή η απαράδεκτη πράξη –την οποία απολύτως καταδικάσαµε και µε τον
πιο κατηγορηµατικό τρόπο- από την πλευρά του Ισραήλ, το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και η πολιτική του ηγεσία, αποφασίσαµε τη διακοπή των κοινών αεροπορικών ασκήσεων στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς επίσης
και την αναστολή της προγραµµατισµένης, ήδη, επίσκεψης του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Ισραήλ.
Θεωρήσαµε ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
ως στοιχειώδη την αντίδρασή µας αυτή, γιατί πιστεύουµε ότι και
εµείς από την πλευρά µας, όπως και η Κυβέρνηση, όπως και ο
Πρωθυπουργός, έπρεπε να συνενώσουµε τη φωνή µας στην
κοινή προσπάθεια της ∆ιεθνούς Κοινότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταγγελία αυτής της παράνοµης από
κάθε πλευρά πράξης, για µια ακόµα φορά ενάντια στη νοµιµότητα, του Ισραήλ και της πολιτικής του ηγεσίας.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµούσαµε και συνεχίζουµε να εκτιµούµε, ότι είναι προς το συµφέρον της χώρας υπερασπιζόµαστε µε αυτόν τον τρόπο τα εθνικά συµφέροντα της
χώρας- εάν αναπτύξουµε µία πολύπλευρη εξωτερική και αµυντική πολιτική στον ευαίσθητο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου
και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Όχι µονόπλευρα, αλλά ολοκληρωµένα, µε ισόρροπο τρόπο και αµοιβαία επωφελή απέναντι
σ’ όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, απέναντι στις εµπλεκόµενες δυνάµεις στη Μέση Ανατολή.
Ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που στα τέλη της δεκαετίας
του 80 προχώρησε στη διπλωµατική αναγνώριση του Ισραήλ,
ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που το 1994 προχώρησε στην
υπογραφή διµερούς συµφωνίας στρατιωτικής και αµυντικής συνεργασίας µε το Ισραήλ, η οποία στη συνέχεια ανανεώθηκε το
1999 και βεβαίως για τρίτη φορά ανανεώθηκε το 2005.
Αν θέλετε την προσωπική µου άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αργήσαµε και στη διπλωµατική αναγνώριση του Ισραήλ
και στη σύναψη διµερούς συµφωνίας στρατιωτικής και αµυντικής συνεργασίας. Πολλές χώρες και της Ευρώπης, ακόµα και η
πάλαι ποτέ Σοβιετική Ένωση είχαν σπεύσει να αναγνωρίσουν διπλωµατικά και να συνάψουν αµυντικές συµφωνίες µε το Ισραήλ,
τη δεκαετία του ’50, τη δεκαετία του ’60 και στη συνέχεια.
Εµείς αργήσαµε. Ωστόσο, επιχειρήσαµε µέσα από αυτήν τη
συµφωνία να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα της χώρας και να
αξιοποιήσουµε προς όφελος της επιχειρησιακής ικανότητας των
Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, της Πολεµικής Αεροπορίας, του
Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού, την επιχειρησιακή
αδιαµφισβήτητη τεχνογνωσία των Ισραηλινών ενόπλων δυνάµεων, αλλά πάντα –και αυτό θέλω να το υπογραµµίσω, κύριε
Πρόεδρε- µε σεβασµό στις αµοιβαίες θέσεις και πάντα –και
θέλω, επίσης, να το υπογραµµίσω- χωρίς αυτή η συνεργασία να
στρέφεται εναντίον κανενός άλλου κράτους. Και στην προκειµένη περίπτωση, εννοώ ότι αυτή η συνεργασία δεν στρέφεται
εναντίον αραβικών χωρών, όπως υποστηρίζει ο αγαπητός συνάδελφος κ. ∆ρίτσας.
Ούτε στο πρόσφατο παρελθόν σε κοινές ασκήσεις µε το Ισραήλ ούτε σ’ αυτή που διεκόπη ούτε και σε όλες εκείνες που ανάλογα µε τις εξελίξεις και το κλίµα που θα διαµορφώνεται θα
σχεδιάσουµε στο µέλλον, υπάρχει περίπτωση να στραφούν κατά
αραβικής χώρας ή κατά του Ιράν.
Για µας είναι απόλυτα ξεκάθαρο, για µας είναι απόλυτα επιβεβαιωµένο ότι η συµµετοχή µας σ’ αυτές τις ασκήσεις υπερασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα της χώρας –και σ’ αυτό θα επανέλθω,
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κύριε συνάδελφε- ενώ από την άλλη πλευρά ορίζει µια στρατηγική της Ελλάδας, την οποία πρέπει να υπερασπιστούµε στο
πλαίσιο µιας ισότιµης και πολύπλευρης εξωτερικής και αµυντικής
πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή.
Και µε την ευκαιρία αυτή, θέλω να αναφέρω ότι υπάρχουν και
πολλές άλλες αραβικές χώρες µε τις οποίες στο πρόσφατο παρελθόν έχουµε προχωρήσει και σχεδιάζουµε -ακόµα και τώρα
εντός του 2010- κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Χαρακτηριστικά,
θα ήθελα να αναφέρω ορισµένες, απαντώντας στον αγαπητό συνάδελφο.
Με την Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου
έχουµε την κοινή άσκηση µε τη συµµετοχή της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, την επονοµαζόµενη «Αργοναύτης 2010». Με την Τυνησία τον Αύγουστο του 2010 έχουµε
κοινή ναυτική άσκηση. Το Νοέµβριο του 2010 προγραµµατίζεται
κοινή ναυτική άσκηση µε την Αίγυπτο.
Ασφαλώς στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο σε διµερές επίπεδο
όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και του µεσογειακού διαλόγου µε
το ΝΑΤΟ, έχουµε συµµετάσχει σε κοινές ασκήσεις τόσο µε ευρωπαϊκές και νατοϊκές χώρες όσο και µε φίλες αραβικές χώρες,
όπως µε την Αλγερία, την Τυνησία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία,
αλλά ασφαλώς και µε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης και της Τουρκίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κλείνω την πρώτη απάντηση, λέγοντας ότι αν θέλουµε ως
χώρα να υπερασπιστούµε σε έναν εξαιρετικά πολύπλευρο στρατηγικό χώρο, όπως είναι η Μέση Ανατολή και η ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, τα εθνικά µας συµφέροντα, πρέπει
να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας, τη νηφαλιότητά µας και τη
στρατηγική αναγκαία γνώση των συνεχώς εξελισσόµενων συσχετισµών στην ευρύτερη αυτή περιοχή, διασφαλίζοντας πάνω
απ’ όλα τη θέση και την παρουσία της χώρας σ’ αυτήν την πολύπλοκη και σύνθετη περιοχή.
Τίποτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αυτονόητο, τίποτε δεν είναι όπως το γνωρίσαµε στο παρελθόν και τα πάντα σ’
αυτήν την περιοχή ανατρέπονται. ∆ιαµορφώνονται και επιχειρούνται νέες γεωοικονοµικές και γεωστρατηγικές στοχεύσεις ή
νέα συµφέροντα σ’ αυτήν την περιοχή συγκρούονται. Οι παραδοσιακές συµµαχίες που γνωρίζαµε τις τελευταίες δεκαετίες
πλέον ανατρέπονται.
Άρα, η χώρα µας, η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσαρµόσει τη
στρατηγική της, τη θέση της, τις προσεγγίσεις της, αν θέλετε, σ’
αυτήν τη διαρκώς µεταβαλλόµενη από άποψη στρατηγικών συµφερόντων περιοχή.
Και τώρα κάτι τελευταίο σ’ αυτήν την πρώτη απάντηση, ως
προς το ζήτηµα των πυρηνικών όπλων.
Θέλω να θυµίσω -γιατί ήµουν ένας από αυτούς, ως διπλωµατικός του Υπουργείου Εξωτερικών, που είχαµε δουλέψει κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάµηνο του 2003ότι επί Ελληνικής Προεδρίας είχαµε διαµορφώσει την κοινή θέση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποπυρηνικοποίηση της Μέσης
Ανατολής, µια κοινή θέση η οποία εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή
στρατηγική, για να δώσει στη συνέχεια τη θέση της σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συνθήκης για
τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων και των όπλων µαζικής καταστροφής.
Και σήµερα, τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εργαζόµαστε, για να συµβάλουµε µε επιτυχία στην προγραµµατισµένη για το 2012 διεθνή διάσκεψη για
την αποπυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής, κρίσιµο στρατηγικό θέµα που γνωρίζουµε όλοι ότι εµπλέκει όχι µόνο τις µεγάλες
δυνάµεις του διεθνούς συστήµατος, αλλά και περιφερειακές δυνάµεις που είτε κατέχουν είτε διεκδικούν να κατέχουν πυρηνικά
όπλα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεγλίτη.
Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας να
λάβει το λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του και να απαντήσει στον κύριο Υπουργό.
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Κύριε ∆ρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την όντως τεκµηριωµένη
απάντησή σας, αλλά θέλω να σας πω ότι οι ανησυχίες µας δεν
καθησυχάζονται από αυτήν την απάντηση που µας δώσατε. Και
θα εξηγήσω αµέσως το λόγο.
Συµφωνώ -και το λέτε και εσείς- ότι ήταν απολύτως στοιχειώδεις οι αντιδράσεις της Κυβέρνησής σας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στην
εγκληµατική, βάρβαρη, παράνοµη στρατιωτική επιχείρηση που
οργάνωσε το Ισραήλ εναντίον των ακτιβιστών και του «Στόλου
της Ειρήνης» που έπλεε για τα παράλια της Γάζας.
Η αντίδραση ήταν στοιχειώδης. Την ονοµάσατε «στοιχειώδη»
και όντως ήταν στοιχειώδης, αλλά και αναντίστοιχη µε τις προαναγγελθείσες υποσχέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την προστασία αυτής της κατά
νόµο και κατά τους διεθνείς κανονισµούς θεµιτής πρωτοβουλίας
µη κυβερνητικών οργανώσεων, µε όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται για τους Έλληνες πολίτες. Έλεγε ότι είχε ανακοινώσει
παρεµβάσεις και είχε προχωρήσει σε διαβήµατα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Όµως, όλα αυτά αποτυπώνουν για µία ακόµα φορά το αδιαµφισβήτητο γεγονός –να το πω πολύ λαϊκά- ότι έτσι δεν ιδρώνει το
αυτί του Ισραήλ. Οι παράνοµες και οι εγκληµατικές ενέργειες µε
πολύ σοβαρές συνέπειες όχι µόνο σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και
σε παραβίαση δικαιωµάτων, αλλά και σε ένταση στην περιοχή, η
οποία δηµιουργεί πολλαπλούς κινδύνους, είναι µόνιµη πολιτική
του Ισραήλ εναντίον αποφάσεων διεθνών οργανισµών, του Οργανισµών Ηνωµένων Εθνών, αποφάσεων οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακηρύξεων λύπης και καταδίκης χωρών,
όπως είναι η Ελλάδα.
Είµαστε πια µπροστά στην πραγµατικότητα του ότι πρέπει να
επιβληθούν κυρώσεις, ότι πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους χειρισµοί και από την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα, ώστε να εξαναγκαστεί το
Ισραήλ -διότι όλα αυτά τελικά λειτουργούν µε έναν υποκριτικό
και προσχηµατικό τρόπο, στοιχειώδη ακριβώς τρόπο- να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις των διεθνών κανόνων και πρώτα απ’
όλα, να άρει τον αποκλεισµό της Γάζας.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στα συγκεκριµένα ζητήµατα της
στρατιωτικής συµφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ από το 1994, όχι µόνο
εµείς, αλλά και παλαιότερα ο συνάδελφος κ. Μπανιάς µόνος του,
αλλά και µαζί µου, αλλά και εγώ πρόσφατα έχουµε καταθέσει
σειρά ερωτήσεων.
Επίσης, πολύ σκληρότερη ερώτηση είχαν καταθέσει το 2008 οι
τότε Βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και νυν της
Πλειοψηφίας. Η κ. Βάσω Παπανδρέου, λοιπόν, ο κ. Αθανασιάδης
και ο κ. Καρχιµάκης είχαν καταθέσει ερώτηση µε πολύ σκληρότερους όρους ως προς τις στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας-Ισραήλ.
Υπάρχουν αναπάντητα ζητήµατα. Η Ελλάδα έχει και άλλου είδους στρατιωτικές συµφωνίες µε άλλες χώρες της περιοχής.
Κατά σύµπτωση όλες οι χώρες της περιοχής µε τις οποίες η Ελλάδα έχει τέτοιες στρατιωτικές συµφωνίες είναι χώρες που
έχουν διπλωµατικές σχέσεις και µε το Ισραήλ. Με χώρες που δεν
έχουν σχέσεις µε το Ισραήλ η Ελλάδα δεν έχει στρατιωτικές συµφωνίες, για παράδειγµα µε τη Συρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι δε απαντήσεις που έχει δώσει και η νυν ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας –ο κ. Βενιζέλος και εσείς- και η προηγούµενη –ο κ. Μεϊµαράκης- είναι πανοµοιότυπες. Ουδετεροποιούν
τα ζητήµατα. Τίθεται θέµα. Τότε ετέθη θέµα διεθνώς στους
«NEW YORK TIMES» και σε ισραηλινή εφηµερίδα -την πρώτη
εφηµερίδα σε κυκλοφορία στο Ισραήλ- και σε άλλους κύκλους
ότι υπήρχε προσοµοίωση στην άσκηση του 2008 για την επίθεση
στο Ιράν και για χρήση πυρηνικών. Αυτά δεν διαψεύστηκαν αξιόπιστα ποτέ.
Τώρα, ανεξάρτητα από ποιες απαντήσεις θα δοθούν –και καταλαβαίνουµε όλοι τα όρια των απαντήσεων- πρέπει να απαντη-
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θεί το εξής: Όλες αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας – Ισραήλ είναι ασκήσεις χωρίς εχθρό; Είναι ποτέ δυνατόν να µην
υπάρχει εχθρός; Και αν δεν υπάρχει εχθρός από την πλευρά της
Ελλάδας, µήπως οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις –Αεροπορία
ή Ναυτικό- επί του προκειµένου παίζουν το ρόλο του «κασκαντέρ» και του «σάκου του µποξ», στον οποίο ασκείται ο «µποξέρ»
και ενώ εµείς πράγµατι δεν έχουµε εχθρό στη συγκεκριµένη
στρατιωτική άσκηση, το Ισραήλ έχει και ασκείται επ’ αυτού;
Αυτά είναι ζητήµατα που µπορούµε να τα συζητήσουµε στην
επιτροπή. Μπορούµε να τα συζητήσουµε και σε άλλες διαδικασίες. Όµως, εν πάση περιπτώσει δεν µας καθησυχάζουν και
ορθώς νοµίζω ότι δεν µας καθησυχάζουν.
Εποµένως, είναι απαραίτητο και είναι µείζον θέµα και για τον
έλεγχο των πυρηνικών του Ισραήλ. ∆εν µπορεί η διεθνής κοινότητα να έχει στοχοποιήσει το Ιράν. Ενδεχοµένως να πρέπει να
ελεγχθούν εκεί διαδικασίες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην
περιοχή και εδώ, που αποδεδειγµένα έχουµε έναν τεράστιο πυρηνικό εξοπλισµό του Ισραήλ, να σιωπά η διεθνής κοινότητα και
η Ελλάδα, ενώ καθόµαστε πάνω σε ατοµική βόµβα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αρκετά!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα που αναδείχθηκαν απ’ αυτήν
τη βάρβαρη, παράνοµη, κατασταλτική επιχείρηση του Ισραήλ και
πρέπει πια να πάρουν το δρόµο τους σε ιστορική επίλυση µε καθαρούς όρους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπεγλίτη για µια σύντοµη δευτερολογία –γιατί να λάβετε υπ’ όψιν σας πως σήµερα έχουµε
πολύ φόρτο εργασίας- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να
κάνω γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην Έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 28 µαθητές και µαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί
από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Υπουργός, για να συµπληρώσει
την απάντησή του και να δευτερολογήσει εν συντοµία.
Ορίστε, κύριε Μπεγλίτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι ότι τουλάχιστον θα έχω το δικαίωµα να εξαντλήσω το χρόνο µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: ∆ώδεκα λεπτά µιλήσατε πριν!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Οι συνάδελφοί σας παραπονιούνται δικαιολογηµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αντιλαµβάνοµαι ότι ο ερωτών συνάδελφος κ. ∆ρίτσας εν τη ρύµη
του λόγου υποτίµησε τη δυνατότητα της χώρας µας, ως ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας, να υπερασπίζεται τα εθνικά της
συµφέροντα. Και θεωρώ, κύριε ∆ρίτσα, ότι ήταν υπερβολή –ας
το χαρακτηρίσω, τουλάχιστον, έτσι- να θεωρείτε την πατρίδα µας
ως «σάκο του µποξ» και ως «κασκαντέρ» σε επιδιώξεις άλλων!
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, όσον αφορά την Κυβέρνησή µας
και όσον αφορά όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας, είτε κυβέρνησαν είτε βρίσκονται στην Αντιπολίτευση, ότι κανείς δεν δέχεται, ότι κανείς δεν δέχτηκε ποτέ ούτε θα δεχθεί ένα τέτοιο
ρόλο για την Ελλάδα.
Σχεδιάσαµε και σχεδιάζουµε -είµαι βέβαιος και το κόµµα σήµερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν άσκησε τη διακυβέρνηση της χώρας- τις κοινές ασκήσεις όχι µόνο µε το Ισραήλ,
αλλά µε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ, µε µόνο γνώµονα την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτη-
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σίας και κυριαρχίας της χώρας και πάνω απ’ όλα των εθνικών
συµφερόντων της χώρας. ∆εν δίνουµε το δικαίωµα σε κανέναν
και αυτό δεν περιποιεί τιµή στη συλλογική εθνική υπερηφάνεια
να µας θεωρεί «σάκο του µποξ» και «κασκαντέρ».
∆ιασφαλίσαµε και διασφαλίζουµε τα συµφέροντα της χώρας,
ακόµα και σε αυτές τις κοινές ασκήσεις, που έχουν αποκλειστικό
στόχο την εκπαίδευση, την αναβάθµιση της επιχειρησιακής ικανότητας των πιλότων µας, την εκπαίδευσή τους. Και πρέπει να
πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σχεδιάσαµε και θα συνεχίσουµε να σχεδιάζουµε αυτές τις κοινές ασκήσεις, πάντα µε γνώµονα τις θέσεις µας που απορρέουν από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις
διεθνείς συνθήκες.
Θέλετε να σας πω κάτι; Ήταν πολύτιµη αυτή η εµπειρία της
κοινής άσκησης, γιατί πετύχαµε τελικά και θέλω να το πω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, να αναγνωρίσει και το ίδιο το Ισραήλ τα
νόµιµα συµφέροντα της χώρας, µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και
πέραν, ανατολικά του 25ου Μεσηµβρινού, ένα στρατηγικό κεκτηµένο πάρα πολύ σηµαντικό. Και πιστεύω ότι όλοι κατανοούµε
τη σηµασία του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ)
∆εύτερον, ποιος σας είπε, κύριε ∆ρίτσα, ότι δεν έχουµε στρατιωτικές συµφωνίες, συµφωνίες αµοιβαίας ανταλλαγής στρατιωτικών µε άλλες χώρες, που είναι σε σύγκρουση αυτήν τη
στιγµή µε το Ισραήλ; Έχουµε µε τη Συρία στρατιωτική συµφωνία
και µπορώ να σας πω ότι σήµερα εκπαιδεύονται στις ανώτερες
στρατιωτικές σχολές παιδιά, σπουδαστές από τη Συρία και στη
Σχολή Ικάρων και στη Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Ναυτικών
∆οκίµων. Άρα, αυτό δεν ισχύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θέλω να σας διαβεβαιώσω για µια ακόµη φορά ότι όλες αυτές
οι ασκήσεις που οργανώνουµε και οι ασκήσεις που θα οργανώσουµε στο µέλλον δεν στρέφονται κατά καµµιάς χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών του λεγόµενου αραβικού
κόσµου. Θέλουµε πάνω απ’ όλα ισότιµες σχέσεις µε όλους. Αποδεικνύεται σήµερα ότι η υπεράσπιση των εθνικών συµφερόντων
δεν µπορεί να γίνει µε µονοµερείς στρατηγικές προσεγγίσεις.
Θέλουµε πάνω απ’ όλα να υπερασπιστούµε τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού, έχοντας µια ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική στο χώρο της Μέσης Ανατολής, συνειδητοποιώντας µε
ρεαλισµό τη σκληρή πραγµατικότητα της Μέσης Ανατολής. Είναι
–και πιστεύω ότι εκφράζω την άποψη όλων των συναδέλφων, απ’
όλα τα πολιτικά κόµµατα- στόχος µας, παλεύουµε γι’ αυτόν, για
τη δηµιουργία ενός ανεξάρτητου, βιώσιµου, δηµοκρατικού παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συνυπάρχει ειρηνικά, πλάιπλάι, µε ένα ασφαλές, ειρηνικό, δηµοκρατικό Ισραήλ. Κανείς,
νοµίζω, δεν αµφισβητεί το δικαίωµα του Ισραήλ στην ασφάλειά
του και στη νόµιµη άµυνα, που είναι κατοχυρωµένες και θεµελιώδεις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και πάνω απ’ όλα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώνοντας τη δευτερολογία µου…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ ολοκληρώστε, γιατί ο χρόνος πια έχει πάρα πολύ περάσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι απ’ εδώ και πέρα πρέπει και πάλι να ξαναδούµε,
όπως είπα µε τον αναγκαίο ρεαλισµό, πολλές από τις πλευρές
της στρατηγικής µας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου σήµερα διαµορφώνονται παίγνια στρατηγικά,
που πολλές φορές ξεπερνούν τις παλιές αντιλήψεις που είχαµε.
Και αυτό αφορά και τις σχέσεις της Ελλάδος µε την Τουρκία,
αυτό αφορά τη σχέση της Ελλάδας µε τον αραβικό κόσµο, µε το
Ισραήλ, µε το Ιράν, γενικότερα µε αυτήν την εξαιρετικής στρατηγικής και γεωοικονοµικής σηµασίας περιοχή.
Τα πράγµατα δεν είναι άσπρο µαύρο. Τα πράγµατα δεν µπορούν να υπακούσουν σε µια απλουστευτική, απλοϊκή, µανιχαϊ-
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στική προσέγγιση στο χώρο. Χρειάζεται, από την πλευρά µας,
περισσότερη εξειδίκευση, µεγαλύτερη ανάλυση και πάνω απ’
όλα ψυχραιµία, για να µπορούµε να τοποθετηθούµε και εµείς, µε
βάση τα εθνικά µας συµφέροντα, στη νέα γεωστρατηγική σκακιέρα που δηµιουργείται στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε, η ώρα είναι µία και πέντε και έχουµε ακόµα τρεις επίκαιρες ερωτήσεις και έπεται η επερώτηση. Κανονικά θα έπρεπε
να τελειώνουµε µέχρι τις δύο, δυόµιση η ώρα και θα φθάσουµε
µετά τις πέντε.
∆εύτερον, έχω εδώ µία επίκαιρη ερώτηση του κ. Μουσουρούλη. Κύριε Μουσουρούλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να είναι ο τύπος της επίκαιρης ερώτησης. Πρέπει να είναι
ορισµένες γραµµατοσειρές µε ορισµένη διάταξη. Το να ξεκινάει
από τη µία άκρη και να φτάνει στην άλλη και να είναι διπλάσια η
σειρά, αυτή είναι τέλος πάντων µία ρωµαίικη ευρεσιτεχνία που
δεν επιτρέπεται. Οι επίκαιρες ερωτήσεις πρέπει να έχουν δύο
ερωτήµατα από δύο αράδες. Εσείς έχετε εδώ δύο ερωτήµατα
που έχουν από επτά και οκτώ σειρές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν
µπορούµε να λειτουργήσουµε έτσι. Τέλος πάντων. Αυτό παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν και από σας προσωπικά, αλλά και απ’
όλους τους συναδέλφους στο µέλλον.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 865/1-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Μουσουρούλη προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αναθεώρηση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Ενώ στον τοµέα της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων δυστυχώς δεν διαφαίνεται καµµία πρόοδος, πολλώ δε µάλλον επιτάχυνση, η αρµόδια Υπουργός έχει επανειληµµένα υποστηρίξει
ότι το αναπτυξιακό στίγµα της Κυβέρνησης θα δοθεί µε την επικείµενη αναθεώρηση των στόχων και των προτεραιοτήτων του
ΕΣΠΑ. Στο τελευταίο δε αποδίδει διαρκώς έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης και ανάγκη αναπροσαρµογής.
Αντίθετα, σε απάντησή σας προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Τσουκαλά, ο αρµόδιος Επίτροπος της ΕΕ κ.
Ηahn αναφέρει πως το ΕΣΠΑ είναι απολύτως συνεπές µε τις κοινοτικές στρατηγικές και ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι µια
«περιορισµένης έκτασης τροποποίηση των χρηµατοδοτικών πινάκων» και όχι µία αναθεώρηση στόχων, προτεραιοτήτων ή κάποιας άλλης ιδιαίτερης εµβέλειας που κατά τον επίτροπο δεν θα
δικαιολογούνταν άλλωστε για το 2010 λόγω του υφιστάµενου
«πολύ βραδέως» ρυθµού υλοποίησης.
Η απάντηση αυτή επιβεβαιώνει την αρτιότητα του ΕΣΠΑ και
αποκαλύπτει ότι ενώ το Υπουργείο κωλυσιεργεί εξαγγέλλοντας
ευρείες αναθεωρήσεις, η πραγµατική πρόθεση είναι τελικά µία
«περιορισµένης έκτασης» αναδιάρθρωση η οποία µάλιστα δεν
φαίνεται να έχει υποβληθεί επισήµως στην ΕΕ µετά από τόσους
µήνες, σχεδόν στο Μάιο του 2010. Τέλος επισηµαίνεται διπλωµατικά και εµφατικά η έλλειψη συντονισµού, αλλά και η αδυναµία
υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Αναγνωρίζει, όπως και η επιτροπή, την επάρκεια του ΕΣΠΑ;
Αν όχι, να αναφερθούν οι στόχοι ή/και προτεραιότητες που αναθεωρούνται, η επιστηµονική τεκµηρίωση και ο χρόνος υποβολής
της αναθεώρησης στην ΕΕ ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα. Αν
ναι, γιατί αντιφάσκει δηλώνοντας «απουσία αναπτυξιακής στόχευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο» την οποία προτίθεται να ανατάξει µε µία «περιορισµένης έκτασης τροποποίηση των
χρηµατοδοτικών πινάκων»; Ποια επιχειρησιακά προγράµµατα και
ποιους ειδικούς στόχους αφορά η τροποποίηση αυτή, πότε θα
υποβληθεί και πότε αναµένεται να εγκριθεί; Σχετίζονται οι τροποποιήσεις αυτές µε την οικονοµική κρίση και πώς προβλέπεται
να συµβάλουν στην ανακούφιση από τις συνέπειές της;
2. Η ακύρωση δηµοπρατηµένων έργων, η αναστολή εφαρµογής δράσεων ή η περικοπή των προϋπολογισµών τους στα οποία
έχει προβεί η Κυβέρνηση συνδέεται και µε την έγκριση από την
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ΕΕ της τροποποίησης των χρηµατοδοτικών πινάκων των προγραµµάτων στα οποία εντάσσονται; Αν ναι, γιατί δεν έχουν υποβληθεί οι πίνακες αυτοί µέχρι σήµερα; Αν όχι, για ποιους λόγους
έλαβε χώρα ακύρωση, αναστολή ή περικοπή δράσεων και πώς
αυτό επηρεάζει το ρυθµό υλοποίησης;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Σταύρος Αρναουτάκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά αυστηρώς, σας παρακαλώ. Θα σας «κόβω» µόλις περνάει ο χρόνος των
τριών λεπτών γιατί αλλιώς δεν µπορούµε να συνεχίσουµε.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Πρέπει να υπάρχει µία ελαστικότητα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κυρία Αντωνίου, τι να
κάνουµε; Εδώ πρέπει να αποφασίσει το Σώµα εάν θα παραταθούν οι εργασίες µέχρι το βράδυ. Αν το αποφασίσει, τότε ναι,
αλλά δεν έχω αυτό το δικαίωµα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά –ίσως καλύτερα
από τον καθένα- το ποσοστό απορρόφησης που είχαµε τον
Οκτώβριο του 2009 όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της
χώρας, ένα ποσοστό 2,76%. Η ιδιαίτερα χαµηλή απορρόφηση
δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε αναθεώρηση την παρούσα χρονική
στιγµή -κάτι που επανειληµµένως έχει επισηµάνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή- από τη στιγµή που για τη χρηµατοδότηση δράσεων οι
οποίες υπερβαίνουν το προγραµµατικό τους µέγεθος αρκούν
τροποποιήσεις του βάρους των θεµατικών προτεραιοτήτων µέσα
στους άξονες των προγραµµάτων, καθώς για την ένταξη έργων
απαιτούνται ώριµες µελέτες οι οποίες δεν υπάρχουν. Υπό τις παρούσες συνθήκες η αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ είναι περιττή.
Με τα δεδοµένα αυτά, πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου µας
αποτελούν η επίσπευση της υλοποίησης των προγραµµάτων, η
αύξηση της απορρόφησης και η ταυτόχρονη προσαρµογή τους
στα νέα δεδοµένα για τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναµικής της ελληνικής οικονοµίας και για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο
αποφάσισε την περαιτέρω αποκέντρωση της διαχείρισης των
πόρων στις περιφέρειες µέσω της υπογραφής των επιχειρησιακών συµφωνιών υλοποίησης µεταξύ του Υπουργείου µας και των
περιφερειών µε τη σύµφωνη γνώµη των καθ’ ύλην αρµόδιων
Υπουργείων. Με την πρωτοβουλία αυτή δόθηκε η δυνατότητα
αναδιάρθρωσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων, σχετικά µε
τους ειδικούς στόχους και τις κατηγορίες θεµατικών προτεραιοτήτων εντός των ορίων που θέτουν οι άξονες των προγραµµάτων.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να επισηµάνω ότι στους στόχους
του Υπουργείου µας είναι η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ εντός του
2011, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους κοινοτικούς κανονισµούς, όταν η απορρόφηση µετά το 2010 θα έχει υπερβεί το
15%, όπως έχουµε δηλώσει ρητά από το Μάρτιο του 2010.
Όσον αφορά στο σχεδιασµό του ΕΣΠΑ θέλω να αναφέρω ότι
ήδη η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τις
υποσχέσεις και εξαγγελίες της είχε υπερβεί το σχεδιασµό του,
προκηρύσσοντας δράσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων ύψους
1.050.000.000 ευρώ και ελεύθερων επαγγελµατιών επιστηµόνων
ύψους 250.000.000 ευρώ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο ΕΣΠΑ ή ακόµα προκηρύσσοντας δράσεις συνολικού
προϋπολογισµού κατά πολύ υψηλότερου του προβλεπόµενου
από το σχεδιασµό προϋπολογισµού.
Προκειµένου να ανταποκριθούµε στις υποσχέσεις που αναλάβαµε και στην αναντιστοιχία των αναγκών σε σχέση µε τον προγραµµατισµό, είµαστε υποχρεωµένοι να ανακατανείµουµε το
βάρος των θεµατικών προτεραιοτήτων µέσα στους άξονες όλων
των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Η ανακατανοµή αυτή δεν δηµιουργεί ακόµα πρόβληµα στις λοιπές θεµατικές προτεραιότητες
των αξόνων, λόγω της χαµηλής, ακόµα, απορρόφησης του ΕΣΠΑ
Θα σας αναφέρω ότι τέλος του Ιουνίου ευελπιστούµε ότι θα
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έχουµε πιάσει το 8% του στόχου.
Το ζήτηµα αυτό θα αντιµετωπισθεί συνολικά µε την αναθεώρηση που προτιθέµεθα να κάνουµε εντός του 2011. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν διερευνάται η περιορισµένη δυνατότητα αναθεώρησης χρηµατοδοτικών πινάκων σε συγκεκριµένα προγράµµατα
του Στόχου 2, που λόγω ιδιαίτερα χαµηλού ποσοστού κοινοτικής
συµµετοχής αντιµετωπίζουν πρόβληµα επίτευξης στόχων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Και ευχαριστούµε που σεβαστήκατε απολύτως
το χρόνο.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για τρία λεπτά αυστηρώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ αµέσως, κύριε Υπουργέ, µε µια πρώτη παρατήρηση για
την απορρόφηση. ∆εν θα σας πω τι συνέβαινε τον Οκτώβριο, θα
σας πω τι συµβαίνει τώρα. Στον πίνακα που έλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα έχει απορρόφηση περίπου στο 6%.
Είναι δε, µία από τις δεκατέσσερις στις είκοσι επτά χώρες που
έχει φθάσει σε αυτό το ποσοστό. Απορρόφηση µεταξύ 6%. και
10% έχουν οκτώ στις είκοσι επτά χώρες. Τέλος, απορρόφηση µεταξύ 10% και 18% έχουν πέντε στις είκοσι επτά χώρες. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα ακολουθεί κοινοτικό µέσο όρο.
∆εύτερη παρατήρηση. Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία
έχουν απορρόφηση που κυµαίνεται περίπου στο 6%, η δε Ιταλία
στο 4,6%. Βέβαια, όπως ξέρετε, εµείς έχουµε έναν πολύ µεγάλο
παρονοµαστή, γιατί επιλέξαµε, ως χώρα, ένα ποσοστό συγχρηµατοδότησης 66% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 33% για την Ελλάδα, ενώ οι άλλες χώρες επέλεξαν το 85%-15%. Ας τα λάβετε
αυτά σοβαρά υπ’ όψιν και, βέβαια, δείτε και το δηµοσιονοµικό
φάκελο που έχει κάθε χώρα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε την ευθύνη της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων και της ορθής εκτέλεσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για δύο αλληλένδετους τοµείς,
που σήµερα έχουν ιδιαίτερα κρίσιµη σηµασία, περισσότερο από
ποτέ άλλοτε. Με επανειληµµένες δηλώσεις της Υπουργού -γιατί
εσείς, κύριε Υπουργέ, οφείλω να το αναγνωρίσω, είστε πολύ πιο
συγκρατηµένος- εδώ και οκτώ µήνες αναφέρεστε διαρκώς στην
έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης του ΕΣΠΑ και γι’ αυτό εξαγγέλλετε την αναθεώρησή του, προκειµένου η Κυβέρνησή σας –
καταθέτω και τις σχετικές δηλώσεις- να βάλει το αναπτυξιακό
της στίγµα.
Έρχεται, λοιπόν, ο αρµόδιος επίτροπος της ΕΕ και τι αποκαλύπτει; Πρώτον, αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί
ότι το ΕΣΠΑ είναι απόλυτα συµβατό µε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή, και την ανταγωνιστικότητα.
∆εν υπάρχει, λοιπόν, πρόβληµα, αναπτυξιακής στόχευσης.
∆εύτερον, αποκαλύπτει ότι εσείς του γνωστοποιήσατε απλώς
την πρόθεσή σας να αλλάξετε τους χρηµατοδοτικούς πίνακες.
Αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι µία διαδικασία ρουτίνας, δεν είναι
αναθεώρηση.
Τρίτον, αποκαλύπτει ότι η δυνατότητα ουσιαστικής αναθεώρησης δεν είναι δεδοµένη για το 2010, όπως εξήγγειλε η κυρία
Υπουργός, από την αρχή που ανέβαλε το χαρτοφυλάκιό της και
το κάνει επανειληµµένα. Καταθέτω και την ερώτηση και την απάντηση του Επιτρόπου για τα Πρακτικά.
Τέταρτον, δεν υπάρχει θέµα ούτε µε το διαχωρισµό των προτεραιοτήτων µεταξύ τοµεακών και υπηρεσιακών προγραµµάτων,
που και σε αυτό είχε αναφερθεί η κυρία Υπουργός.
Σηµειώνω ότι ο επίτροπος επισηµαίνει την ανάγκη συντονισµένης εφαρµογής των οριζόντιων έργων µεταξύ τοµεακού και
περιφερειακού σκέλους. ∆είτε την απάντηση. Για µένα, κύριε
Υπουργέ, υποκρύπτει έλλειψη συντονισµού στο εσωτερικό της
Κυβέρνησης. Και ξέρω να διαβάζω πίσω από τις κοινοτικές γραµµές, το ξέρετε και εσείς, το ξέρει και η παρακαθήµενή σας
Υπουργός.
Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για ένα δεύτερο κύµα πειραµατισµών. Το πρώτο κύµα ήταν η τροποποίηση του ν.3614/2007 για
τη διαχείριση, όπου µας είχατε πραγµατικά –δεν θέλω να χρησιµοποιήσω αδόκιµους όρους- «ζαλίσει» για έλλειψη δυναµικής του

8448

προγράµµατος και για εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Ποιες αλλαγές κάνατε; Καµµία ουσιαστική αλλαγή. Τι βλέπουµε τώρα;
Πέρα από τις ακυρώσεις δηµοπρατήσεων, από τις αναστολές
προκηρύξεων δεν κάνετε ούτε την χρηµατοδότηση που οφείλετε
να κάνετε.
Ερώτηµα συγκεκριµένο: ο κ. Μανιάτης πριν από επτά µήνες
ανέστειλε το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», γιατί;
βρήκε προβλήµατα οργάνωσης, διαχείρισης, σχεδιασµού κ.λπ..
Πολύ ωραία. Τώρα, που έχει κάνει όλες τις ενέργειες σε πολιτικά, διαχειριστικά και τεχνικά θέµατα, γιατί περιµένει ακόµα τη
χρηµατοδότηση των 200.000.000 ευρώ;
Τα λέω όλα αυτά και κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Να σοβαρευτούµε και να µη λέµε ατεκµηρίωτα πράγµατα, εµείς ως
ελέγχοντες και εσείς, όταν υποστηρίζετε τις απαντήσεις. Όταν
µιλάµε χωρίς τεκµηρίωση, δηµιουργούµε συνθήκες απαξίωσης
για όλους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Μουσουρούλη.
Ο Υφυπουργός κ. Αρναουτάκης έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον». Αγαπητέ συνάδελφε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχατε
κάνει µια πολιτική συµφωνία µε οκτώ περιφέρειες του Στόχου 1.
∆ηλαδή, θα πάτε εσείς στην περιφέρειά σας και θα πείτε στην
περιφερειάρχη ότι κόβω 50.000.000, για να το κάνω «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον». Αυτή ήταν η πολιτική συµφωνία που είχατε
κάνει µε τους περιφερειάρχες τους προηγούµενους. Και νοµίζω
ότι συµφωνείτε και το θυµάστε πολύ καλά.
∆εν θεωρώ όµως ότι είναι σωστό να λέµε ότι από τις φτωχές
περιφέρειες θα παίρνουµε πόρους, για να κάνουµε το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον». Άρα, αποδεικνύεται µια αναξιοπιστία. ∆εν µπορούν οι φτωχές περιφέρειες να δίνουν χρήµατα, για να κάνουµε το «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον». Χρειάζεται
κάτι άλλο.
Να πω επίσης για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ότι
έχουµε διασφαλίσει πόρους 6.950.000.000, αποκλειστικά και
µόνο για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία είναι υποχρέωσή µας, διότι πρέπει να πιάσουµε το στόχο που έχουµε βάλει
στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που πολύ καλά
γνωρίζετε. Άρα, τα χρήµατα αυτά υπάρχουν και θεωρούµε ότι
µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουµε πιάσει το 15%, σύµφωνα
µε αυτά που έχουµε υποβάλει.
Όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης, πρέπει να δούµε το
σηµείο εκκίνησης, αγαπητέ συνάδελφε. Γιατί άλλο είναι να ξεκινούµε από το 5%, άλλο είναι να ξεκινούµε από το 10% και άλλο
είναι να ξεκινούµε από το 3%. Εµείς ξεκινήσαµε από το 2,76%,
έχουµε φτάσει τώρα, µέσα στον Ιούνιο στο 8% και θα πάµε στο
15% στο τέλος του χρόνου. Άρα, έχει διαφορετική αφετηρία η
κάθε χώρα. ∆ιαφορετική έχει η Ελλάδα, διαφορετική η Ισπανία,
διαφορετική οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Άρα, πρέπει να δείτε και να είστε κι εσείς δίπλα µας σε αυτόν
τον εθνικό στόχο που έχουµε βάλει για την απορρόφηση – γιατί
είναι εθνικός στόχος – στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και να δούµε
πώς θα έχουµε την ανάπτυξη που θα έρθει στην ελληνική περιφέρεια.
Και επίσης να αναφερθώ στο ν.3614. Απλοποιήσαµε, αποκεντρώσαµε. Είναι µια απλοποίηση. Εµείς παραδεχόµαστε ότι στηριχτήκαµε πάνω στο νόµο το δικό σας, όµως πάντα υπάρχει κάτι
καλύτερο. Και θέλω να σας υπενθυµίσω ότι αυτά που λέµε σήµερα, σας τα είχα πει µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την
προηγούµενη πολιτική ηγεσία, ότι ο νόµος αυτός του ΕΣΠΑ, είναι
γραφειοκρατικός.
Χρειαζόµαστε αποκέντρωση, χρειαζόµαστε µια άλλη περιφερειακή ανάπτυξη. Χρειαζόµαστε ένα άλλο όραµα για την ελληνική περιφέρεια, που έρχεται µέσα από το στόχο που βάζουµε
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στο ν.3614. Και θεωρώ ότι µε τις συνεργασίες όλων µας, µπορούµε να επιτύχουµε αυτό το στόχο και να δούµε τα έργα αυτά,
τα οποία έχει ανάγκη η ελληνική περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η πρώτη επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου µε
αριθµό 869/1-6-2010 της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αντωνίας Αντωνίου προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
νέας πτέρυγας για τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο
Λαµίας κ.λπ..
Συγκεκριµένα η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου
έχει ως εξής:
«Όπως είναι γνωστό, η µονάδα τεχνητού νεφρού του Νοσοκοµείου Λαµίας στεγάζεται στο παλιό κτήριο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί και λειτουργεί µέσα σε συνθήκες κακές και ανθυγιεινές
και για τους ασθενείς και για το προσωπικό. Επιπλέον, το υπάρχον ιατρικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
των νεφροπαθών. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ενέπαιξε
τους νεφροπαθείς, ανακοινώνοντας ότι έχει εντάξει στο Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς το έργο της κατασκευής νέας
πτέρυγας, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Επειδή το θέµα
είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιµετωπιστεί και επειδή η σχετική µε το θέµα ερώτησή µου µε αριθµό πρωτοκόλλου 7427/123-2010 παραµένει αναπάντητη,
Ερωτάται η κυρία Υπουργός
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για τη χρηµατοδότηση και την κατασκευή της νέας πτέρυγας, από πού θα χρηµατοδοτηθεί και ποιο το χρονοδιάγραµµα κατασκευής της;
2. Προτίθεται και πότε το Υπουργείο να καλύψει τις ανάγκες
της µονάδας σε ιατρικό προσωπικό;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Για τρία λεπτά, παράκληση, κυρία Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα είµαι πάρα πολύ επιγραµµατική,
κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Θέλω κατ’ αρχάς να πω στην αγαπητή συνάδελφο ότι έχει απόλυτο δίκιο, ξεκινώντας µε τη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας όχι µόνο στο συγκεκριµένο θέµα, που αφορά
τη µονάδα τεχνητού νεφρού στο Νοσοκοµείο της Λαµίας, αλλά
συνολικά για τις υποδοµές υγείας είχε κάνει εµπαιγµό των περιφερειών της χώρας µας.
Πρώτα από όλα επέλεξε να µην έχει τοµεακό πρόγραµµα
υγείας, ούτως ώστε να υπάρχει µια πλήρη διάχυση µεγάλων
λόγων, υποσχέσεων που είχαν δοθεί κατά κόρον προεκλογικά,
αλλά χωρίς το αντίστοιχο αντίκρισµα σε συγκεκριµένες πιστώσεις και δεσµεύσεις. Έχετε απόλυτα δίκιο σ’ αυτό και αυτό το
έχουµε βρει παντού.
Με το που αναλάβαµε το Υπουργείο Υγείας και σε πλήρη συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας, κάναµε δύο πράγµατα:
Καθορίσαµε προτεραιότητες και ζητήσαµε να υπάρχει ένα σαφές
συνολικό κονδύλι που να στηρίξει τις υποδοµές της υγείας. Έτσι,
λοιπόν, µπορέσαµε και παρά τη συνολική µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 500.000.000 φέτος, υπήρξε
συµφωνία –και βοήθησαν ιδιαίτερα οι συνάδελφοι στο Υπουργείο Οικονοµίας– προκειµένου συνολικά ο προϋπολογισµός στο
ΕΣΠΑ για την υγεία να φθάσει στο 1,8 δισεκατοµµύρια.
Αγαπητή συνάδελφε, είµαι στη ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσω ότι το Υπουργείο µας κατά προτεραιότητα, στα έργα που
αφορούν τη δική σας Περιφέρεια, της Στερεάς Ελλάδας, έχει
εντάξει το θέµα που αφορά το Νοσοκοµείο της Λαµίας και µάλιστα τη συγκεκριµένη µονάδα τεχνητού νεφρού µε ένδειξη για
5.000.000 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, αυτή είναι µία προτεραιότητα που επίσηµα εµείς
έχουµε θέσει και οφείλεται και στο ότι µπορέσαµε να αυξήσουµε
τον προϋπολογισµό για να διασφαλίσουµε τα κονδύλια, γιατί
ακριβώς δεν ήταν διασφαλισµένα.
Να πω δύο λόγια και για το προσωπικό, επειδή το θέσατε και
αυτό. Πέραν της συνολικής δέσµευσης που και ο Πρωθυπουρ-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΛΣΤ’ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

γός έχει πει από αυτό το Βήµα, συνεχίζουµε και τις προσλήψεις
για το νοσοκοµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού).
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου, γιατί είπε ο κύριος Πρόεδρος να είµαστε συνοπτικοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Αντωνίου για τρία
λεπτά.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρία Υπουργέ, όπως λέω και στην ερώτησή µου, µία πολύ ευαίσθητη κοινωνική οµάδα, όπως είναι οι
νεφροπαθείς, εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον πέντε, έχουν
νιώσει τον εµπαιγµό από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Έχουν εγκαταλειφθεί σε ένα παλιό κτήριο, άδειο,
κάτω από πολύ κακές συνθήκες υγιεινής, χωρίς γιατρούς, χωρίς
νοσηλευτές και βέβαια πρέπει να σας πληροφορήσω –το γνωρίζετε άλλωστε– ότι λειτουργεί µονάδα τεχνητού νεφρού για ενενήντα δύο άτοµα, όταν αυτήν τη στιγµή υπάρχει ακόµα ανάγκη
για πάνω από είκοσι άτοµα.
Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές. Υπήρχαν οι δεσµεύσεις
της προηγούµενης ηγεσίας επί Νέας ∆ηµοκρατίας ότι θα ενταχθεί η µονάδα τεχνητού νεφρού στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μετά πήγαµε στο ΕΣΠΑ και µέχρις στιγµής δεν έχουµε δει
να πραγµατοποιείται αυτή η δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης. Το πρόβληµα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ακούω από εσάς σήµερα, µε ιδιαίτερη χαρά, ότι η νέα ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βάζει ως
πρώτη προτεραιότητα την κατασκευή της µονάδας τεχνητού νεφρού. Αυτό µας ικανοποιεί πάρα πολύ κυρία Υπουργέ, διότι όπως
είπα και πριν, για πέντε χρόνια αυτή η ευαίσθητη κοινωνική
οµάδα ζει κάτω από τέτοιες συνθήκες και επειδή παρακολουθώ
το θέµα και ως Βουλευτής της αντιπολίτευσης που ήµουν τα
προηγούµενα χρόνια, είχα πει, κυρία Υπουργέ, ότι δεν τιµά τον
πολιτικό κόσµο αυτοί οι άνθρωποι που µέρα παρά µέρα βρίσκονται στο νοσοκοµείο να είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και
αυτό που είπατε είναι ευχάριστο.
Έκανα την ερώτηση –και τη γραπτή που δεν απαντήθηκε, αλλά
και την επίκαιρη σήµερα– διότι προβληµατίστηκα επειδή στην
επιτροπή παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα,
πριν από ένα µικρό χρονικό διάστηµα, δεν ήταν ενταγµένη η µονάδα τεχνητού νεφρού στα έργα του ΕΣΠΑ και γι’ αυτόν το λόγο
ανησυχήσαµε ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί. Υπάρχει η µελέτη,
υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες συµπληρωµατικές µελέτες, έχουν
ολοκληρωθεί, είναι ένα ώριµο έργο, όπως λέµε, άρα δε µένει
παρά εσείς αύριο να δηµοπρατήσετε το έργο, µια και υπάρχουν
οι πόροι.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω, κυρία Υπουργέ, ότι το πρόβληµα
του προσωπικού είναι πολύ σοβαρό. Όπως σας είπα µιλάµε για
ενενήντα δύο άτοµα και αυτή τη στιγµή αν πάρουµε δύο νοσηλευτές θα ανοίξουν έξι κρεβάτια -αντιλαµβάνεστε ότι θα ελαφρύνουµε το πρόβληµα- και από την άλλη υπάρχουν µόνο δύο
νεφρολόγοι γιατροί. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένας παθολόγος
που δεν είναι µόνιµος γιατρός και δύο αγροτικοί.
Χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό. Χρειάζεται τραυµατιοφορέα, για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα. Εδώ και δύο-τρία
χρόνια έχουµε ζήσει εξωφρενικές καταστάσεις. Οι γιατροί να
πάνε στον εισαγγελέα για να προστατευθούν και να λένε στην
παλιά διοίκηση του νοσοκοµείου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και ως γιατρός αντιλαµβάνεστε
πόσο ευαίσθητο είναι το θέµα και ξέρω και την ευαισθησία τη
δική σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Πάντως έγινε απόλυτα κατανοητό το ερώτηµά σας. Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θέλω όµως να µεταφέρω την αγωνία
αυτών των ανθρώπων, των νεφροπαθών, διότι εδώ και δύο-τρία
χρόνια και µε την προηγούµενη διοίκηση του νοσοκοµείου υπήρχαν τεράστια προβλήµατα. Αντί να λυθούν τα προβλήµατα, πήγαιναν τους γιατρούς στον εισαγγελέα. Προσπαθούσαν µε
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αυτόφωρο να συλλάβουν το γιατρό, το νεφρολόγο στο Νοσοκοµείο Λαµίας. Η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και
άσχηµη. Χρειάζεται άµεση παρέµβαση από εσάς για εξειδικευµένο προσωπικό, για νεφρολόγο και για άλλη ειδικότητα και για
δύο νοσηλευτές. Θα ανοίξουµε έξι κρεβάτια.
Αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας. Σας ευχαριστούµε για
άλλη µια φορά που δηµοπρατείται αύριο το έργο. Θα λύσουµε
ένα πολύ µεγάλο θέµα, αν και αύριο θα λύσουµε και το θέµα του
προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε την κ.
Αντωνίου.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία
λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητή συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι προτεραιότητά µας. Γι’ αυτό ανέφερα και το ποσό. Εµείς το έχουµε
υποβάλει µε προτεραιότητα µε εγγραφή ενδεικτική 5.000.000
ευρώ. Το ότι δεν υπήρχε σ’ αυτήν την αρχική κατάσταση έχει να
κάνει µε το ότι στη συνέχεια υπήρξε, µετά από δική µας διεκδίκηση, επειδή είχαµε τεράστια θέµατα λόγω αυτού του κενού που
είχαµε κληρονοµήσει µε την έλλειψη ενός τοµεακού υγείας, αύξηση του κονδυλίου. Μέσα, λοιπόν, από την αύξηση του κονδυλίου µπορέσαµε να επανακαθορίσουµε τις προτεραιότητές µας.
Εκεί, λοιπόν, βάλαµε και τη Λαµία ως µεγάλη µας προτεραιότητα.
Συνεπώς η πρώτη διαβεβαίωση είναι αυτή.
Η δεύτερη διαβεβαίωση αφορά το προσωπικό. Ήδη µετά τη
µεγάλη προκήρυξη του ∆εκεµβρίου θα αρχίσουν οι προσλήψεις
µέσα στον Ιούλιο. Οι πρώτες, που είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου και τεχνικού, θα είναι µέχρι τέλη Ιουλίου µε βάση το σηµείωµα του ΑΣΕΠ που ο κ. Βέης µας έχει στείλει και οι υπόλοιπες
µέχρι το Σεπτέµβριο. Άρα εκεί είναι και προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για τη Λαµία.
Επίσης τέσσερις συγκεκριµένες προσλήψεις θα γίνουν το επόµενο διάστηµα και αφορούν το νεφρολογικό τµήµα. ∆ηλαδή,
υπάρχει µια θέση ειδικευόµενου, µια θέση ειδικευµένου γιατρού.
Αυτή η προκήρυξη είναι σε εξέλιξη. Άρα, πολύ γρήγορα θα µπορέσει να έλθει. Ταυτόχρονα, θα σας εγκρίνουµε –επειδή εκκρεµεί αυτό το αίτηµα- δύο θέσεις επικουρικών γιατρών, για να
στηρίξουν στο µεταβατικό διάστηµα, µέχρι να υπάρχει µόνιµο
προσωπικό.
Επί τη ευκαιρία που κάνετε την ερώτηση, να σας ενηµερώσω
και για κάτι άλλο, που δείχνει ακριβώς ότι εµείς θεωρούµε ότι το
Νοσοκοµείο της Λαµίας είναι ένα µεγάλο περιφερειακό νοσοκοµείο που µέσα στη συνολική αναδιαµόρφωση του υγειονοµικού
χάρτη της χάρτας πρέπει να στηριχθεί και να παίξει το ρόλο του
όχι απλώς για τη Λαµία, αλλά ευρύτερα για την περιφέρεια. Έχει
επιλεγεί το Νοσοκοµείο της Λαµίας µαζί µε άλλα δυο νοσοκοµεία, του Ρεθύµνου και των Αγίων Αναργύρων στην Αθήνα, ως
τα τρία πιλοτικά νοσοκοµεία όπου σε συνεργασία και µε το γραφείο του Πρωθυπουργού, οι δικές µας υπηρεσίες και ο γενικός
γραµµατέας θα κάνουν την πρώτη πιλοτική εφαρµογή της πλήρους µηχανοργάνωσης. Άρα, αυτό δείχνει έµπρακτα ότι για εµάς
το Γενικό Νοσοκοµείο της Λαµίας είναι µια µεγάλη προτεραιότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κυρία
Υπουργέ.
Τελευταία επίκαιρη ερώτηση της σηµερινής πολύ καθυστερηµένης διαδικασίας είναι η τρίτη µε αριθµό 875/1-6-2010 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς την
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις
αποφάσεις της Κυβέρνησης και των ασφαλιστικών ταµείων για
περικοπές παροχών και νέες επιβαρύνσεις στις υπηρεσίες υγείας
και στα φάρµακα κ.λπ..
Κύριε Παπακωνσταντίνου, θα πω και σ’ εσάς αυτό που έλεγα
και στον κ. Μουσουρούλη. Έχετε µια µακροσκελέστατη ερώτηση
και καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει την όλη διαδικασία, συν
το ότι δεν ξέρω πόσο κατανοητό είναι, όταν έχουµε αυτήν την
ατέλειωτη ανάγνωση των ερωτήσεων.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπακωνσταντίνου έχει ως εξής:
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«Πληθαίνουν το τελευταίο διάστηµα οι αποφάσεις της Κυβέρνησης και µιας σειράς δηµοσίων οργανισµών, ασφαλιστικών ταµείων και νοσοκοµείων που επιβάλλουν νέα χαράτσια για τις
υπηρεσίες που παρέχουν ή περικόπτουν µια σειρά παροχές
όπως:
Η απόφαση της Κυβέρνησης να µη συνταγογραφούνται διακόσια πενήντα τρία φάρµακα ευρείας χρήσης και να πληρώνονται 100% από τους ασφαλισµένους.
Οι αποφάσεις από µια σειρά ασφαλιστικά ταµεία για περικοπές σε αναλώσιµα για χρόνιους πάσχοντες διαβητικούς και µε
µεσογειακή αναιµία.
Η απόφαση του ΟΑΕΕ για νέα περικοπή των θεραπειών στα
παιδιά µε αναπηρίες (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες κ.λπ.) από είκοσι το µήνα σε δεκαπέντε, που πριν λίγο
καιρό είχαν ξαναµειωθεί από είκοσι πέντε σε είκοσι το µήνα.
Ενώ δεν καλύπτονται πλέον οι ειδικές τροφές σε καρκινοπαθείς και µια σειρά απαραίτητες εξετάσεις, όπως είναι η προσοµοίωση γι’ αυτούς που πρέπει να κάνουν ακτινοθεραπεία κ.λπ..
Η απόφαση του διοικητή του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ.
Σοφία» που επέβαλε εισιτήριο 3 ευρώ για τους προσερχοµένους,
για να εξεταστούν τα παιδιά τους στο τµήµα επειγόντων του νοσοκοµείου.
Οι παραπάνω αποφάσεις είναι ενταγµένες στην απαίτηση του
κεφαλαίου και της ΕΕ που µε συνέπεια εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ µε την πολύπλευρη στήριξη του
ΛΑΟΣ για δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών και υπηρεσιών στην υγεία και την πρόνοια και µε αντίστοιχη επιβάρυνση
στις λαϊκές οικογένειες, ενισχύοντας την επιχειρηµατική δράση
σ’ αυτούς τους ευαίσθητους κοινωνικούς τοµείς.
Ερωτάται η κ. Υπουργός αν θα προχωρήσει άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε:
1.Να ανακληθούν άµεσα όλες οι παραπάνω αποφάσεις για τα
διακόσια πενήντα τρία φάρµακα που τα έθεσαν εκτός συνταγογράφησης, τις ογδόντα επτά εξετάσεις που δεν τις καλύπτει ο
ΟΠΑ∆, τις αποφάσεις που περικόπτουν αναλώσιµα από χρονίως
πάσχοντες από διαβήτη και µεσογειακή αναιµία και η απόφαση
για περικοπές σε θεραπείες στα παιδιά µε αναπηρίες από τον
ΟΑΕΕ.
2. Να καταργηθεί η απαράδεκτη απόφαση για την επιβολή εισιτηρίου 3 ευρώ στο τµήµα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγ. Σοφία» και να σταµατήσει κάθε πληρωµή
των ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας».
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να απαντήσω κατ’ αρχάς στο πρώτο
σκέλος της ερώτησής σας για τα 3 ευρώ. Αυτό δεν είναι κάτι που
αφορά το Νοσοκοµείο «Αγ. Σοφία», αλλά είναι νόµος του ελληνικού κράτους που ισχύει από το 1991, ότι οι προσερχόµενοι στα
εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ για εξέταση καταβάλλουν 3 ευρώ ως αµοιβή εξέταστρων η οποία στη
συνέχεια για τους ασφαλισµένους καλύπτεται από το ασφαλιστικό τους ταµείο. Όσον αφορά τους οικονοµικά αδύναµους,
τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ, όπως και άλλους οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν περίθαλψης σ’ αυτές τις περιπτώσεις το τίµηµα
των 3 ευρώ δεν κρατείται. Άρα είναι κάτι το οποίο ισχύει, καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία. Το πρόβληµα είναι ότι σε
πολλά νοσοκοµεία δεν τηρείται σωστά αυτός ο λογαριασµός.
Όσον αφορά το άλλο ζήτηµα που θέσατε για τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, πρέπει να σας ενηµερώσω ότι σε εναρµόνιση της χώρας µας µε την κοινοτική νοµοθεσία από το 2006
υπάρχει η διάκριση των φαρµάκων που κυκλοφορούν στη χώρα
µας και παίρνουν άδεια από τον ΕΟΦ, σε αυτά που υποχρεωτικά
πρέπει να συνταγογραφούνται και σε αυτά που δεν πρέπει να
συνταγογραφούνται. Αυτά που δεν συνταγογραφούνται είναι
φάρµακα κοινόχρηστα, ενέσιµα, ευρείας κατανάλωσης για ελαφριάς µορφής παθήσεις. Σύµφωνα και µε τη διάταξη νόµου που
έχουµε φέρει στη Βουλή και που είναι σε φάση υλοποίησης σε
σχέση µε τη λίστα φαρµάκων, είναι φυσικό τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα να µην εντάσσονται στη λίστα φαρµάκων. Η
λίστα φαρµάκων έρχεται να καλύψει αυτά στα οποία η συνταγο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γράφηση είναι υποχρεωτική.
Τέλος, όσον αφορά τα ζητήµατα που θέσατε για τον ΟΠΑ∆.,
έχετε δίκιο ότι εκεί υπάρχει και νοµικό κενό και υπήρξε τα προηγούµενα χρόνια και κενό πολιτικής βούλησης. Εµείς ερχόµαστε
να καλύψουµε και τα δύο, µε νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου
να καλύψουµε αυτό το κενό που και εσείς είπατε για την κάλυψη
των εργαστηριακών εξετάσεων και πάνω απ’ όλα για να υπάρχει
µία προγραµµατική σύµβαση µε τον ΟΠΑ∆ µέσω του ΕΣΥ, ώστε
να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη των ασφαλισµένων στον
ΟΠΑ∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μάθαµε ότι αποκαθίσταται και η νοµιµότητα και ότι ενεργοποιείται το νοµικό πλαίσιο.
Εµείς θέλουµε να διακηρύξουµε και να απαιτήσουµε να ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις για τη µη συνταγογράφηση φαρµάκων
ευρείας χρήσης. Τους διαχωρισµούς περί συνταγογραφούµενων
και µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, περί ευρείας χρήσης ή
βαρύτητας φαρµάκων, δεν τους δεχόµαστε.
∆εύτερον, να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις για τις ογδόντα
επτά εξετάσεις του ΟΠΑ∆. Να ακυρωθεί η απόφαση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών για την περικοπή
των δαπανών που αφορούν παιδιά µε αναπηρίες, για την περικοπή αναλωσίµων για τους χρονίως πάσχοντες από διαβήτη και
µεσογειακή αναιµία.
Εννοείται, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας, που είναι ζωτική
ηθικοκοινωνικά νόµιµη, να καταργηθεί κάθε –τονίζω τη λέξη
«κάθε»- πληρωµή ή συµµετοχή ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία,
εργαστήρια νοσοκοµείων, κέντρων υγείας, όπως και η ενεργοποίηση του νόµου του 2006 για επιβολή εισιτηρίων στα τµήµατα
επειγόντων περιστατικών.
Έτσι και αλλιώς βλέπουµε τον πρακτικό προσανατολισµό της
Κυβέρνησης, να αυξάνει δηλαδή την αποδοτικότητά της στην
αναζήτηση και εφαρµογή ρυθµίσεων και διαύλων µετακύλησης
µιας σειράς λειτουργικών δαπανών, µε τη µορφή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης στις λαϊκές οικογένειες, που αυτό είναι αναζήτηση διαµόρφωσης ευνοϊκότερων πεδίων για την ανάπτυξη
επιχειρηµατικής και κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Τα πεδία
δεν ανοίγουν µια και έξω ούτε µε µονόπρακτες πράξεις, αλλά κτίζονται βαθµιαία. Από αυτήν την άποψη η Κυβέρνηση κτίζει υψηλή
αποδοτικότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει η Υπουργός κ. Ξενογιαννακοπούλου για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς για το θέµα του ΟΠΑ∆ συµµερίζοµαι, όπως φάνηκε
και µε την απάντηση που έδωσα στην πρωτοµιλία µου, τα ζητήµατα που έθεσε ο κύριος συνάδελφος και τα οποία είπαµε ότι θα
τα καλύψουµε νοµικά µε την αντίστοιχη ρύθµιση, γιατί έχει δίκιο.
Όσον αφορά το θέµα των 3 ευρώ, που σύµφωνα µε το νόµο δίνεται από τους εξωτερικούς ασθενείς των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αγαπητέ συνάδελφε, είναι σαφές ότι
κάναµε την εξής διάκριση: Για τους οικονοµικά αδύναµους, γι’
αυτούς που έχουν βιβλιάριο πρόνοιας, όπως επίσης και γι’ αυτούς που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, είναι δωρεάν. Για τους
υπόλοιπους που είναι ασφαλισµένοι, σύµφωνα µε το νόµο έχουν
απόδοση από τα ασφαλιστικά ταµεία.
∆εν φαντάζοµαι να θεωρείτε ότι δεν πρέπει να αποδίδουν τα
ασφαλιστικά ταµεία αυτά που πρέπει, σύµφωνα µε το νόµο, στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Γιατί τότε τίθεται ένα ερώτηµα. Πώς θα
µπορέσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να ορθοποδήσει, αν αυτά
που πρέπει να του αποδίδονται από τα ασφαλιστικά ταµεία δεν
του αποδίδονται;
Άρα, λοιπόν, είναι σαφές ότι για τους συµπολίτες µας που είναι
στον ΟΓΑ, που έχουν βιβλιάριο πρόνοιας και είναι οικονοµικά
αδύναµοι, φυσικά και είναι δωρεάν η περίθαλψη και αυτό τηρείται, όπως ξέρετε, σ’ όλα τα συστήµατα γενικής εφηµέρευσης
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα, γι’ αυτούς που
είναι ασφαλισµένοι, δεν µπορώ να διανοηθώ γιατί εσείς, ως εκ-
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πρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, δεν έρχεστε ίσα- ίσα
να πείτε ότι πρέπει τα ασφαλιστικά ταµεία να αποδίδουν στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Εγώ θα σας θέσω ένα άλλο ερώτηµα. Γιατί τα ασφαλιστικά ταµεία αποδίδουν άµεσα και γρήγορα στον ιδιωτικό τοµέα, όταν οι
ασφαλισµένοι πάνε για διαγνωστικές εξετάσεις και δεν πρέπει
να αποδίδουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας; Άρα, λοιπόν, αν και
εσείς θέλετε να προασπίσετε τα δηµόσια νοσοκοµεία, θα πρέπει, προς όφελος του ασφαλισµένου και του ελληνικού λαού που
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θέλει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να ορθοποδήσει και να µπορεί
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού, να έρθετε και να στηρίξετε το να υπάρχει µια υγιής σχέση µεταξύ των ασφαλιστικών
ταµείων και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 37/2010 επερώτηση δεκαεπτά
Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, των κ.κ. Μάριου Σαλµά, Αθανασίου Γιαννόπουλου, Γεράσιµου Γιακουµάτου, Κωνσταντίνου
Τσιάρα, Κωνσταντίνου Κιλτίδη, Ζήση Τζηκαλάγια, Ιωάννη Βρούτση, Κωνσταντίνου Κόλλια, Μιχαήλ Γιαννάκη, ∆ηµητρίου Τσουµάνη, Γεωργίου Βλάχου, Γεωργίου Κασαπίδη, Μιχαήλ Χαλκίδη,
Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, Κωνσταντίνου Κουκοδήµου, Όλγας
Κεφαλογιάννη και Ιωάννη Πλακιωτάκη, προς την Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εικόνα γενικής παράλυσης στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία και στα
κέντρα υγείας της χώρας.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών κ. Μάριος Σαλµάς για δέκα
λεπτά. Θερµή παράκληση να µην υπερβαίνονται οι χρόνοι, όπως
καταλαβαίνετε, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια. Θα φτάσουµε
µετά τις πέντε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οκτώ µήνες µετά την ανάληψη
της διακυβέρνησης της χώρας από την παρούσα Κυβέρνηση και
αφού δώσαµε ως Νέα ∆ηµοκρατία την απαραίτητη πίστωση χρόνου στην Κυβέρνηση για να µπορέσει να δροµολογήσει τις δράσεις της ώστε να βελτιώσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, πρέπει να
πω, κυρία Υπουργέ, πως θα έχετε καταλάβει εδώ και οκτώ µήνες
ότι µε την τηλεόραση δεν γίνεται δουλειά.
∆εν σας βοηθάει ούτε στη δηµοφιλία, ούτε και τα προβλήµατα
λύνονται. Και σας το λέω αυτό, γιατί ευτυχώς που βρήκαµε
χρόνο να τα πούµε και στη Βουλή, µιας και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν µας απαντάτε. Κι αυτό θέλω ευθέως να σας το
πω τώρα που σας βρήκα στη Βουλή. Πραγµατικά, δεν σέβεστε τη
Βουλή. ∆εν απαντάτε στις ερωτήσεις των Βουλευτών. Είχα ακούσει τον κ. Γιαννόπουλο πριν από τέσσερις µήνες να σας λέει ότι
δεν απαντάτε στις ερωτήσεις. Βεβαίως µετά κατάλαβα κι εγώ ότι
από τις είκοσι πέντε γραπτές ερωτήσεις που σας έχω καταθέσει
µου απαντήσατε µόνο στις πέντε. Οι είκοσι είναι αναπάντητες!
Και πέρασαν τέσσερις µήνες.
Σας έστειλε επιστολή ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Πετσάλνικος,
που δεν το συνηθίζει, και σας παρακάλεσε να απαντάτε στις ερωτήσεις των Βουλευτών στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όµως δεν
το έχετε κάνει µέχρι σήµερα, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να σας πω
ότι από εδώ και στο εξής θα στέλνουµε τις ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό, όπως κάναµε πρόσφατα, και θα σας τις διαβιβάζει ο
κ. Παµπούκης. Αν αυτό θέλετε, θα το έχετε.
Σας καταθέτω και στη Βουλή τις ερωτήσεις που δεν έχετε απαντήσει, τις δικές µου τουλάχιστον, για να τις διαβάζουν οι επόµενες γενιές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στην υγεία σήµερα σ’
όλους τους τοµείς είναι χειρότερη απ’ ό,τι ήταν το Σεπτέµβριο.
∆εν θα πω εγώ αν ήταν καλή ή όχι το Σεπτέµβριο. Σήµερα είναι
χειρότερη σ’ όλους τους δείκτες.
Θεσµικά πρέπει να σας πω ότι δεν έχετε αλλάξει ουσιαστικά τίποτε. Έως σήµερα δεν έχετε καταθέσει ούτε ένα σχέδιο νόµου οκτώ µήνες έχουν περάσει!- παρά µόνο κάποιες αποσπασµατικές
ρυθµίσεις έχετε φέρει σε άσχετα νοµοσχέδια, όπως η λίστα φαρµάκων, που την ψηφίσατε το ∆εκέµβρη και µέχρι τώρα δεν την
έχετε εφαρµόσει, και αυτό µεταφράζεται σε δαπάνη φαρµακευτική –και ο κ. Λοβέρδος διαµαρτύρεται- και µεταφράζεται σε περικοπή συντάξεων και µισθών, για να τα µεταφράζουµε κιόλας.
Επίσης, έχετε φέρει κάποιες διατάξεις για τις προµήθειες, που
δεν έχετε ακόµη εφαρµόσει, και κάποια τροπολογία που φέρατε
χθες σε άσχετο νοµοσχέδιο, στο νοµοσχέδιο της κ. Μπιρµπίλη,
για να σπεύσετε να µη γίνουν εκλογές στην Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος. Αυτές ήταν οι θεσµικές παρεµβάσεις σας.
Πρέπει να σας πω ότι έχετε καταστρατηγήσει τις εξαγγελίες

του Πρωθυπουργού για διαφάνεια και δηµοσίευση αποφάσεων.
Έλεγε ο Πρωθυπουργός στις 3/12, σας διαβάζω απόσπασµα από
την εισήγησή του στο Υπουργικό Συµβούλιο, σ’ εσάς τα έλεγε:
«∆εσµευθήκαµε να θεσπίσουµε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας,
να κάνουµε το κράτος µας υπόδειγµα. Γι’ αυτό θα δηµοσιεύονται όλες οι υπογραφές των Υπουργών στο διαδίκτυο». Ούτε µία
δεν έχετε δηµοσιεύσει, κυρία Υπουργέ!
Καταστρατηγήσατε την ανοιχτή διακυβέρνηση, αυτό το περίφηµο open government. Παίξατε µε τους χιλιάδες Έλληνες, µε
τα χιλιάδες Ελληνόπουλα, που τους είπατε «ελάτε να σας κάνουµε γενικούς γραµµατείς και διοικητές των νοσοκοµείων και
υπεάρχες» και –σας το ξαναλέω- σήµερα βάλατε όλο το «βαθύ»
ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι διοικητές των νοσοκοµείων, των υγειονοµικών
περιφερειών, µα όλοι, είναι ΠΑΣΟΚ, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είτε
στο ΕΚΑΒ είναι αυτό, είτε στο ΚΕΕΛΠΝΟ είναι αυτό, είτε στον
ΟΚΑΝΑ είναι, οπουδήποτε. Σας ζητήσαµε να µας καταθέσετε
τους συνυποψηφίους και είπατε στην επιτροπή ότι «ξέρετε, η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων µας το απαγορεύει».
Είπατε ψέµατα. Επικοινώνησα µε τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και µου είπε «ουδέποτε εγώ
έχω βγάλει τέτοιο απαγορευτικό». Κι ενώ σας κατέθεσα αίτηση
κατάθεσης εγγράφων, να µου πείτε ποιοι ήταν οι συνυποψήφιοι
αυτών που κρίνατε εσείς ότι ήταν οι καλύτεροι –και µιλώ για κάποιους δασκάλους εκεί, σε κάποια νοσοκοµεία- δεν µου απαντήσατε. Όµως, βέβαια, θα είστε υπόλογη στον ελληνικό λαό γι’
αυτό.
Καταστρατηγήσατε και την ανοιχτή διαβούλευση, που είναι
υποχρέωση όλων των παρεµβάσεών σας, διότι φέρνετε τις τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Και πού να σας παρακολουθήσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων; Να έρθουµε χθες στο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος να σας πούµε την
άποψή µας για την ΕΝΕ; Ούτε καν στην επιτροπή δεν τα φέρνετε, όχι διαβούλευση!
Βεβαίως είναι περιττό να σας πω ότι µέχρι σήµερα δεν έχετε
δώσει αρµοδιότητες στους γενικούς γραµµατείς. Μαθαίνω από
το Υπουργείο ότι υπογράφετε µέχρι και για 5 ευρώ εσείς. ∆εν
µπορώ να καταλάβω το γιατί. Και βεβαίως δεν έχετε ορίσει µέχρι
σήµερα ούτε υπηρεσιακά συµβούλια, για να κινηθεί το σύστηµα.
Το σηµαντικότερο όµως είναι, κυρία Υπουργέ, ότι δεν έχετε
µοντέλο οργάνωσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Ακούµε να
λέτε ότι θα εντάξετε τις µονάδες του ΙΚΑ και των ασφαλιστικών
ταµείων στο ΕΣΥ, αλλά την ίδια ώρα θα αγοράζει –λέει σε νοµοσχέδιο που φέρνει για διαβούλευση ο κ. Λοβέρδος- υπηρεσίες,
ενώ σας τις έχει δώσει, χωρίς να έχετε περιγράψει το πώς θα
συµβεί αυτό. Αντιπολίτευση να ήσασταν πιο οργανωµένοι θα
ήσασταν! Θα έπρεπε να έχετε πιο σοβαρό πρόγραµµα. Και δεν
δικαιολογείστε εσείς ειδικά, κυρία Υπουργέ, γιατί είχατε την ευθύνη σύνταξης του προεκλογικού προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ,
που δυστυχώς το κάνατε µόνο τρεις σελίδες. Εποµένως φέρτε
όποιον θέλετε, να εξειδικεύσει τις τρεις σελίδες σε πολιτικές και
νοµοσχέδια. ∆εν γίνεται σε πραγµατικό χρόνο Κυβέρνησης.
Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι δεν έχετε ούτε µοντέλο χρηµατοδότησης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και να µας το διαψεύσετε σήµερα, αν κάνω λάθος. Για να σας το αποδείξω: Πείτε
µου, σήµερα πόσα χρήµατα δαπάνησε το κράτος το 2009 για την
υγεία -αν µου το πείτε- ή πόσα έχετε σχεδιάσει να δαπανήσει το
κράτος το 2010. Γιατί αν δεν µου το πείτε, τότε, λοιπόν, αυτά που
είπατε προχθές στους δηµοσιογράφους ότι οι ιδιωτικές δαπάνες
στην υγεία -πρωτοφανές και πρωτάκουστο- είναι περισσότερες
από τις δηµόσιες -και αυτά ακούγονται από το στόµα του Υπουργού Υγείας- είναι ψευδή.
∆ιότι, πρέπει να σας πω, αν διαβάσετε στοιχειωδώς τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ του 2009 και όλα τα προηγούµενα χρόνια, θα
δείτε ότι οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία είναι, τουλάχιστον,
15% πάνω από τις ιδιωτικές στη χώρα µας. Και µην το ξαναπείτε
αυτό. Θα το κάνετε όµως µε την πολιτική σας και θα σας εξηγήσω πώς θα τις κάνετε περισσότερες από τις δηµόσιες, στη συνέχεια.
Πρέπει να σας πω ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι κατακερµατισµένο, τα µισά Υπουργεία παράγουν υπηρεσίες υγείας.
∆εν θα βρείτε λύση, όσο τις τιµές του φαρµάκου τις βγάζει το
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Υπουργείο Ανάπτυξης. Εσείς, περιµένουµε να βγάλετε τη λίστα
από τις τιµές που θα βγάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Λοβέρδος περιµένει να αποζηµιώσει τα φάρµακα, από τη λίστα που
θα φτιάξετε εσείς. Σας το λέµε γιατί η χώρα πρέπει να σωθεί.
Σας τα λέω σήµερα, για να απολογηθείτε για εσάς και δεν θέλω
καµµία αναφορά στο παρελθόν. Σας παρακαλώ, είναι οκτώ
µήνες, είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πούµε.
Για τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, σας είχα πει
στις 18 Μαρτίου ότι ο προϋπολογισµός σας, δεν θα εκτελεστεί.
Τότε, λοιπόν, δεν µου απαντήσατε. Σήµερα, δυστυχώς, επιβεβαιώνοµαι. Ορίστε το έγγραφο, για να το έχει και η Βουλή. Το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πλέον, θα καθορίζει τις πολιτικές
σας πώς θα κατανείµετε τον προϋπολογισµό και ο Υπουργός Οικονοµικών σάς αφαίρεσε και την ευθύνη του ελέγχου του προϋπολογισµού σας, δίδοντάς το σε ελεγκτικές εταιρείες: στην
«Deloitte», στην «KPMG» και στην «Price Waterhouse Coopers»
για να φτιάχνουν, να ελέγχουν τον προϋπολογισµό σας. Τότε
εσάς γιατί σας ψήφισε ο ελληνικός λαός;
Καθυστερήσατε να τοποθετήσετε τους διοικητές και τα διοικητικά συµβούλια των νοσοκοµείων. Βεβαίως, σπεύσατε να τα
δηµοσιεύσετε προχθές στο ΦΕΚ, όταν ο Τύπος βοούσε ότι πάνε
να κάνουν κατασχέσεις οι προµηθευτές, σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστικών, µιας και δεν υπήρχαν διοικητικά συµβούλια να
στείλουν δικηγόρους, να σώσουν την περιουσία των νοσοκοµείων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο» της Αθήνας. Βεβαίως, ακόµα και σήµερα, το «Ωνάσειο», ο
«Άγιος Σάββας», το «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη, το
«Ασκληπιείο» Βούλας, δεν έχουν διοικητές και πάρα πολλά νοσοκοµεία δεν έχουν διοικητικά συµβούλια. Τί σηµαίνει αυτό; Ότι
δεν παίρνουν ούτε αποφάσεις.
Προϋπολογισµοί νοσοκοµείων. Εξακολουθούν να είναι πλασµατικοί οι προϋπολογισµοί σας, να είναι ισοσκελισµένοι βάσει
του δηµοσίου λογιστικού. Και µετά αγωνιάτε, γιατί µαζεύονται
χρέη στα νοσοκοµεία. ∆εν έχετε άποψη για το µοντέλο διοίκησης των νοσοκοµείων. Πώς τους θέλετε τους διοικητές; Μέχρι
ποιο βαθµό ελευθερίας να έχουν οι διοικητές στις αποφάσεις;
Εσείς, κάθε λίγο και λιγάκι, τους στέλνετε εγκυκλίους. Τους βάζετε µερικές προµήθειες να τις κάνει η επιτροπή προµηθειών, µερικές άλλες η ΙΤΕ. Τί απολογισµό θα ζητήσετε στο τέλος από
τους διοικητές;
Το προσωπικό των νοσοκοµείων. Παγώσατε τις κρίσεις, µόλις
βγήκατε. Βεβαίως, έτσι θα µειώνατε τις δαπάνες που παρουσιάσατε προχθές, αφού δεν προσελήφθη ούτε ένας γιατρός και
αφού βγήκαν τρεις χιλιάδες στη σύνταξη από τα µέτρα. Αλλά
ούτε ένας γιατρός από τη συλλογική σύµβαση δεν προσελήφθη.
Οι νοσηλευτές που προσελήφθησαν, ήδη, ήταν από το ΚΕΕΛΠΝΟ που είχαµε δροµολογήσει και από την προκήρυξη που είχε
από τους πίνακες.
Για τις προµήθειες, τώρα. Οι προµήθειες στα νοσοκοµεία,
όπως καταλαβαίνετε, ήταν το µεγάλο πρόβληµα. ∆εν έχει αλλάξει καθόλου ο τρόπος προµηθειών µέχρι σήµερα. Οι διοικητές
που τους αφήσατε έξι, επτά µήνες, δεν είχαν δικαίωµα να κάνουν
διαγωνισµούς µε δική σας εγκύκλιο. Εποµένως, κάνανε παρατάσεις συµβάσεων, καινούριες συµβάσεις στα όρια της νοµιµότητας και απευθείας αναθέσεις. Αυτό, λοιπόν, ήταν που
δηµιούργησε τα νέα χρέη των νοσοκοµείων.
Επειδή, λοιπόν, για τις δαπάνες των νοσοκοµείων στην προχθεσινή σας συνέντευξη Τύπου, µοιράσατε έγγραφα, ότι οι δαπάνες είναι περιορισµένες, πρέπει να σας πω, ότι είναι ψευδή τα
στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί να πάρω και δύο
λεπτά από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Σαλµά, παρακαλώ να γίνουν σεβαστοί οι χρόνοι, γιατί δεν µπορεί να προστεθεί ούτε ένα λεπτό ακόµη.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ : Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να µειώνετε τις δαπάνες, χωρίς να έχουν γίνει διαγωνισµοί; Τι συνέβη;
Μάγια κάνατε; Θα σας πω εγώ τι συνέβη.
Πρώτον, το µισό διάστηµα οι προµηθευτές δεν σας δίνανε
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υλικά και το άλλο µισό, οι καινούργιοι διοικητές σας δεν υπογράφανε για να πάρουν υλικά. Σας θυµίζω το «Γενικό Κρατικό»
όπου διαµαρτυρήθηκαν οι γιατροί, που δεν µπορούσαν να κάνουν
επεµβάσεις. ∆εύτερον, χρησιµοποιήσατε όλο το stock που
υπήρχε στα νοσοκοµεία, το οποίο το φουσκώσατε το 2009 το τελευταίο τρίµηνο, για να αυξήσετε τις δαπάνες τότε. Γι’ αυτό µειώθηκαν οι δαπάνες, το οποίο είναι προσωρινό και θα ξανααυξηθούν.
Για να δείτε τι συνέβη, θα σας καταθέσω ένα έγγραφο από το
«Ιπποκρότειο» Θεσσαλονίκης, όπου το Κεντρικό Βιοχηµικό Εργαστήριο δεν δίνει εξετάσεις για κάλιο, νάτριο, µαγνήσιο, σταµάτησαν οι µεταµοσχεύσεις, σταµάτησαν όλα. Έτσι µειώνονται
οι δαπάνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς, καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. ∆ώστε µου µισό λεπτό και µην είστε
τόσο αυστηρός, όταν περιµένουµε από το πρωί για να µιλήσουµε. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Κύριε Σαλµά, δεν
είναι δική µου ευθύνη. Σας παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Εντάξει, αλλά µην είστε τόσο αυστηρός.
Σας είπα ότι θέλω λίγο χρόνο από τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Να µην γίνοµαι εγώ ο
κακός.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Είθισται. Είµαι ο πρώτος οµιλητής και σας
ζητώ δυο λεπτά από τη δευτερολογία µου και νοµίζω ότι πρέπει
να το κάνετε.
Μιλήσατε προχθές για τον τρόπο κοστολόγησης και χρέωσης
των υπηρεσιών, για τα περίφηµα DRGs. Έχετε έτοιµη µελέτη,
ενταγµένη στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» από τον Ιούλιο του 2009. Γιατί δεν την παίρνετε και θέλετε να κάνετε άλλη µελέτη ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ;
Ανακοινώσατε προχθές στους δηµοσιογράφους µητρώο εγκεκριµένων προϊόντων που θα στοιχίσει 800.000 ευρώ, ενώ είναι
έτοιµο στο ΕΚΕΒΥΛ. Πηγαίνετε να το πάρετε. Ανακοινώσατε ότι
έχετε έτοιµο παρατηρητήριο τιµών και την ίδια στιγµή εγκρίνετε
µελέτη 700.000 ευρώ µε αυτεπιστασία. Τότε, πώς έχετε έτοιµο το
παρατηρητήριο τιµών;
Μην νοµίζετε ότι δεν παρακολουθούµε τις µελέτες και τα έργα
που στέλνετε στο ΕΣΠΑ και στα επιχειρησιακά προγράµµατα,
ένα προς ένα, αλλά θα την κάνουµε αργότερα την κουβέντα.
Ανακοινώσατε προχθές ότι ολοκληρώνεται το διπλογραφικό
λογιστικό σύστηµα στο 50% των νοσοκοµείων της χώρας. Μα,
δεν γνωρίζετε –µε στοιχεία που έχει µαζέψει ο γενικός σας γραµµατέας, δεν σας το είπε;- ότι εκατόν δώδεκα από τα εκατόν τριάντα δύο νοσοκοµεία εδώ και χρόνια έχουν διπλογραφικό
σύστηµα; Σύστηµα αναλυτικής λογιστικής για να επεξεργάζονται
δεν έχουν και τέλος πάντων, για το MIS, το περιβόητο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης, είναι έτοιµο το τεχνικό δελτίο –
2.500.000 ευρώ- για ένταξη στην ψηφιακή σύγκλιση.
Νέες υποχρεώσεις των νοσοκοµείων: Αυτή είναι η πληγή,
κυρία Υπουργέ και θα κλείσω µε αυτό. Όλα αυτά που σας είπα
συνέτειναν στο εξής: Από την ώρα που αναλάβατε, φορτώσατε
στο ελληνικό δηµόσιο, στους Έλληνες πολίτες, στους φορολογούµενους 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, νέα χρέη των νοσοκοµείων.
Ο Υπουργός Οικονοµικών του µέλλοντος θα κληθεί σε τρίατέσσερα χρόνια να βγάζει τα δικά σας οκτάµηνα. Τα χρέη σας
είναι 1,6 δισεκατοµµύρια και κρύβεστε για να µην το απαντήσετε
και αφού πλέον το είπαµε –επειδή είναι θέµα γενικότερης πολιτικής, που αφορά και τις συντάξεις και τους µισθούς- η ευθύνη
φεύγει από εσάς και πάει απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Σαλµά, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι, όταν κάθεται
εδώ ο Προεδρεύων, είναι υποχρεωµένος να κρατήσει τον Κανο-
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νισµό, όταν µάλιστα έχουµε υπερβεί τόσο πολύ το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συνεδρίαση της
συζήτησης της επερώτησης της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν οριστεί ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΚΚΕ κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή, ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Μαυρουδή Βορίδη η Βουλευτής κ. Ουρανία
Παπανδρέου-Παπαδάκη και από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ο κ.
Βασίλειος Μουλόπουλος.
Το λόγο έχει τώρα ο δεύτερος επερωτών Βουλευτής κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος για πέντε λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, τριάντα χρόνια υπηρετώ το λειτούργηµα της ιατρικής
και είκοσι χρόνια είµαι εδώ µέσα. «Ήµουν νιος και γέρασα». Η
υγεία δεν αντιµετωπίζεται µε διαχείριση. Να διαχειριστούµε, δηλαδή, τη φτώχεια του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή να διαχειριστούµε τη διαφθορά ή τα µεγάλα χρέη;
Χρειάζεται να γίνει µια µεγάλη υπέρβαση στο χώρο της υγείας.
∆εν µπορεί να βλέπουµε το δέντρο και να χάνουµε το δάσος. Τι
εννοώ; Πρώτον, εδώ και είκοσι τέσσερα χρόνια από το 1986 –
τότε ήταν στο ΚΤΕ Κοινωνικών Υποθέσεων- είχαµε µιλήσει και η
Νέα ∆ηµοκρατία είχε στο πρόγραµµά της τον Εθνικό Φορέα
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας.
Τα νοσοκοµεία κατακλύζονται καθηµερινά –επί Τζουµάκα
ακόµα που έκανε την ανακοίνωση- από περιστατικά πρωτοβάθµιας φροντίδας. Πονάει η κοιλιά, τρέχει στο νοσοκοµείο. Πονάει
το νύχι, στο νοσοκοµείο. Άρα, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα,
αν δεν κάνετε τη µεγάλη τοµή τον Εθνικό Φορέα Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας, που η Νέα ∆ηµοκρατία έχει στο πρόγραµµά της και
επιµένει.
Γιατί το λέω αυτό; ∆εν έχουν γίνει ακόµα χάρτες υγείας. Αν
πάρουµε τη Ρόδο, υπάρχει αλληλοκάλυψη: Κέντρο Υγείας,
ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, δηµόσιοι υπάλληλοι, ΙΚΑ. ∆εν µπορεί να γίνει έτσι.
Σπατάλη, κακοδιαχείριση και κακή παροχή υπηρεσιών υγείας.
∆εύτερη παρατήρηση: ∆ιοικητές νοσοκοµείων, παλιά στρατηγοί, πρόσκοποι και σήµερα αυτό δεν άλλαξε. Έµεινε το ίδιο.
Έχουµε πει ότι πάντα στα νοσοκοµεία θα πρέπει να βάλουµε µάνατζερ υγείας, οι οποίοι όµως, κυρία Υπουργέ, θα αποδίδουν επί
µηδενικής βάσεως.
Τι σηµαίνει το ότι «σε έβαλα µάνατζερ, να διαχειριστείς την
επιχείρησή µου»; Ότι θα πρέπει να µου αποδώσεις ένα λογαριασµό, έναν ισολογισµό, έναν απολογισµό. Σήµερα έχουν έναν κωδικό, βουτάνε και τελειώνουν και κάνουν τη δουλειά τους. ∆εν
είναι έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει διαγωνισµός για µάνατζερ στην
υγεία.
Όλα τα ταµεία πληρώνουν. ∆εν µπαίνει κανένας στο νοσοκοµείο, χωρίς να πληρώσει. Πρέπει να ξέρει, τι εισπράττει και τι δαπανά. ∆εν γίνεται ποτέ, δεν το έχω δει ποτέ.
Το τρίτο αφορά αυτή την περιβόητη Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας. Σας το έχω ξαναπεί, µαταιοπονείτε. Ένας θέλει να αγοράσει γάζες που κάνουν 0,5 λεπτά. Πάει ο αετονύχης και δίνει
0,2 λεπτά. Θα πάρει το διαγωνισµό για ένα εκατοµµύριο γάζες.
Στην αποθήκη του νοσοκοµείου θα πάει διακόσιες χιλιάδες και
θα του έρθει 0,7 λεπτά. Σας το έχω πει, κυρία Υπουργέ, εδώ γίνεται εκκολαπτήριο διαφθοράς, προσέξτε το αυτό. ∆εν το κοιτάτε.
Και ποια είναι η λύση; Εµείς δεν κάνουµε µόνο επισηµάνσεις.
Κάνουµε και προτάσεις. Η λύση είναι µία. Γιατί, κυρία Υπουργέ,
στα νοσοκοµεία δεν έχουν συνταγολόγιο διάτρητο, αριθµηµένο;
Για να ξέρει ο κ. Μαρκόπουλος, που είναι χειρουργός, ότι η κλινική του «Ευαγγελισµού» πήρε εξήντα συνταγολόγια. Εκεί θα δω
πόσα sten πήρε, πόσους καθετήρες πήρε και θα το ελέγξω. Θα
δω ότι αυτός ο ∆ιευθυντής της κλινικής του «Ευαγγελισµού» ή
του «Ιπποκρατείου» ή της Παθολογικής, κάνει µεγάλη διαφθορά,
µεγάλη σπατάλη. ∆εν κάνει καλά τη δουλειά του.
Πόσο δύσκολο είναι -έχουµε εκεί τόσους διοικητικούς υπαλλήλους- ένας να σφραγίζει τα συνταγολόγια όλων των γιατρών
των κλινικών και να τα αριθµεί και να τα υπογράφει; ∆εν το έχετε
κάνει ακόµα αυτό.
∆εν πρόκειται να πατάξετε τις δαπάνες, κυρία Υπουργέ, εάν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν βάλετε ασφαλιστικές δικλείδες. Γιατί να είναι ο Πρόεδρος
εκεί και να πληρώνεται, εάν δε µου αποδίδει όφελος το νοσοκοµείο; Πρώτον, δεν εκκαθαρίζουν τους λογαριασµούς των ασφαλιστικών ταµείων. Στο ΙΚΑ περιµέναµε χρόνια να µας φέρουν
λογαριασµούς από τα νοσοκοµεία, το ίδιο συνέβαινε στον ΟΑΕΕ.
Αυτά είναι ευθύνη των Υπουργών.
Άρα, λοιπόν, επειδή δεν έχουµε πολύ χρόνο, θέλω να πω και
κάτι άλλο. Ναι στα µέτρα, ναι στο ∆ΝΤ, υποφέρει ο λαός. Μιλάµε
για ανάπτυξη. Έχετε παγώσει την ίδρυση των διαγνωστικών κέντρων. Εγώ δεν είµαι υπέρ των διαγνωστικών κέντρων. Είναι δικό
σας θέµα, να βάλετε ασφαλιστικές δικλείδες να µην γίνεται υπέρχρηση και κατάχρηση φαρµακευτικών εξετάσεων, που εκεί γίνεται µεγάλη ρεµούλα και σπατάλη. ∆εν µπορείτε, όµως, να µην
εκδίδετε άδειες. Έχουν κάποιοι γιατροί νοικιάσει, φτιάξει διαγνωστικά κέντρα, που τώρα είναι κλειστά και περιµένουν την
Υπουργό να υπογράψει το πότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν.
Βάλτε τους όρους, τις προϋποθέσεις. Κάντε ό,τι θέλετε, όµως,
µην εµποδίζετε την ανάπτυξη.
Θα σας πω µόνο ότι εκεί µπορούσαν να δουλέψουν πέντε χιλιάδες κόσµος. ∆εν µπορούν να λειτουργήσουν σήµερα γιατί
είναι κλειστά, περιµένουν τη δική σας εντολή. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι εγκληµατικές.
Σήµερα, στο χώρο της υγείας ένας πακτωλός δισεκατοµµυρίων ευρώ σπαταλούνται. Εάν δεν προχωρήσετε γρήγορα, όπως
σας είπε ο εισηγητής µας, κυρία Υπουργέ, λυπάµαι, αλλά τα πιράνχας θα φάνε και εσάς, θα φάνε και την κ. Γεννηµατά, θα σας
φάνε όλους.
Άρα, λοιπόν, προχωρήστε γρήγορα, δυνατά και ξεκάθαρα
αυτή την επίλυση του γόρδιου δεσµού, που είναι η υγεία. Λεφτά
δίνουµε, υγεία δεν έχουµε. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα κριθείτε. Και
µέχρι στιγµής, δυστυχώς, δεν κρίνεστε πολύ ικανοποιητικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Γιακουµάτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες
και δώδεκα εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Χανίων, το 3ο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείων Αυτιστικών Χανίων και το
Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η τρίτη επερωτώσα Βουλευτής κ. Μαρία ΚόλλιαΤσαρουχά.
Ορίστε, κυρία Τσαρουχά, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα συµφωνήσετε και εσείς ότι η δηµόσια
υγεία είναι επένδυση στην ανάπτυξη, στη δικαιοσύνη και στην
ευηµερία, αρκεί τα µεγάλα κεφάλαια που δίνονται, να πιάνουν
τόπο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν πιάνουν τόπο.
Πρώτον, γιατί αυτό το σύστηµα της δηµόσιας υγείας είναι γεµάτο «µαύρες τρύπες» –είναι ολόκληρο θα έλεγα, µία «µαύρη
τρύπα»- και δεύτερον, γιατί είναι τόσο περίπλοκο και κατακερµατισµένο, ώστε κάθε προσπάθεια που γίνεται για να ελεγχθεί,
είναι µάταιη.
Κυρία Υπουργέ, δεν θα ήθελα να απολογούµαι για πράξεις και
παραλείψεις της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Το κάνω
γιατί τη στήριξα και τη στηρίζω και το κάνω, επίσης, γιατί οι συνάδελφοί µου δεν πρόλαβαν και δεν µπόρεσαν να κάνουν πράγµατα, τα οποία υπήρχαν στο πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όµως, τώρα είστε εσείς Κυβέρνηση. Είστε µία Υπουργός επτά
µηνών πλέον και θα ήθελα να απαντήσετε στις ερωτήσεις που
σας έχουµε υποβάλει µε τη συγκεκριµένη σήµερα επίκαιρη επερώτηση, πράγµατα τα οποία θα µπορούσα να αναφέρω και εγώ
και τα οποία ήδη έχει αναφέρει ο συνάδελφος εισηγητής. Πράγµατα, τα οποία τα ζω καθηµερινά ως Βουλευτής Περιφέρειας επί
δέκα συναπτά έτη στο Περιφερειακό Νοσοκοµείο των Σερρών.
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Θέλω να σας πω ότι επιδεινώθηκαν όλοι οι δείκτες, κυρία
Υπουργέ, οι οποίοι αναφέρονται στη δηµόσια υγεία. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα οι αρµοδιότητες
των τριών γραµµατέων σας. Για έξι συναπτούς µήνες οι διοικητές των νοσοκοµείων παρέµειναν χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες. Ήταν όλοι στις θέσεις τους, αλλά χωρίς αρµοδιότητες.
Καθυστέρησε, επίσης, και η δηµοσίευση στο ΦΕΚ αυτών που
έχουν ήδη ορισθεί. ∆εν έχουν ορισθεί διοικητικά συµβούλια, τα
οποία θα µπορέσουν να λειτουργήσουν, ώστε τουλάχιστον διοικητικά η µηχανή να δουλέψει, εκτός των άλλων παραλείψεων.
Όπως σας είπε και ο εισηγητής µας ούτε ένα νοµοσχέδιο έχει
κατατεθεί έως σήµερα. Εγώ δεν είµαι στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων, όµως, το παρακολουθώ ως Βουλευτής του Κοινοβουλίου και θα περίµενα τουλάχιστον ένα να έχετε φέρει για να
δείξετε και το έργο σας, αλλά να κάνετε και την παρέµβαση, που
έχετε τουλάχιστον εξαγγείλει και προεκλογικά.
Ως προς τις προµήθειες, που είναι βασικό στοιχείο της δικής
σας πολιτικής, χρειάστηκε να περάσουν πεντέµισι µήνες, για να
παραδεχθείτε και να υιοθετήσετε το νόµο του Αβραµόπουλου.
Έχετε, κατ’ αρχάς, παγώσει όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες,
µε αποτέλεσµα οι προµήθειες να γίνονται µε απευθείας αναθέσεις και οι νέοι διοικητές των νοσοκοµείων –από ό,τι γνωρίζω και
στο Νοσοκοµείο Σερρών- να προσπαθούν να επαναφέρουν διαδικασίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και έτσι να υπάρχει έτι
περαιτέρω καθυστέρηση στη λειτουργία όλου του συστήµατος
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Είναι σηµαντικό πλέον ότι είµαστε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, κυρία Υπουργέ και η Κυβέρνηση δεσµεύτηκε µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να εξοικονοµήσει περίπου
1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ στην υγεία. Εµείς καταλαβαίνουµε την
προσπάθεια που πιθανόν να κάνετε, όµως, αποτέλεσµα δεν βλέπουµε, αλλά συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο: να υπάρχει αυτό το
µεγάλο άνοιγµα σε αυτούς τους επτά µήνες της δικής σας διακυβέρνησης, ύψους 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πώς θα πράξετε
όλα αυτά που έχετε υποσχεθεί; Πώς θα πράξετε, έστω και αυτή
την εξοικονόµηση των χρηµάτων όταν, όπως είπα και προηγουµένως, δεν έχετε πετύχει την αυτονόητη διοικητική εργασία που
πρέπει να γίνει στο σύστηµα;
Ως προς τις αόριστες υποσχέσεις σας για ολοήµερη λειτουργία των δηµοσίων νοσοκοµείων που άκουσα χθες και προχθές,
κυρία Υπουργέ, είναι οπωσδήποτε ένα σηµαντικό µέτρο, το οποίο
θα µπορούσε να λειτουργήσει –αν λειτουργούσε σωστά- υπέρ
των πολιτών, όµως, δεν έχετε ακόµα εξειδικεύσει το σχεδιασµό
σας, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. ∆εν διευκρινίζετε το χρόνο έναρξης, σε ποια
νοσοκοµεία θα εφαρµοστεί και αν επαρκεί –που δεν επαρκεί από
ό,τι γνωρίζω- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όταν µάλιστα έχουν εξαγγελθεί τρεις χιλιάδες προσλήψεις τις οποίες,
όπως άκουσα σε µία απάντηση που δώσατε σε κάποιον άλλον
συνάδελφό µας, τις προσδιορίζετε γύρω στον Ιούλιο. Εύχοµαι
να γίνει έτσι για το καλό των συµπολιτών µας. Νοµίζω όµως, ότι
δεν έχουµε, δυστυχώς, αυτά τα αντανακλαστικά ως κρατική µηχανή να το επιτύχουµε.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα κλείνοντας να σας θυµίσω για τις
δαπάνες των νοσοκοµείων…
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα, δύο λεπτά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Όχι. Σας παρακαλώ,
κυρία Κόλλια, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: ∆εν θα κάνω δευτερολογία,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Εντάξει, αλλά δεν
µπορεί να προστεθεί ο χρόνος, γιατί δεν το επιτρέπει ο Κανονισµός.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας,
εγώ θα ήθελα να µας απαντήσετε στο τέλος της διαδικασίας,
κυρία Υπουργέ, σ’ αυτά τα ερωτήµατα που σας θέτουµε και στις
ερωτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει από πολλούς συναδέλφους και
δεν έχουν απαντηθεί και να υπάρχει ενηµέρωση της Εθνικής
Αντιπροσωπείας και κυρίως των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι στα
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πλαίσια αυτής της κρίσης, την οποία ήδη αρχίζουν και βιώνουν,
θα έχουν τουλάχιστον την υγεία που τους αναλογεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Κόλλια.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η ύψιστη κριτική στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα είναι η επερώτηση. Και αν δεν ερχόµαστε λόγω χρόνου κυβερνά το κόµµα του ΠΑΣΟΚ µε την επιλογή του ελληνικού
λαού, µε απόλυτη επικριτική διάσταση- είναι δεδοµένο ότι πρέπει
οπωσδήποτε να έλθουµε µε διορθωτική παρέµβαση, επί του παρόντος, κανένας δεν αµφισβητεί το τι παραλάβατε ή µικρές διαφορές –αν το θέλετε- υπάρχουν στην αξιολόγησή του. ∆υστυχώς,
όµως, τα πράγµατα χειροτερεύουν. Όσοι δε, τυγχάνει να είµαστε
και υγειονοµικοί, τολµώ να πω ότι µε πίκρα µπαίνουµε στους χώρους, όπου τα πράγµατα δεν είναι καλά, όχι για τους εργαζοµένους στους χώρους υγείας, αλλά πάνω από όλα για τους Έλληνες πολίτες που ζητούν περίθαλψη.
Αυτή τη στιγµή -κατά τα λεγόµενα και του Πρωθυπουργού και
εφόσον καλόπιστα θέλουµε να συµβάλουµε όλοι µας- βρισκόµαστε σε µία θέση µάχης. Κάποιοι άλλοι λένε θέση πολέµου. ∆εν
είναι δυνατόν να µη συναισθανθούµε, όµως, τι διάσταση έχει
αυτή η έννοια της µάχης και του πολέµου και προπάντων, στον
υγειονοµικό χώρο. ∆εν υπάρχουν υλικά απολύτως αναγκαία
αυτήν τη στιγµή µέσα στο υγειονοµικό σύστηµα.
Θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγµα. ∆εν θέλω, ξέρετε, να ευτελίζω τη συζήτηση ή να πηγαίνω προς τα µικρά. ∆έκα
ηµέρες νοσηλεύονται άνθρωποι, γιατί δεν µπαίνουν οι βηµατοδότες. Και άντε, προγραµµατισµένα χειρουργεία µαταιώνονται,
λόγω έλλειψης υλικού. Τα επείγοντα χειρουργεία, που κρίνεται η
ζωή του πολίτη, είναι δυνατόν να µαταιωθούν;
Και τα περιστατικά είναι καθηµερινά, κυρία Υπουργέ. Πρέπει
να συνεγερθείτε. Στην παρούσα φάση, η όποια αξιοσύνη ενός
πολιτικού, να ξέρετε, θα κριθεί από τη διάσταση της µάχης κατά
την έµπνευση και ταυτόχρονα, τον έλεγχο που πρέπει να πετύχει.
∆εν διοικούνται τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας εξ αποστάσεως. Να το πάρετε απόφαση. Πρέπει να εµπνεύσετε µία
αλυσίδα ιεραρχίας ανθρώπων µε πολιτική διάσταση, για να µπορέσετε να φέρετε το επιθυµητό αποτέλεσµα. ∆ιοικητικά και γραφειοκρατικά µην περιµένετε µε νοµοθετήµατα να φέρετε λύση.
Αυτά µπορεί να φέρουν εις το απώτερο µέλλον κάποιο αποτέλεσµα. Πρέπει πάση θυσία, εκ του συστάδην, να δοθεί η µάχη. ∆ηλαδή, να κάνετε ένα δειγµατοληπτικό έλεγχο, εσείς, η Υπουργός,
χωρίς ευτελισµό της αξιοσύνης και της θέσης του Υπουργού, µια
φορά το µήνα. Ποια είναι η πραγµατικότητα στο τάδε νοσοκοµείο; Να κάνετε µία σύσκεψη για να πάρετε άµεση εικόνα.
∆εν σας µεταφέρονται τα αληθή γεγονότα, όπως δεν µεταφέρονταν ποτέ – αν το θέλετε- και σε µας ακόµη, που ήµασταν Βουλευτές ή είχαµε µία θέση στην Κυβέρνηση για ζητήµατα
υγειονοµικά κι όταν καταγγέλλαµε και εµείς κάποια πράγµατα,
µας έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Κι εµείς το βιώναµε ότι δεν είχε
γάζες, δεν είχε επιδεσµικό υλικό. Πρέπει να τα δείτε. Και θα σας
καταθέσω κάποιες σκέψεις, που νοµίζω ότι είναι απολύτως εποικοδοµητικές. Ιεραρχήστε τα προβλήµατα.
Πρώτο µείζον πρόβληµα. Η εικοσιτετράωρη εφηµερία-λειτουργία των κλινικών. Είµαι γιατρός και το γνωρίζω. Ιεραρχήστε
τις προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού εκεί που αδυνατούν οι
κλινικές να παρέχουν σε εικοσιτετράωρη βάση υπηρεσίες. Είναι
τετρακόσιες, πεντακόσιες οι θέσεις αυτές; Αυτές να προτάξετε.
Αναβαθµίστε το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι η πλέον αδικηµένη –αν το θέλετε- οµάδα εργαζοµένων µέσα στο υγειονοµικό
σύστηµα. Αναβαθµίστε το για να φέρει αποτελέσµατα και προσανατολιστείτε προς την πρωτοβάθµια φροντίδα, αυτόν τον
µύθο που υπηρέτησα µε την ειδικότητα που απέκτησα, ονειρευόµενος κι εγώ ότι κάποτε θα υπάρξει σ’ αυτόν τον τόπο, σ’ αυτήν
την πατρίδα πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Πέρασαν είκοσι και
πλέον έτη και κάτι τέτοιο δεν έγινε.
∆ευτερευόντως, προσανατολιστείτε στην επείγουσα ιατρική
µε τη διάσταση των αυτοτελών µονάδων κατά νοµό του ΕΚΑΒ
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και των µονάδων εντατικής θεραπείας, βεβαίως –αυτό είναι επείγουσα ιατρική- και τη µετανοσοκοµειακή φροντίδα, η οποία, δόξα
τω Θεώ, εδώ και αρκετά χρόνια αναπτύσσεται στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πιστεύω ότι µ’ αυτές τις σκέψεις, αν και δεν υπηρέτησα την
επικριτική διάσταση της επερώτησης, τουλάχιστον θέλησα να
συµβάλω κατά τη διορθωτική παρέµβαση του λόγου µου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Λεβέντης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κιλτίδη.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μιχαήλ Γιαννάκης για πέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, όσο και αν προσπαθούµε –ή προσπαθήσαµε- να ωραιοποιήσουµε µία κατάσταση στο χώρο της υγείας εν προκειµένω ή πολύ περισσότερο
να την αγνοήσουµε, υπάρχει µία πραγµατικότητα, µία καθηµερινότητα που είτε θα επιβεβαιώσει είτε θα διαψεύσει τις όποιες θέσεις και τοποθετήσεις µας.
Και, δυστυχώς, στα θέµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας η
πραγµατικότητα είναι τραγική. Όποιος από εµάς τελευταία, για
κακή του τύχη, έχει επισκεφθεί ένα νοσηλευτικό ίδρυµα, βλέπει
την κατάσταση που επικρατεί, µία κατάσταση τελείως απαράδεκτη, σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή που ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται το κράτος κοντά του, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιµη
στιγµή που έχει να κάνει µε την υγεία του.
Οκτώ µήνες τώρα βλέπουµε απαράδεκτες καθυστερήσεις. Καθυστερήσαµε πάνω από έξι µήνες στο να διορίσουµε διοικήσεις
στα νοσοκοµεία. Ακόµα και σήµερα, δυστυχώς, υπάρχουν νοσοκοµεία που δεν έχουν διοικήσεις. Πώς, λοιπόν, θα επιλύσουµε
προβλήµατα που τρέχουν µε γρήγορους ρυθµούς καθηµερινά,
όταν δεν έχουµε στα νοσοκοµεία µας ακόµα και τώρα διοικήσεις;
Επίσης, τα υπηρεσιακά συµβούλια δεν λειτουργούν. Οι αρµοδιότητες γενικών γραµµατέων, όπως είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι, δεν έχουν δοθεί.
Πώς θα διοικήσετε, λοιπόν, έναν τοµέα, όπου και η διαφθορά,
αλλά και η σπατάλη τα τελευταία χρόνια είναι σε τέτοια έκταση,
όπως όλοι παραδεχόµαστε; Θα έπρεπε τέτοιες πρωτοβουλίες να
τις έχετε πάρει άµεσα, τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο µήνα και όχι
να είµαστε στον όγδοο µήνα και να παρατηρούνται τέτοιες ελλείψεις.
Επίσης, δεν είδαµε κάποιο νοµοσχέδιο. Πώς θα εφαρµόσετε
µία πολιτική που εσείς και ο Πρωθυπουργός έχετε εξαγγείλει
προεκλογικά και µετεκλογικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις
εδώ, στη Βουλή, όταν ακόµα και σήµερα δεν έχουµε ένα νοµοσχέδιο; Αντίθετα, βλέπουµε τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια.
Την προηγούµενη εβδοµάδα, σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ανακύκλωση, είχαµε µία τροπολογία –άκουσον, άκουσον- για τους νοσηλευτές! Αυτό είναι πέρα για πέρα
αντισυνταγµατικό, αντίθετο µε τον Κανονισµό λειτουργίας της
Βουλής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει καταγγείλει τέτοιες πρακτικές και έχει δώσει εντολές σε όλους σας να αποκλειστούν και
να µην υπάρχουν τέτοια φαινόµενα.
Σ’ ένα νοµοσχέδιο, λοιπόν, άσχετο, είδαµε µία τροπολογία, για
την οποία ούτε τη δυνατότητα είχαµε να συζητήσουµε ούτε η αρµόδια Επιτροπή και οι συνάδελφοι που συµµετέχουν µπόρεσαν
να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν, αλλά ούτε οι ίδιοι οι
ενδιαφερόµενοι. Πολύ περισσότερο µάλιστα, που οι νοσηλευτές
είναι άκρως αντίθετοι µε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Σας καλούµε, λοιπόν, να αποσύρετε την τροπολογία και να µη
συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, καθώς τη θεωρούµε απαράδεκτη. Εµείς το καταγγείλαµε δηµόσια. Έχετε τεράστια ευθύνη.
Έστω και τώρα, αποσύρετε αυτήν την τροπολογία.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την περιφέρειά µου τη Βοιωτία,
όπου έχουµε δύο νοσοκοµεία, της Λιβαδειάς και της Θήβας.
Υπάρχει µία κατάσταση απαράδεκτη, όπως στα περισσότερα
τουλάχιστον περιφερειακά νοσοκοµεία. Έξι µήνες το Νοσοκοµείο της Λιβαδειάς είναι χωρίς αξονικό τοµογράφο, γιατί είναι
χαλασµένη η λυχνία! Τα κενά σε νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό είναι τεράστια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη Θήβα έχουµε µεγαλύτερα προβλήµατα και κενά σε νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό. Η Μονάδα Αιµοδοσίας δεν λειτουργεί, ο µαστογράφος δεν λειτουργεί, το µικροβιολογικό είναι
χωρίς αντιδραστήρια, το Γραφείο Κίνησης δεν λειτουργεί είκοσι
τέσσερις ώρες, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στις εφηµερίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Επίσης, αυτό το πρόβληµα οξύνεται ακόµα περισσότερο, γιατί
εδώ και ένα χρόνο έχουµε δίπλα στο νοσοκοµείο της Θήβας τις
Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα και το Κέντρο Απεξάρτησης Κρατουµένων, όπου καταλαβαίνετε ότι τα περιστατικά είναι καθηµερινά και έκτακτα και δεν µπορεί πραγµατικά, έτσι όπως είναι
σήµερα το Νοσοκοµείο της Θήβας να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις
έκτακτες ανάγκες που έχουν παρουσιαστεί.
Πρέπει, ιδιαίτερα στο Νοσοκοµείο της Θήβας, κυρία Υπουργέ,
να δείτε τα κενά, να επιλύσετε τα προβλήµατα που επανειληµµένως σας έχουµε θέσει και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και εµείς,
αλλά και οι εργαζόµενοι στο Νοσοκοµείο της Θήβας, η νέα διοίκηση, γιατί πραγµατικά είναι εκρηκτική η κατάσταση εκεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι τα θέµατα υγείας τουλάχιστον
για µας, σε καµµία περίπτωση δεν αντιµετωπίζονται µε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες. Αντίθετα, οι όποιες παρεµβάσεις µας,
στόχο έχουν να συµβάλλουν στη δική σας προσπάθεια, που είναι
προσπάθεια της πολιτείας, προσπάθεια της ίδιας της κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιαννάκη.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, για τρία λεπτά. Οργανώστε το
χρόνο, γιατί έχουµε καθυστερήσει.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρία Υπουργέ, πάντοτε όσον αφορά
αυτή την πτέρυγα σαν παράταξη, αλλά και προσωπικά τον οµιλούντα, σε όσα θέµατα άπτονται ιδιαίτερα της υγείας, µας αρέσει να είµαστε ιδιαίτερα ειλικρινείς, να λέµε και τα θετικά, να λέµε
και τα αρνητικά.
Ίσως να ακούγεται βαρύς ο τίτλος της επερώτησης «Γενική
παράλυση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας», µπορεί να µην το παραδέχονται όλοι οι Έλληνες ή όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές, σίγουρα όµως πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες και όλοι οι συνάδελφοι
Βουλευτές παραδέχονται ότι τους οκτώ µήνες που έχετε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας έχουµε µια επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα στη δηµόσια υγεία, που παρέχουµε στους
Έλληνες πολίτες.
∆εν φέρατε µέχρι τώρα ούτε ένα νοµοσχέδιο. Ό,τι αποφάσεις
πήρατε, ήταν τροπολογίες σε άλλα νοµοσχέδια, είτε του Υπουργείου Εργασίας είτε του Υπουργείου Οικονοµίας.
Αναφέρθηκαν διεξοδικά οι προλαλήσαντες συνάδελφοί µου σε
πολλά πράγµατα. Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε, στο χρόνο
που έχω, να πω κάποια πράγµατα που δεν ειπώθηκαν.
Για τη γρίπη των χοίρων, την Η1Ν1, είναι αρνητικός ο απολογισµός. Στην Επιτροπή των Ειδικών το ∆εκέµβριο είχα πει ότι
ίσως φτάσουµε στην άνοιξη και ξεχάσουµε τη γρίπη των χοίρων,
όπως ξεχάσαµε τη γρίπη των πουλερικών και το SARS. Πιστεύω
ότι σε λίγα χρόνια θα µας ξανάρθει κάποια γρίπη. Να προβληµατιστούµε πάνω σε αυτό.
Προχωρήστε σε νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια φροντίδα
υγείας. Είναι πάρα πολύ βασικό.
Να σας επαινέσω για την απόφασή σας από 1η Σεπτεµβρίου
να εφαρµοστεί ο νόµος που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τον προηγούµενο Υπουργό Υγείας για το κάπνισµα. Θα είµαστε µαζί σας, να τηρηθεί αυστηρά η νοµοθεσία και
να απαγορεύεται παντού σε κάθε δηµόσιο χώρο το κάπνισµα.
Σας επικροτήσαµε όταν πήρατε τις πρώτες αποφάσεις για τις
µονάδες εντατικής θεραπείας. Είχατε εξαγγείλει, όπως, κυρία
Υπουργέ, εκατόν πενήντα. Πού βρίσκεται το θέµα σήµερα; Η µονάδα εντατικής θεραπείας – είµαι πνευµονολόγος – ξέρω ότι
δίνει ζωή. Πρέπει άµεσα να γίνουν και όχι µόνο αυτές.
Και τέλος, για το φάρµακο, δεν µας ακούσατε σε κάποια βασικά. Σας είπαµε, από την εµπειρία που έχουµε από τη µαχόµενη
άσκηση της ιατρικής, να µη βάλετε το πλαφόν των 150 ευρώ στη
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θεώρηση. ∆εν λύνει το πρόβληµα της περιστολής των δαπανών.
Ταλαιπωρεί πρώτα τον ασθενή, το γιατρό, τον φαρµακοποιό, όλο
το υγιές σύστηµα που έχει να κάνει µε την υγεία. Αλλάξτε το, δεν
προσφέρει τίποτα.
Και τέλος, θέλω να κλείσω µεταφέροντάς σας, κυρία Υπουργέ
και κυρία Υφυπουργέ, ένα εναγώνιο τηλεφώνηµα που δέχτηκα
από συµπολίτη µου από την Καστοριά δύο ώρες πριν βρεθούµε
σε αυτή την Αίθουσα. Μου είπε ότι έκανε µεταµόσχευση κερατοειδούς πριν από δέκα χρόνια, γιατί δυστυχώς σε εργατικό ατύχηµα, από ασβέστη, έχασε σχεδόν πλήρως το φως του. Τα
τεχνητά δάκρυα, λοιπόν, που είναι λίαν απαραίτητο φάρµακο και
τα έπαιρνε δωρεάν – και καλώς το ασφαλιστικό µας σύστηµα ξόδευε 300 ευρώ το µήνα, για να βάζει τεχνητά δάκρυα στα µάτια
του – µε βάση τη λίστα των φαρµάκων, πλέον πρέπει να τα πληρώνει. Είναι δυνατόν να τα πληρώσει;
Σας παρακαλώ: υπάρχουν παθήσεις, όπως οι µεταµοσχεύσεις
του κερατοειδούς, το Σύνδροµο Ζόγκρεν, για τις οποίες πρέπει
να αποκαταστήσετε άµεσα το πρόβληµα. Πιστεύω ότι θα ανακουφίσετε εκατοντάδες πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον κ. Τζηκαλάγια.
Καλείται η Υπουργός κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου να
λάβει το λόγο, για να απαντήσει στους επερωτώντες συναδέλφους.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της
Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι αναδεικνύουν τα ζητήµατα της
υγείας και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε την επερώτησή
τους. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα θέµατα αυτά είναι στην καρδιά
της αγωνίας και του ενδιαφέροντος του κάθε Έλληνα πολίτη, της
κάθε ελληνικής οικογένειας.
Εµείς στο ΠΑΣΟΚ, είµαστε περήφανοι για την προσφορά µας
στη χώρα, στο χώρο της υγείας. Είµαστε περήφανοι γιατί σε
κάθε ιστορική περίοδο που είχαµε την εντολή από τον ελληνικό
λαό να κυβερνήσουµε τη χώρα, µπορέσαµε και πήγαµε µπροστά
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Τη δεκαετία του ’80 θεµελιώθηκε και
αναπτύχθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του
’90 ήδη, στην περιφέρεια της χώρας, δηµιουργήθηκαν σύγχρονα
νοσοκοµεία και κέντρα υγείας παντού, ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες και υποβαθµισµένες περιοχές. Τα πρώτα χρόνια
της δεκαετίας του 2000, ήταν µια µεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισµού σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα όσον αφορά τον εξοπλισµό των νοσοκοµείων και την περιφερειακή συγκρότηση του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
∆υστυχώς όµως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, παρ’ότι εµείς επιλέξαµε εξ’ αρχής όλους αυτούς τους µήνες
ποτέ να µη διολισθήσουµε σε µικροκοµµατική ευκολία, θεωρώντας ότι τα θέµατα αυτά, είναι θέµατα που αφορούν πραγµατικά
την καρδιά του λαϊκού ενδιαφέροντος και δεν χωράει στην υγεία
µία τέτοιου είδους αντιπαράθεση, δεν µπορεί –και πολλοί από
εσάς είχατε και το θάρρος να αναφερθείτε σ’ αυτό και σας τιµάπαρά να σταθούµε και να πούµε ότι, αν παραλάβαµε ένα Εθνικό
Σύστηµα Υγείας µε προβλήµατα, ήταν γιατί υπήρχαν αφενός –
και να το δεχτούµε αυτό- διαχρονικά προβλήµατα, αλλά αφετέρου και πάνω απ’ όλα, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια από την
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας υπήρξαν συνειδητές πολιτικές επιλογές, οι οποίες έφεραν το Εθνικό Σύστηµα Υγειάς στο
κόκκινο.
Συνέπειες των επιλογών ζούµε ακόµα και παλεύουµε βδοµάδα
µε τη βδοµάδα να τις αντιµετωπίσουµε και έχουµε αρχίσει να τις
αντιµετωπίζουµε. Και βέβαια, τιµά τον Αρχηγό της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σαµαρά, που όταν έγινε η συνδιάσκεψη της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Καλαµάτα για την υγεία, είχε το θάρρος και την
τόλµη να πει ότι, υπήρχαν πράγµατα τα οποία δεν µπόρεσαν να
γίνουν και δεν έγιναν συνειδητά και να ζητήσει συγγνώµη για
πολλά απ’ αυτά. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι ότι παραλάβαµε ένα σύστηµα υπερχρεωµένο, απαξιωµένο, υποστελεχωµένο και όσον αφορά το χώρο της ιδιωτικής
υγείας, αναπτυγµένο δυσανάλογα και µ’ έναν άναρχο τρόπο.
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Αυτή είναι η πραγµατικότητα και έπρεπε τους πρώτους µήνες,
να µπορέσουµε να σταθεροποιήσουµε το σύστηµα, να µπορέσουµε γρήγορα να επιταχύνουµε τις διαδικασίες, για να στηριχθεί η πρόσληψη του προσωπικού.
Και βέβαια, όπως είχα την ευκαιρία και πριν να πω, είµαστε
στην ευτυχή θέση να πούµε ότι, ήδη οι πρώτες προσλήψεις θα
αρχίσουν από τον Ιούλιο, µε έγγραφο που έχω φέρει µαζί στη
Βουλή, από την πλευρά του ΑΣΕΠ και του κ. Βέη. Όπως επίσης,
θα ήθελα να υπενθυµίσω, ότι µε τους κυλιόµενους πίνακες έχουν
ήδη προσληφθεί και είναι στα νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας
του Εθνικού Συστήµατος Υγειάς, τετρακόσιοι πενήντα µόνιµοι
νοσηλευτές και όχι απλώς του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Και βέβαια, πάνω απ’ όλα έπρεπε πολύ γρήγορα -επειδή
άκουσα και αυτήν την παρατήρηση «γιατί δεν είχε έρθει µέχρι
τώρα ένα ολοκληρωµένο σχέδιο νόµου»- για να αντιµετωπίσουµε
το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας -που ξέρετε
πολύ καλά, πώς διαµορφώθηκαν τα χρέη των νοσοκοµείων όλα
τα προηγούµενα χρόνια µε αποτύπωση της δικής σας
κυβέρνησης στο 6,2 δισεκατοµµύρια όταν παραδώσατε την
εξουσία και γι’ αυτό φέραµε εκείνες τις κατεπείγουσες διατάξεις
τον περασµένο Απρίλιο- να βελτιώσουµε τα πράγµατα όσον
αφορά την προµήθεια υλικών, όσον αφορά την εποπτεία, όσον
αφορά τη δυνατότητα να υπάρχει µία πιο αποτελεσµατική
πολιτική στα θέµατα της διακίνησης και της εποπτείας του
φαρµάκου.
Σήµερα, είµαστε στην ευτυχή θέση να πούµε -µε πάρα πολύ
µετριοπάθεια όµως και µε πολύ συγκρατηµένο τρόπο, γιατί
πραγµατικά είναι πρώτα δείγµατα αυτά- ότι έχουµε αρχίσει να
έχουµε κάποια πρώτα αποτελέσµατα, γιατί είναι αλήθεια ότι τους
πρώτους µήνες, απλώς υπήρχε µία συγκράτηση, δηλαδή,
παραµείναµε στο ίδιο επίπεδο των υποχρεώσεων, χρεών των
νοσοκοµείων, όπως ήταν αυτό που είχαµε παραλάβει, σαν µία
κεκτηµένη ταχύτητα.
Τώρα όµως, τους τελευταίους µήνες, έχει αρχίσει να φαίνεται
η διαφορά. Και εγώ θα πω πρώτα απ’ όλα, κάποια θεσµικά
πράγµατα, τα οποία υλοποιούνται. Ότι ήδη έχει ξεκινήσει από την
1η Ιουλίου αυτό που ψηφίσαµε στη Βουλή, αγαπητοί συνάδελφοι,
τον περασµένο Απρίλιο και λειτουργεί το ηλεκτρονικό
παρατηρητήριο τιµών, µε τις χαµηλότερες τιµές απ’ όλες τις
περιφέρειες και για όλα τα είδη.
Αυτό θα είναι ένα µέτρο διαφάνειας, αλλά και σύγκρισης
τιµών, προκειµένου να µπορεί µετά ο κάθε διοικητής -είτε της
υγειονοµικής περιφέρειας είτε του νοσοκοµείου- να έχει πραγµατικά ένα πλαφόν τιµών, όταν υπογράφει, αλλά να γίνεται και
σύγκριση και εποπτεία από την κεντρική διοίκηση.
Βέβαια, και µε το σχέδιο νόµου για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
για το οποίο θα σας ενηµερώσω στη συνέχεια και το οποίο θα
έρθει εντός του Ιουνίου, θα υπάρχει µια ενισχυτική διάταξη σε
αυτό. Πρόκειται για µια παλιά ιδέα που, δυστυχώς, ποτέ δεν είχε
υλοποιηθεί. Ο προµηθευτής, όταν έρχεται και υποβάλει οικονοµική προσφορά για αναλώσιµα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να
έχει την υποχρέωση να υποβάλει ταυτόχρονα και τις τρεις χαµηλότερες τιµές του συγκεκριµένου είδους που προµηθεύει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούµε δηλαδή ότι αυτό, σε συνδυασµό µε το παρατηρητήριο που ήδη λειτουργεί, θα είναι πραγµατικά ένα όπλο που θα συγκρατήσει τις τιµές των αναλωσίµων.
Ταυτόχρονα, µε τη διάταξη που περάσαµε τον Απρίλιο –γιατί
σας ενηµερώνω και για την εξέλιξη των πραγµάτων που έχουµε
ήδη θεσπίσει- το πρώτο εικοσαήµερο του Ιουλίου -µάλιστα θα καλέσω όσους ενδιαφέρεστε, γιατί ξέρω την αγωνία και το ενδιαφέρον σας για τα θέµατα της υγείας, να έρθετε να το παρακολουθήσετε- θα διεξαχθούν οι πρώτες ηλεκτρονικές δηµοπρασίες,
όσον αφορά αναλώσιµα είδη. Συγκεκριµένα, θα διεξαχθούν δηµοπρασίες για έξι αναλώσιµα είδη, ξεκινώντας µε τα στεν. Και εκεί
θα είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε να τις παρακολουθήσετε στην
Επιτροπή Προµηθειών Υγείας.
Ταυτόχρονα, όσον αφορά τα ζητήµατα του Μητρώου Προµηθευτών είχατε µια διάταξη που είχε προβλεφθεί εδώ και πολλά
χρόνια, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Ενεργοποιήθηκε τώρα
από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. Συγκροτήθηκε το Μητρώο Προµηθευτών και όσον αφορά το άλλο Μητρώο στο οποίο
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αναφερθήκατε, σαφώς βασίστηκε πάνω στην κωδικοποίηση που
είχε κάνει το ΕΚΕΒΥΛ. Αλίµονο, δεν υπάρχει θέµα, όταν υπάρχει
µια δουλειά που έχει γίνει να µην αξιοποιηθεί! Απλώς, γι’ αυτό
που ζητήσαµε έγινε µια διασταύρωση µε την κωδικοποίηση που
είχε γίνει από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, προκειµένου
να µην έχουµε εν ενεργεία σε εφαρµογή δύο διαφορετικές κωδικοποιήσεις.
Τέλος, όσον αφορά τα φάρµακα, ήδη υπάρχουν οι δύο διατάξεις και για τη νοσοκοµειακή συσκευασία και για τη δραστική
ουσία. Αυτή τη στιγµή ο ΕΟΦ ετοιµάζει τις οδηγίες εφαρµογής
και πολύ γρήγορα θα έχουµε πλήρη εφαρµογή στα νοσοκοµεία
και αυτών των δυνατοτήτων. Η πρώτη εγκύκλιος που έχουµε
στείλει σε σχέση µε τα αποθέµατα και τον τρόπο προµήθειας των
φαρµάκων, ήδη εφαρµόζεται. Γι’ αυτό έχουµε και τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα.
Τέλος, όσον αφορά τις ιδιωτικές κλινικές, ξέρετε ότι αυτός ο
νόµος, παρ’ότι ήταν θετικός στη σύλληψή του, στην ουσία ποτέ
δεν εφαρµόστηκε από τη δική σας κυβέρνηση. Αντίθετα, έχει
µπει ως αποκλειστική προθεσµία τα µέσα Ιουλίου για τις ιδιωτικές κλινικές, µε διευρυµένη µάλιστα πλέον υποχρέωση από εξήντα κλίνες και πάνω και όχι εκατόν πενήντα, που ήταν αρχικά.
Εφόσον δεν συµµορφωθούν, είµαστε αποφασισµένοι µε το συνάδελφο Υπουργό Εργασίας ότι θα σταµατήσουν οι συµβάσεις
αυτών των ιδιωτικών κλινικών µε τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η προσθήκη που κάναµε στην αρχική διάταξη ήταν ακριβώς
αυτή. Γιατί δεν αρκεί µε καλές προθέσεις να νοµοθετούµε, αλλά
πρέπει να έχουµε και τις ασφαλιστικές δικλείδες, για να εφαρµόζονται.
Είµαστε, λοιπόν, σε µία φάση, όπου έπρεπε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα πρώτα προβλήµατα, για να αρχίσει να φαίνεται
µία συγκράτηση. Ήδη, στο πρώτο τετράµηνο του 2010, αρχίζει
µία ελαφρά συγκράτηση όσον αφορά την προµήθεια υλικών και
φαρµάκων. Θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά το σχετικό
πίνακα.
Έχουµε, όµως, πολύ δρόµο µπροστά µας. Εµείς µιλάµε µε µετριοπάθεια. Είµαστε πολύ υπεύθυνοι γι’ αυτό που λέµε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Πώς το καταφέρατε, κυρία Υπουργέ; Πώς
το µειώσατε;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα καταθέσω, κύριε συνάδελφε, τα
στοιχεία και θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Σαλµά –επειδή θέλετε άµεση απάντηση- µ’
έναν πάρα πολύ απλό τρόπο: Έγινε πολύ µεγάλος έλεγχος και
στις αποθήκες, κάτι που και εσείς αναφέρατε. Έγινε πλήρης απογραφή και καταγραφή των υλικών. Έγινε πλήρης αξιοποίηση,
κάτι που δεν συνέβαινε µε οργανωµένο τρόπο έως τότε. Από εκεί
και πέρα, ήδη έχουν αρχίσει οι διοικήσεις των νοσοκοµείων και
εφαρµόζουν τα στοιχεία που σας είπα πριν, διεκδικώντας χαµηλότερες τιµές.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Χρησιµοποιήσατε το στοκ. Εποµένως, είναι
προσωρινή η µείωση!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε, κύριε
συνάδελφε!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, έχουν µεν ενδιαφέρον οι απόψεις των συναδέλφων, αλλά νοµίζω πως σε µία επερώτηση καλείται να απαντήσει ο αρµόδιος Υπουργός.
Έχετε κάθε δυνατότητα στη δευτερολογία σας να αντικρούσετε ή να θέσετε συµπληρωµατικά ερωτήµατα. Αλλά νοµίζω επειδή εγώ σέβοµαι τη δική επερώτηση- ότι πρέπει τουλάχιστον
να µου δώσετε τη δυνατότητα να σας απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Προχωρήστε, κυρία
Υπουργέ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ποια είναι τα στοιχεία που εµείς
έχουµε συλλέξει µέχρι στιγµής; Και εδώ είµαστε, θα είµαστε και
σε δύο µήνες για να δούµε αν υπάρχει συνέχεια αυτών των στοιχείων.
Γι’ αυτό εγώ, πρώτα απ’ όλα, σας είπα ότι είµαστε συγκρατηµένοι, αλλά από την άλλη δεν µπορούµε να δεχτούµε ούτε την
ισοπέδωση ούτε εδώ να έρχεται µια λογική «πυροβολείται» το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εθνικό Σύστηµα Υγείας για όλα τα δεινά αυτής της χώρας. ∆εν
γίνεται έτσι. Και νοµίζω ότι δεν είναι και πρόθεσή σας αυτή.
Άρα, λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία, να τα µελετήσετε και να τα συζητήσουµε. Τα στοιχεία, λοιπόν, λένε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι
υπάρχει µια µείωση γύρω στο 10% αυτό το τετράµηνο, η οποία
ξεκινάει από τη µεγαλύτερη µείωση που είναι στα ορθοπεδικά
υλικά 18% και φτάνει στη µικρότερη µείωση, αλλά που είναι µείωση 3% για το φάρµακο και µιλάµε για το νοσοκοµειακό φάρµακο. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, θέλω να εξηγήσω ότι όσον αφορά το φάρµακο, υπάρχει λόγος που είναι τόσο µικρή η µείωση, παρά τις
προσπάθειες που έχουµε κάνει. Γιατί, όπως ξέρετε, εδώ και ενάµιση µήνα, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας έχει αποδεχθεί να παρέχει
από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων τα ακριβά φάρµακα. Και το
κάναµε συνειδητά, για να στηρίξουµε τα ασφαλιστικά ταµεία σ’
αυτήν τη φάση. Είναι ένα καθεστώς που, όπως ξέρετε, ίσχυε πριν
από το 2006, το οποίο επιβαρύνει µε επιπλέον 15.000.000 ευρώ
τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Όµως, είµαι κι εδώ στην ευτυχή θέση να πω ότι στην κοινή σύσκεψη που κάναµε µε τους συναρµόδιους Υπουργούς, την κ. Κατσέλη και τον κ. Λοβέρδο και όλους τους φορείς του φαρµάκου,
στις αρχές αυτής της εβδοµάδας, φαίνεται ότι θα µπορέσουµε
να έχουµε µια συµφωνία, ώστε να µπορούν αυτά τα φάρµακα να
γυρίσουν πίσω στα φαρµακεία, µέσα από µια, αποδεκτή και από
τους φαρµακοποιούς, µείωση του δικού τους κέρδους.
Έρχοµαι, λοιπόν, στη νοµοθετική πρωτοβουλία. Είχαµε την ευκαιρία, µαζί µε την Υφυπουργό, στο άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο
αυτής της εβδοµάδας να παρουσιάσουµε, πέραν του απολογισµού µας και του γενικού µας προγραµµατισµού και τα βασικά
σηµεία της νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που θα έχουµε την ευκαιρία να φέρουµε στο Κοινοβούλιο µέσα στο µήνα Ιούνιο, µε βασικό στόχο να µπορέσουµε να στηρίξουµε και να αναβαθµίσουµε
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Καταθέτω στα Πρακτικά, για την ενηµέρωση των συναδέλφων
στη Βουλή, τα βασικά σηµεία αυτής της εισήγησης, όπως παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συµβούλιο, όπως έχουν δοθεί και
αποστέλλονται σε όλους τους φορείς της υγείας, προκειµένου
να υπάρξει στο επόµενο δεκαήµερο µια λεπτοµερής ανάλυση
των θεµάτων, αλλά και διαβούλευση. Μέσα στις επόµενες ηµέρες θα µπορέσουµε να φέρουµε και το σχέδιο νόµου στη Βουλή,
έτσι ώστε συντεταγµένα, πλέον, να συζητήσουµε γύρω απ’ αυτά
τα θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Επιγραµµατικά θα αναφερθώ, γιατί θα έχουµε την ευκαιρία
όταν έρθει το σχέδιο νόµου να τα κουβεντιάσουµε. Ποια είναι η
βασική φιλοσοφία; Η βασική φιλοσοφία λέει τρία πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα, ότι πρέπει να στηρίξουµε πάνω απ’ όλα το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. ∆εν νοείται σήµερα, που η χώρα µας
περνάει µέσα από µία τέτοια κρίση και που ο ελληνικό λαός κάνει
τις θυσίες που κάνει και που ξέρουµε ότι πηγαίνει πραγµατικά
και προσφεύγει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, να µη το στηρίξουµε.
Έχουµε, δηλαδή, µια αύξηση της προσέλευσης 30%. Και αυτό
πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας, αγαπητοί συνάδελφοι της
Νέας ∆ηµοκρατίας, όταν µιλάµε για συγκράτηση των υποχρεώσεων των νοσοκοµείων και για ελαφρά µείωση των τιµών των υλικών, ότι αυτό γίνεται µε αυξηµένη ζήτηση 30%, λόγω της κρίσης.
Γιατί είναι φυσικό όταν υπάρχει πρόβληµα στο εισόδηµα -και
αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουµε όλο και περισσότερο όσο
περνάει ο καιρός- η ζήτηση να αυξάνει. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να
στηρίξουµε πάνω απ’ όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία.
Για να το κάνουµε αυτό, είναι κρίσιµο να στηρίξουµε αφ’ ενός
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το προσωπικό των νοσοκοµείων, αφ’ ετέρου την περιφέρεια, µε
ισχυρά κίνητρα για την περιφέρεια, στα οποία και θα αναφέρω
επιγραµµατικά και τέλος, µέσα από µια διαδικασία, αυτό που
λέµε ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, δηλαδή λειτουργία
των νοσοκοµείων πέραν του τακτικού ωραρίου και των ηµερών
γενικής εφηµέρευσης.
Σας αναλύουµε πώς εµείς βλέπουµε αυτή τη λειτουργία, µέσα
από την ενσωµάτωση της σηµερινής λειτουργίας των απογευµατινών ιατρείων, που είναι αλήθεια ότι είχε πολλά προβλήµατα
και χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες και πάνω απ’ όλα µε ένα στόχο.
Να µπορέσει, επιτέλους, να σταµατήσει η «αιµορραγία» των
ασφαλιστικών ταµείων, να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τοµέα.
∆ηλαδή, µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία θα προβλέψουµε προγραµµατικές συµφωνίες µε τα ασφαλιστικά ταµεία, προκειµένου
να υπάρχει µία αλληλοϋποστήριξη του δηµόσιου κοινωνικού
ασφαλιστικού συστήµατος µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Ταυτόχρονα σταµατάµε επιτέλους αυτή την ιδιάζουσα παρατυπία -που κι εσείς ως κυβέρνηση δεν τολµήσατε να σταµατήσετε- µε τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς καθώς, όπως ξέρετε,
από το 2002 ήταν στον «αέρα» αυτή η διαδικασία για την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενταχθούν και αυτοί στην ολοήµερη
λειτουργία των αντίστοιχων κλινικών και νοσοκοµείων από την
επόµενη χρονιά. Κινούµε µία διαδικασία προκειµένου να συµµορφωθούν και ερχόµαστε και βάζουµε ισχυρά κίνητρα για την
περιφέρεια, κίνητρα για τη δυνατότητα να προκηρύσσεται µία
θέση εφόσον µετά από δύο διαγωνισµούς είναι «άγονη» σε ανώτερη βαθµίδα, κίνητρα για 10% προσαύξηση του µισθού, εφόσον
µιλάµε για την άγονη γραµµή -αυτά είναι θέµατα που τα έχουµε
συζητήσει µε τον Υπουργό Οικονοµικών και έχουµε συµφωνήσειζητήµατα που αφορούν στη µοριοδότηση για την εξέλιξη αυτών
των γιατρών µετά την πενταετία, όταν θέλουν να πάνε σε άλλη
θέση, κίνητρα που αφορούν επιτέλους, τους επικουρικούς που
εσείς ως κυβέρνηση βγάλατε την υποχρέωση να είναι κυρίως για
την περιφέρεια. Εδώ ερχόµαστε και λέµε ότι ο επικουρικός γιατρός θα πρέπει πρώτα να έχει πάει στην περιφέρεια και µάλιστα,
εκεί που υπάρχει ανάγκη στην περιφέρεια, στα νησιά και σε αποµακρυσµένες περιοχές, προκειµένου να έχει τη δυνατότητα να
συµµετάσχει και να στηρίξει τα νοσοκοµεία που έχουν ανάγκη
από επικουρικό προσωπικό στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη
Θεσσαλονίκη.
Αυτά είναι ζητήµατα που φαντάζοµαι πως παρ’ότι εσείς δεν τα
φέρατε, θα τα στηρίξετε στην πράξη, ιδιαίτερα όσοι είστε Βουλευτές από την περιφέρεια, όπως επίσης και τη δυνατότητα να
υπάρχει η αξιοποίηση από το νοσοκοµείο για την ολοήµερη λειτουργία, κατά προτεραιότητα φυσικά, του µονίµου προσωπικού
των νοσοκοµείων, αλλά στο βαθµό που υπάρχει ανάγκη. Όχι να
έχουµε µεταφερόµενους και µε µπλοκάκια εκτός νοσοκοµείου
εργαζόµενους, αλλά µε επικουρικό προσωπικό µε βάση τη διαδικασία που δίνει το ίδιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ίσως αυτό
είναι ένα από τα πιο κρίσιµα σηµεία που θα έχει αυτό το σχέδιο
νόµου. Πρέπει να σας πω ότι έχουµε µία εξαιρετική συνεργασία
µε τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Βέη, ο οποίος αποδεδειγµένα στηρίζει τα θέµατα του ΕΣΥ.
Ξέρετε ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που έχει σήµερα το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι ότι όταν υπάρχει συνταξιοδότηση ή παραίτηση στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,
µπορεί να περάσουν δύο και τρία χρόνια για να πληρωθεί αυτή
η θέση. Ερχόµαστε, λοιπόν, να το θεραπεύσουµε αυτό και µε διάταξη νόµου που θα υπάρχει σ’ αυτό το σχέδιο νόµου -που είναι
διάταξη που το ίδιο το ΑΣΕΠ θα µας προτείνει, γιατί εµείς σεβόµαστε το ΑΣΕΠ- θα µπορεί να υπάρχει µία ετήσια διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή µία επέκταση της λογικής των
κυλιοµένων πινάκων -θα έχουµε την ευκαιρία να το συζητήσουµεώστε όταν κενώνεται µία θέση γι’ αυτούς τους λόγους, όχι µετά
από δύο-τρία χρόνια, αλλά µέσα σε δύο µήνες να µπορεί να γίνεται η πρόσληψη και η αντικατάσταση µε µόνιµο προσωπικό.
Πρέπει να στηρίξουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας γιατί παρ’ ότι
προχωράµε τις προσλήψεις, ξέρουµε ότι υπάρχει αυτήν τη
στιγµή και φυγή από το σύστηµα, ιδιαίτερα των νοσηλευτριών
και πρέπει να το στηρίξουµε.
Πέραν αυτών -θα έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε και για

8459

άλλα ζητήµατα- υπάρχει και το κρίσιµο θέµα των εφηµεριών.
Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα έλεγα ότι
µάλλον πρέπει κι εσείς να κάνετε την αυτοκριτική σας για το πώς
εξελίχθηκε αυτό το σύστηµα εφηµεριών και σε τι αδιέξοδα οδηγηθήκαµε τα οποία έπρεπε να καλύψουµε. Εγώ δεν θα ξεχάσω
ότι από την πρώτη µέρα που πήγαµε µε την Υφυπουργό στο
Υπουργείο –µιλάµε για την εποµένη των εκλογών- ήταν ήδη σε
επίσχεση το 1/3 των νοσοκοµείων της χώρας για απλήρωτες
εφηµερίες, εφηµερίες που έπρεπε να «µατώσουµε» για να
βρούµε τα χρήµατα να τις πληρώσουµε σ’ αυτή την κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι. Εφηµερίες που υπήρχαν όχι απλώς πριν από
τις εκλογές, αλλά από τις αρχές του έτους του 2009, µε όλες
αυτές τις αναβαθµίσεις και το κλίµα που δηµιουργήθηκε. Έπρεπε
να βρούµε λύσεις για το πλαφόν και έπρεπε να µπορούµε να τιµάµε τα δεδουλευµένα και το κάνουµε. Ο Πρωθυπουργός απ’
αυτή τη θέση είπε ότι τιµάµε τα δεδουλευµένα, «µατώνοντας»
όµως και «κόβοντας» από παντού, απ’ όλες τις άλλες πιστώσεις
του Υπουργείου.
Αυτό όµως δεν µπορεί να πάει άλλο. Πρέπει να βρούµε ένα
νέο πρότυπο εφηµέρευσης και πιστεύω ότι εδώ όλοι θα κάτσουµε µαζί και πιστεύω ότι και µε τη δική σας εµπειρία –γιατί
ξέρω ότι είστε και πολλοί γιατροί που «πονάτε» το υγειονοµικό
σύστηµα της χώρας- θα βρούµε ένα σύστηµα εφηµέρευσης.
Εµείς ήδη ξεκινήσαµε χθες ένα διάλογο µε την ΟΕΝΓΕ. Πιστεύω ότι µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία θα καταλήξουµε, προκειµένου και οι ανάγκες των νοσοκοµείων να καλύπτονται µε
σταθερό και ασφαλή τρόπο και εισοδηµατικά να υπάρχει µία
ασφάλεια για το ιατρικό προσωπικό της χώρας που δεν µπορεί
να ζει µε την αγωνία τού πότε θα πληρωθούν τα δεδουλευµένα,
µετά από τρεις µήνες, αλλά βέβαια και η πολιτεία να µπορεί συντεταγµένα να στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και να ξέρει
ότι τα νοσοκοµεία δεν θα είναι συνεχώς κάτω από την απειλή και
την αγωνία των επισχέσεων και όλων αυτών των προβληµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πραγµατικά ότι είµαστε σε µια περίοδο που τα πράγµατα είναι πάρα πολύ κρίσιµα
για τη χώρα. Έχουµε µπροστά µας µια µεγάλη, διπλή πρόκληση,
η οποία δυστυχώς µοιάζει από πρώτη ανάγνωση αντιφατική. Από
τη µια να µπορέσουµε σε περίοδο κρίσης και αυξηµένης ζήτησης να κρατήσουµε ανοικτά αναβαθµίζοντας τα νοσοκοµεία και
τις αναγκαίες υπηρεσίες που πρέπει να δοθούν στο κόσµο και
από την άλλη να µπορέσουµε να θεραπεύσουµε τα µεγάλα προβλήµατα της υγείας που είναι στην καρδιά του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος της χώρας.
Είναι αλληλένδετοι οι δύο στόχοι, υπηρετούµε και τους δύο
και στους δύο αρχίζουµε και έχουµε αποτελέσµατα και τους δύο
θα παλέψουµε, γιατί οφείλουµε να το κάνουµε. Από εκεί και
πέρα, πιστεύουµε ότι µε το σχέδιο νόµου που θα έχουµε ευκαιρία να συζητήσουµε τις επόµενες εβδοµάδες, θα δώσουµε
εκείνη τη στήριξη και την ανάσα προκειµένου το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας να ανταποκριθεί.
Θα έχουµε την ευκαιρία το φθινόπωρο να φέρουµε και το άλλο
σχέδιο νόµου για το θέµα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
τώρα που πλέον, επιτέλους, υπάρχει συµφωνία, γιατί ξέρετε ότι
µπορεί πολλές φορές να υπήρχαν οι στόχοι στο παρελθόν, αλλά
σ’ αυτήν την Κυβέρνηση υπάρχει συµφωνία οι κλάδοι υγείας των
ταµείων να έρθουν κάτω από την εποπτεία και να ενοποιηθεί ο
χώρος της υγείας και να υπάρξει η βάση για µια ενιαία δηµόσια
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι δύο
µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το ∆ηµοτικό
Σχολείο Λουσικών Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος να λάβει το λόγο.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω από µια διαπίστωση, η οποία δεν θα
είναι ευχάριστη γενικότερα για τις συζητήσεις που κάνουµε στην
Αίθουσα και ειδικότερα για την υγεία.
Κάθε φορά που αλλάζει µια Κυβέρνηση και κάθε φορά που
µπαίνει ένας καινούργιος Υπουργός έχουµε το ξεδίπλωµα ενός
καινούργιου σχεδίου, ενός νέου οράµατος, ενός νεότευκτου σχεδιασµού και εν πάση περιπτώσει, νέους στόχους και νέες φιλοδοξίες. ∆εν είναι κακό. Θα έλεγα ότι όταν λείπει το όραµα από
την πολιτική, είναι σαν το φαγητό χωρίς το αλατοπίπερο.
Κυρία Υπουργέ, όµως, θα πρέπει να οµολογήσουµε και θα
πρέπει να σας το πούµε ότι στην καρέκλα που κάθεστε, πριν από
εσάς έκατσαν άλλοι συνάδελφοι και πιο πριν άλλοι συνάδελφοι
είτε της Νέας ∆ηµοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι υπηρέτησαν την Υγεία.
Το πρώτο, λοιπόν, ζητούµενο το οποίο περιµέναµε σήµερα
στην πρώτη ουσιαστικά επερώτηση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την πολιτική της υγείας και για το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας είναι πρώτα από όλα αν τηρούνται οι νόµοι που υπάρχουν. Η πολιτεία έχει πληθώρα νόµων, έχει το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας το οποίο η δικιά σας Κυβέρνηση ίδρυσε και από εκεί και
πέρα έχει νόµους οι οποίοι το µετεξέλιξαν.
Οι νόµοι εφαρµόζονται; ∆ηλαδή, στην ουσία τα νοσοκοµεία, η
πρωτοβάθµια περίθαλψη και η δευτεροβάθµια περίθαλψη, εφαρµόζουν τους νόµους του κράτους; Υπάρχει, δηλαδή, ορθολογιστική λειτουργία στα νοσοκοµεία; Λειτουργούν οι επιτροπές;
Ξέρετε, το Σύστηµα Υγείας είναι σε ένα βαθµό αυτοδιοικούµενο. Η επιστηµονική, δηλαδή κοινότητα, η ιατρική, η νοσηλευτική έχει τις δικές της δοµές, τις Επιτροπές Λοιµώξεων, τα
Ογκολογικά Συµβούλια των νοσοκοµείων, έχει την παρακολούθηση της ροής των ασθενών. Λειτουργούν αυτά; Αυτά βλέπει ο
πολίτης. Η συζήτηση σήµερα της επερώτησης των Βουλευτών
της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν είναι για τα οικονοµικά της υγείας.
Είναι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και πως το βιώνει ο πολίτης.
Έχετε πάει ένα βράδυ σε µια γενική εφηµερία ενός νοσοκοµείου, να δείτε τι βιώνει ο πολίτης; ∆εν ενδιαφέρει τον πολίτη
που πονάει, εάν εσείς ξοδέψατε 1.600.000.000 ευρώ -που τα ξοδέψατε- ή αν ξοδέψατε 1.200.000.000 ευρώ. Αυτά θα τα λύσουµε
εµείς εδώ. Ο πολίτης θέλει να απολαύσει το αγαθό της υγείας
για το οποίο αισθάνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει στο
ασφαλιστικό του ταµείο και θέλει να ανοίξει την πόρτα ενός νοσοκοµείου και να βρει την υγειά του.
Εσείς, λοιπόν, έρχεστε σήµερα εδώ και τι µας λέτε; Θα επεκτείνουµε το απόγευµα τη λειτουργία των νοσοκοµείων. Πολύ
ωραία. Θα φέρουµε απογευµατινά ιατρεία. Θα δηµιουργήσουµε
ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη – τα διαβάζω από τις
εφηµερίδες, δεν µας τα είπατε αυτά- στα οποία ο πολίτης θα εξυπηρετείται και θα κάνει και τις καταγγελίες του.
Μάλιστα. Την ίδια στιγµή, όµως, κυρία Υπουργέ, τα 473.000.000
του προϋπολογισµού του Υπουργείου έγιναν 395.000.000. Μείον
80.000.000 ευρώ. Πώς θα τα κάνετε αυτά; Εδώ το προσωπικό που
υπάρχει, σύµφωνα και µε αυτά που εσείς λέτε και εµείς συµφωνούµε, δεν επαρκεί για την πρωινή ορθολογιστική λειτουργία των
νοσοκοµείων και ίσα-ίσα αυτά είναι για τις εφηµερίες. ∆εν αναφέροµαι µόνο στο ιατρικό. Αναφέροµαι και στο νοσηλευτικό και
στο διοικητικό και σ’ όλο τον υποστηρικτικό µηχανισµό. Πώς θα
τα κάνετε αυτά; Τι είδους όραµα είναι αυτό χωρίς λεφτά; Εδώ τα
λεφτά δεν φθάνουν για αυτά που έχουµε και τα µειώσαµε
80.000.000 ευρώ.
Την ίδια στιγµή εξαγγέλλετε και δίνετε ελπίδες στο προσωπικό
-προσέξτε, διότι εδώ αναλαµβάνετε κάποιες ευθύνες- για αύξηση
και 10% του µισθού για τις περιφερειακές νησιωτικές περιοχές,
ως κίνητρο, και το λέτε αυτό για τους γιατρούς την ώρα που µε
τα µέτρα της Κυβέρνησης έχουν µειωθεί οι αµοιβές στο σύνολο
από 15% έως 20%. Εσείς τους δίνετε άλλο ένα 10%, το οποίο δεν
το έχετε, διότι σας είπα πριν τι έχετε κόψει και κανένας δεν καταλαβαίνει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι ωραία τα µεγάλα λόγια, θα θέλαµε και εµείς να τα συνυπογράψουµε, αλλά εδώ δεν µας βγαίνει η άσκηση. Όπως επίσης
δεν βγαίνει αυτό το οποίο είδα και το είπατε και σήµερα ότι δηλαδή, η σχέση µε τα ασφαλιστικά ταµεία θα αλλάξει και θα αγοράζουν τα νοσοκοµεία υπηρεσίες από τα ασφαλιστικά ταµεία ή
ανάποδα. Μα, τα ασφαλιστικά ταµεία σας χρωστούν αυτήν την
ώρα εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, εν µέσω περιστολής δεν µπορούν να σας τα δώσουν.
Άρα τι κάνετε εδώ; Εξαγγέλλετε, µε βάση αυτά τα οποία βλέπουµε, ότι τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ θα µπουν στο ΕΣΥ. Έχετε να
τα πληρώσετε; ∆εν είναι κράτος µε κράτος. Είναι ασφαλιστικός
φορέας του δηµόσιου τοµέα, άρα χρήµατα των εργαζόµενων, µε
κράτος. Εσείς για να πάρετε τις υποδοµές πρέπει να δώσετε το
αντίτιµο. Εσείς δεν έχετε να πληρώσετε τα υπάρχοντα. Και δεν
σας κατηγορούµε γιατί δεν έχετε να πληρώσετε τα υπάρχοντα.
Ασφαλώς και υπάρχουν χρέη τα οποία πρέπει να διαχειριστείτε.
Ασφαλώς και εδώ υπάρχει ζήτηµα για το πώς µπορούµε να κάνουµε µία περιστολή. Εδώ πρέπει και η Νέα ∆ηµοκρατία να κάνει
τη δική της αυτοκριτική. Στην ουσία, όµως, των πραγµάτων αυτά
που µας λέτε είναι απολύτως ανέφικτα.
Τι έχει γίνει µέχρι τώρα; Γιατί πρέπει να βλέπουµε την πραγµατικότητα. Με αυτό το οποίο έχει συµβεί µέχρι τώρα, πρέπει να
κάνετε και εσείς τη δική σας αυτοκριτική και εµείς τη δική µας και
να δούµε πώς θα προχωρήσουµε.
Όταν σας είπα στο ξεκίνηµά µου για το αν εφαρµόζονται οι
νόµοι και αν οι διοικήσεις που βάλατε µε περισσή καθυστέρηση
λειτούργησαν, θα σας πω ακριβώς τι συνέβη µέχρι τώρα. Πρώτον, κρατήσατε τις διοικήσεις που παραλάβατε από την προηγούµενη κυβέρνηση. ∆εύτερον, αναστείλατε ουσιαστικά τη
λειτουργία τους µε έγγραφο το οποίο στείλατε, να µην προχωρήσουν σ’ αυτά τα οποία έπρεπε να προχωρήσουν για την καθηµερινή λειτουργία των νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα να µη
γίνονται διαγωνισµοί, όπως τους είχατε ζητήσει, άρα να γίνονται
συνέχειες των υπαρχόντων διαγωνισµών για τις προµήθειες των
αναλώσιµων, δηλαδή εξίσου ακριβά και ακριβότερα ακόµα. Την
ίδια στιγµή ενώ µας λέτε ότι αυξήθηκε η δουλειά του ΕΣΥ κατά
30%, µας λέτε ότι µειώθηκε το κοστολόγιο κατά 10%, ενώ οι προµήθειες είναι µε τα ίδια χρήµατα. Προµήθειες τώρα θα ξεκινήσετε να κάνετε. Άρα οι προµήθειες τις οποίες χρησιµοποιήσατε,
αν πράγµατι ισχύει το 10%, το οποίο θα ελεγχθεί έτσι και αλλιώς,
είναι από το στοκ των νοσοκοµείων.
Την ίδια στιγµή σε απαντήσεις που δίνετε, δηλώνετε ότι οι ολικές αρθροπλαστικές, στο σύνολο της χώρας, ενδεικτικά σε ορισµένα νοσοκοµεία, έχουν µειωθεί. Πώς είναι δυνατόν να
συµβαίνουν και τα τρία; Ή δεν έχετε σωστή πληροφόρηση, διότι
δεν µπορείτε να τα ξέρετε όλα εσείς ή ζούµε στη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας».
Αυτά τα οποία έχουν δηλωθεί είτε σε απαντήσεις ερωτήσεων,
όσες έχετε απαντήσει είτε έχετε πει σ’ αυτήν την Αίθουσα είτε
εκτός Αιθούσης δεν είναι δυνατόν να ισχύουν όλα. ∆εν µπορούν
να συµβαίνουν αυτά, κυρία Υπουργέ. Άρα εδώ φοβόµαστε ότι
έχει χαθεί η αντίληψη της πραγµατικότητας. Και η αντίληψη της
πραγµατικότητας, όταν δεν είναι σωστή, δεν θα µπορέσετε να
σχεδιάσετε ή αν σχεδιάσετε δεν θα µπορέσετε να υλοποιήσετε.
Υπάρχουν καινούργιες εντολές στο Κεντρικό Συµβούλιο
Υγείας; Όχι βέβαια, καµµία. ∆εν υπάρχει ουσιαστικά κανένας
σχεδιασµός για πρωτόκολλα θεραπευτικά, διευθέτησης ζητηµάτων, εν πάση περιπτώσει, που είναι ζητήµατα καθηµερινής λειτουργίας των νοσοκοµείων. ∆εν υπάρχουν.
Υπάρχουν πρόοδοι στις λίστες των ασθενών που περιµένουν
να χειρουργηθούν ή να εξυπηρετηθούν, εφόσον πράγµατι µας
λέτε ότι αυξάνετε η πελατεία του ΕΣΥ; Καµµία πρόοδος. Ούτε
καν συζήτηση δεν υπάρχει για την παράταση της λειτουργίας
των χειρουργείων των δηµοσίων νοσοκοµείων για να ξεµπλοκάρει η λίστα. Γιατί ο χειρουργικός τοµέας είναι αυτός ο οποίος
µπλοκάρει και την πρόοδο του παθολογικού τοµέα. Τίποτα από
αυτά δεν υπάρχει. Απολύτως τίποτα.
Την ίδια στιγµή έχουµε ανακοινώσεις των συνδικαλιστών γιατρών του «Ευαγγελισµού» ότι δεν µπορεί το νοσοκοµείο αυτό,
το οποίο είναι µεγάλο βηµατοδοτικό κέντρο, να πάρει βηµατοδότες και αναγκαστικά στέλνουν τους ασθενείς στην ιδιωτική ια-
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τρική, όπου εκεί οι βηµατοδότες, κατά έναν περίεργο τρόπο,
ακόµη και αν αποκτώνται από την ιδιωτική κλινική µε µεγαλύτερη
τιµή από ό,τι στο δηµόσιο, πληρώνεται το ασφαλιστικό ταµείο.
Άρα εδώ υπάρχουν ζητήµατα εξαιρετικά αξιοπερίεργα, κενά καθηµερινότητας που δείχνουν σαφή έλλειψη παρακολούθησης,
συντονισµού και οδηγιών για τη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Αυτή είναι και η πραγµατική αιτία για την οποία κάναµε τη σηµερινή επερώτηση. ∆εν την κάναµε ούτε για να σας κατηγορήσουµε ούτε να σηκώσουµε τους τόνους ούτε να λαϊκίσουµε.
Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα. Υπάρχει ουσιαστικό πρόβληµα λειτουργίας. Υπάρχει µεγάλη γκρίνια µεταξύ των εργαζόµενων στα
δηµόσια νοσοκοµεία και υπάρχει και πολύ µεγάλη ανασφάλεια
των πολιτών, που όσο προχωράει ο χρόνος αδυνατούν να απευθυνθούν στα ιδιωτικά κέντρα, ακόµη και αυτά που έχουν συµβάσεις µε τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, για λόγους ανέχειας,
ανασφάλειας και οικονοµικής δυσπραγίας της περιόδου.
Άρα έχουµε υποχρέωση εµείς εδώ ως πολιτικό σύστηµα να
διασφαλίσουµε την ορθολογιστική λειτουργία και τη γρήγορη και
αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΥ.
Έχετε κτήρια, νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Έχετε αρκετό
προσωπικό. Να το αναδιανείµετε εκεί όπου χρειάζεται. Και το
πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε τα κέντρα υγείας να
λειτουργήσουν ουσιαστικά. Αυτό που δεν πρόλαβε ή καθυστέρησε να κάνει –για να σας ικανοποιήσω, αν πρέπει- η Νέα ∆ηµοκρατία, δηλαδή το σχέδιο νόµου για την πρωτοβάθµια περίθαλψη, είναι το πρώτο που πρέπει να κάνετε. Το ΕΣΥ και η
λειτουργία των νοσοκοµείων έπεται.
∆εν µπορείτε µε αυτό που θέλετε να κάνετε, δηλαδή να λειτουργήσετε απογευµατινά ιατρεία στα νοσοκοµεία, να φέρετε για µία ακόµα φορά αυτό που δεν έχει συµβεί σε κανένα κράτος
του κόσµου και το οποίο είναι αυτό που κατέστρεψε το ΕΣΥ- την
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µέσα στα νοσοκοµεία. Αν βάλετε
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µέσα στα νοσοκοµεία, θα καταφέρετε δύο πράγµατα. Πρώτον, να αποδιοργανώσετε τα νοσοκοµεία και κυρίως τα εργαστήρια. ∆εύτερον, να αυξήσετε
υπερβολικά το κόστος του ΕΣΥ και τρίτον, πριν το κάνετε αυτό
οφείλετε, κυρία Υπουργέ, να κάνετε µία µελέτη, να δείτε εάν οι
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το ΕΣΥ, σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθµια -διότι αυτό θέλετε να κάνετε- είτε εξέταση κλινική είτε
εργαστηριακή υποστήριξη της διάγνωσης της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, αν είναι ακριβότερη ή φθηνότερη από εκείνα
τα εργαστήρια που έχουν βεβαίως σύµβαση µε τον ασφαλιστικό
τοµέα.
Αυτό πρέπει να το δείτε. ∆ιότι όταν θα το µελετήσετε θα διαπιστώσετε ότι για πολλά νοσοκοµεία της χώρας το πραγµατικό
κόστος είναι πολλαπλάσιο του ιδιωτικού τοµέα που έχει σύµβαση
µε το δηµόσιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Όπως και το κόστος του ηµερήσιου πραγµατικού νοσήλιου των δηµοσίων νοσοκοµείων, είναι µεγαλύτερο από το κόστος νοσηλείας στα
ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και αυτήν
την πραγµατικότητα πρέπει να τη δείτε ουσιαστικά, διότι ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να παραµείνει ισχυρός, ικανός, να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
Από αυτά, όµως, δεν έχετε τίποτα. ∆ιότι σε αυτό το άτυπο
Υπουργικό Συµβούλιο –δεν θέλω να κάνω κριτική γιατί πρέπει να
είναι άτυπο ή τυπικό, είναι θέµα της δικής σας Κυβέρνησης- αυτό
που µέχρι τώρα µας έχετε πει, είναι ότι δεν έχουν καµµία µελέτη.
Είναι έτσι, χύµα. Μα, χύµα µπορούµε όλοι να νοµοθετήσουµε.
Το θέµα είναι το δια ταύτα. ∆ιότι αν δεν σας βγει και αυτή η
άσκηση, αν δεν µας βγει και αυτή η άσκηση λειτουργικά ή οικονοµικά, τότε το σύστηµα έχει αποτύχει.
Εγώ θα σας κάνω µερικές προτάσεις. Πρώτα από όλα πρέπει
τα ελληνικά νοσοκοµεία να µάθουν να προαγοράζουν υπηρεσίες
µε διαγωνισµούς. Το ίδιο είχαµε πει και για το φάρµακο, ότι
ακόµα και οι κλινικές µε βάση την ουσία που περιλαµβάνεται
µέσα στα φάρµακα, να κάνουν διαγωνισµούς για να πετύχουν
ακόµα µικρότερες τιµές στα φάρµακα, πρέπει να γίνει προγραµµατισµός των προµηθειών από κάθε νοσοκοµείο. ∆εν υπάρχει
ούτε ως εντολή. Και πρέπει να γίνει και προγραµµατισµός των
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό. Ούτε αυτό υπάρχει εκεί και ως
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έτυχε.
Το κυριότερο κατά την εκτίµησή µου και εδώ µπορείτε να καινοτοµήσετε και να µπείτε µπροστά από ολόκληρη την Κυβέρνησή σας -εγώ σας το προτείνω- είναι να συνθέσετε τη
µισθολογική πολιτική, δηλαδή την επιδότηση των νοσοκοµείων,
µε βάση την παραγωγικότητα και να αµείψετε όλους αυτούς
τους λειτουργούς της δηµόσιας υγείας µε βάση τη δική τους παραγωγικότητα. Μόνο έτσι θα πετύχετε. ∆ιαφορετικά θα εµπλακείτε και εσείς, όπως ενεπλάκησαν και όλοι οι προηγούµενοι, µε
το πρόγραµµα της πραγµατικής απόδοσης των λειτουργών της
δηµόσιας υγείας µε όλα τα συναφή προβλήµατα που έχουν τα
δηµόσια νοσοκοµεία. Να φτιάξετε θεραπευτικά πρωτόκολλα, να
στηρίξετε µία εθνική ιατρική βιβλιοθήκη η οποία πρέπει να υπάρχει σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας και να προχωρήσετε την τηλεϊατρική και τη συµβουλευτική στις τουριστικές
περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές.
Εγώ νοµίζω ότι εκεί πρέπει να στραφείτε. Αυτά που εξαγγείλατε είναι µη εφαρµόσιµα, είναι χωρίς «προίκα», είναι χωρίς
ουσία και νοµίζω ότι έρχονται να καλύψουν κατά ένα τρόπο επιταχυνόµενα αδικαιολόγητο ένα κενό πολιτικής το οποίο υπάρχει.
Καλή είναι η δηµοσιονοµική περιστολή της χώρας, αλλά στον
τοµέα υγείας και η Κυβέρνησή σας είχε δεσµευθεί ότι δεν θα
κάνει περιστολές διότι η υγεία και η παιδεία προηγούνται όλων
των άλλων, αλλά και η λειτουργικότητα των νοσοκοµείων είναι
αυτή που θα σας φέρει την περιστολή και όχι τα ψαλιδίσµατα
των µισθών ούτε τα περίεργα ψαλιδίσµατα των προµηθειών οριζόντια, όπως έγινε στα φάρµακα και απέτυχε µε τους εκβιασµούς
στους οποίους υπόκειται το κράτος χωρίς να έχει διαφορετική
πολιτική να αντιπαραθέσει.
∆ιότι τα είχαµε πει εξ αρχής, αλλά δεν µας ακούγατε όταν
εµείς τα λέγαµε. Ακούστε µας τουλάχιστον τώρα και δεχθείτε ότι
αυτή η επερώτηση είναι µια επερώτηση που θα σας προσφέρει
σε άποψη, σε δηµόσιο διάλογο, ο οποίος έχει να δώσει ουσιαστικές προτάσεις, τις οποίες περιµένουµε να τις ακολουθήσετε
και θα παρακολουθήσουµε την απόδοσή τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι το Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε σχέδιο νόµου: «Κύρωση της από 8 Μαΐου 2010 Σύµβασης ∆ανειακής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ αφενός της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ως
δανειολήπτη και αφετέρου κρατών µελών της Ευρωζώνης και
του KfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαΐου διακανονισµού χρηµατοδότησης αµέσου ετοιµότητας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Συµµετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Επίσης, η ∆ιαρκή Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών µελών τους αφ’ ενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφ’
ετέρου µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής
Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου έχει το λόγο µε την παράκληση για αυστηρή αυτοπειθαρχία στο χρόνο για έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήµερα
φαίνεται ότι η αυστηρότητά σας θα εξαντληθεί πάνω µου ως
προς το χρόνο. Παρ’ όλα αυτά θα µε οδηγήσετε σε επιλογές λακωνικές.
Υπήρξε ένα ιδιαίτερο βάρος στην κριτική που ασκήθηκε,
παρ’όλο που θέλω να σηµειώσω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία είχε και
πάλι σήµερα πολλά πρόσωπα. Από το σύνολο των αγορητών
υπήρξαν ουσιώδεις παραλλαγές. Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά, ο κ. Γιακουµάτος, ο κ. Κιλτίδης µίλησαν «από τα µέσα» του συστήµατος.
Μίλησαν ασκώντας την πιο υγιή κριτική, που είναι η παραδοχή
της κατάστασης που η Νέα ∆ηµοκρατία άφησε, µε υποδείξεις
προς το ΠΑΣΟΚ για να βελτιώσει τα λάθη που παρέλαβε.
Ωστόσο, το «επίσηµο πυροβολικό» της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο ει-
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σηγητής κ. Σαλµάς και ο κ. Μαρκόπουλος διάλεξαν τον δρόµο
της γραπτής επερώτησης, λέγοντας ότι ξαφνικά στις 5 Οκτωβρίου 2009, µόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δηµιουργήθηκαν τέτοια προβλήµατα από την πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ώστε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να είναι σε
πλήρη παράλυση. Σ’ αυτήν τη λογική θα απαντήσω µε τη γλώσσα
των γεγονότων.
Άκουσα µε προσοχή τον κ. Μαρκόπουλο να καταλήγει µε υποδείξεις στην κ. Ξενογιαννακοπούλου, την Υπουργό, θετικών προτάσεων, όπως είπε, για να βελτιωθεί το ΕΣΥ. Γιατί άραγε δεν
υπάρχει ο στοχασµός ότι ακριβώς η πρόταση, που άκουσα πριν
δυο λεπτά από τον κ. Μαρκόπουλο, για το «πριµ παραγωγικότητας στο προσωπικό του ΕΣΥ» είναι ένα από τα δώδεκα κεντρικά
σηµεία του προγράµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας του 2004;
Είναι η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, που ανεβαίνω στο Βήµα
έχοντας χειρόγραφο, γιατί έχω ακριβώς τα δώδεκα σηµεία. Η
Νέα ∆ηµοκρατία είπε στον ελληνικό λαό το 2004 ότι αυτή είναι η
πρότασή της για το πώς θα αλλάξει θετικά το σύστηµα υγείας. Η
εντεκάτη πρόταση ήταν το «πριµ παραγωγικότητας», που ανέφερε τώρα ο κ. Μαρκόπουλος προς την κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Εδόθη κανένα πριµ παραγωγικότητας την περίοδο 2004-2009,
τα πεντέµισι αυτά χρόνια; Όχι. Ποια ήταν η κατάσταση; Όπως
την περιέγραψε η Υπουργός αλλά κανείς δεν την άκουσε, ότι
πάνω από ένα στα τρία νοσοκοµεία ήταν σε επίσχεση εργασίας,
γιατί δεν πληρώνονταν οι άνθρωποι, δεν υπήρχαν λεφτά.
∆εν εκτιµάται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι η νέα ηγεσία του
Υπουργείου, η κ. Ξενογιαννακοπούλου, οδηγήθηκε αµέσως στη
λήψη των µέτρων εκείνων που θα ανέστελλαν τη διάλυση που
κληρονόµησε, εξ’ ου και αµέσως διοικητικά, µε καίριες παρεµβάσεις, ρύθµισε τα θέµατα των αµοιβών που δεν καταβάλλονταν,
όχι του πριµ παραγωγικότητας που υπεσχέθη κάποτε η Νέα ∆ηµοκρατία και δεν κατεβλήθη ποτέ.
Για την ακρίβεια –συγγνώµη- και οι δυο Υπουργοί, δηλαδή και
ο κ. Κακλαµάνης και ο κ. Αβραµόπουλος, έδωσαν πριµ. Πού;
Μόνο στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Γι’ αυτό άλλωστε εκκρεµούν ακόµα και οι δικαστικές προσφυγές των νοσηλευτών, διότι όλα τα άλλα σκέλη των υποσχέσεων δεν
πραγµατοποιήθηκαν ποτέ.
Από τα δώδεκα σηµεία της Νέας ∆ηµοκρατίας δύο επιχειρήθηκαν να πραγµατοποιηθούν, το ένα πλήρως και επιτυχηµένα.
Ήταν η κατάργηση της λίστας φαρµάκων. Αυτό, από τα δώδεκα
σηµεία, πράγµατι υπηρετήθηκε µε απόλυτη συνέπεια, έτσι ώστε
να αποθηριωθεί το «πάρτι» των φαρµακοβιοµηχανιών εις βάρος
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Οι µετριότεροι υπολογισµοί
είναι ότι 5.000.000.000 δόθηκαν σ’ αυτόν τον ιερό σκοπό.
Φυσικά ούτε η σηµερινή δραµατική κατάσταση των ασφαλιστικών ταµείων είναι ανεξάρτητη από αυτήν την πολιτική φαρµάκου, που υπερηφάνως αναγγέλθηκε και δραµατικά πραγµατοποιήθηκε, µε απόλυτη συνέπεια.
Από τα δώδεκα σηµεία, ένα άλλο σκέλος επίσης επιχειρήθηκε
να πραγµατοποιηθεί. Ανακοινώθηκε µεγαλοπρεπώς στον ελληνικό λαό ότι θα ιδρυθεί ένα νέο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο στην
Αθήνα, άλλο ένα στη Θεσσαλονίκη και Νοσοκοµείο Παίδων επίσης στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρήθηκε µόνο η πραγµάτωση του
Νοσοκοµείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη.
Μήπως θυµούνται οι αξιότιµοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας γιατί αυτή η επιχείρηση –βέβαια µε Σ∆ΙΤ, µε Σύµπραξη
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα- ακυρώθηκε; ∆ιότι το έδαφος που
προσφέρθηκε να χτιστεί το νοσοκοµείο το είχε πάρει ο Εφραίµ,
το Βατοπέδι. Χρειάστηκε να παρακληθεί ο Εφραίµ για να γίνουν
νέες ανταλλαγές, ώστε κάποια στιγµή να µπορέσει να ξεκινήσει
το έργο, διότι και αυτό το αριστούργηµα προσέκρουσε στο Βατοπέδι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ασκήθηκε µία έντονη κριτική, θα ήθελα να σηµειώσω το εξής και ελπίζω, κύριε Πρόεδρε,
να κλείσω µέσα στο χρόνο, στο πλαίσιο της αυστηρότητας που
σήµερα επιδείξατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, της κατανόησης.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Το ελπίζω.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έδρασε άµεσα και αποφασιστικά στην πραγµάτωση, και µέσω νοµοθετικού έργου και µέσω
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της διοίκησης, των άµεσων µέτρων στήριξης της λειτουργίας του
ΕΣΥ και της χάραξης της πορείας, που αναλυτικά περιγράφηκε,
για την ανασύνταξή του και τη δηµιουργία των ποιοτικών όρων
ενός νέου πια Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Κανείς δεν πρέπει να περιφρονεί, κύριε Πρόεδρε, -για να
κλείσω- ότι ένα από τα περίφηµα «δώδεκα σηµεία» ήταν η αναγγελία της αύξησης των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Υπήρχαν
οι περίφηµες εκατόν πενήντα Μονάδες, θέσεις, του Ολυµπιακού
προγράµµατος.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Αυξήθηκαν…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Απ’ αυτές µόνο η κ. Ξενογιαννακοπούλου…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κάνετε λάθος.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ:…τώρα, αυτό το οκτάµηνο, επέβαλε τη
λειτουργία των ογδόντα τεσσάρων, που έχουν γίνει πράξη, και
νοµίζω ότι είναι στον προγραµµατισµό του δεύτερου εξαµήνου η
ολοκλήρωσή τους.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: ∆ιορθώστε τον, κυρία Υπουργέ.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Στην πολιτική η ουσία είναι το έργο, η
ουσία είναι τα πρακτικά µέτρα, τα συγκεκριµένα, που σε όλα τα
σηµεία έχουν αρχίσει να πραγµατώνονται. Για παράδειγµα, ήδη
η µηχανοργάνωση, το διπλογραφικό σύστηµα προχωρά µε αποφασιστικό τρόπο και µέσα στο 2010 θα έχει ολοκληρωθεί.
Άρα να µάθουµε στην πολιτική να εκτιµούµε το συγκεκριµένο,
το πρακτικό, το ωφέλιµο, αυτό που πράγµατι προωθεί τη δηµόσια περιουσία, τα δηµόσια αγαθά, τη δηµόσια προσφορά, που
είναι ως σήµερα το κατ’ εξοχήν έργο της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και αυτό καταθέτουµε απέναντι στην ρητορική. Καταθέτουµε το έργο έναντι των λόγων!
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Ευθυµίου.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια οι χαρακτηρισµοί της επερώτησης της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παλινωδεί, καθυστερεί, πειραµατίζεται, ερασιτεχνίζει ή δείχνει παλινδροµήσεις είναι
χαρακτηρισµοί στον αφρό των γεγονότων και αναγκαστικά, όπως
εύστοχα σηµείωσε και ένας οµιλητής από την πλευρά της Νέας
∆ηµοκρατίας, η παρέµβαση αυτής της επερώτησης έχει χαρακτήρα παρέµβασης διορθωτικής προς την κυβερνητική πολιτική.
Και φυσικά το ερώτηµα είναι γιατί τέτοια και τόσο «άσφαιρη»
και επιδερµική κριτική από πλευράς της Νέας ∆ηµοκρατίας; Νοµίζω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θέλει και σ’ ένα βαθµό καλύπτει
το γεγονός ότι και η πολιτική υγείας που ακολουθεί η Κυβέρνηση
διατάσσεται και αναπτύσσεται υπό τον «βούρδουλα» του Μνηµονίου Συνεργασίας και του Προγράµµατος Σταθερότητας.
Η Κυβέρνηση δεν παλινωδεί, δεν ερασιτεχνίζει, ούτε παλινδροµεί. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανήλικη. Έχει στόχους και στρατηγικούς στόχους. Και στόχος που είναι διατυπωµένος και σε µεγάλο βαθµό «περπάτησε» ήδη από το 2001,
στόχος του ΠΑΣΟΚ, είναι ο βαθµιαίος και επιταχυνόµενος περιορισµός, µέχρι και το µηδενισµό, της κρατικής χρηµατοδότησης. Μιλάω συγκεκριµένα για τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού και όχι υπό το ευφυολόγηµα των δηµοσίων δαπανών
να εντάσσονται και οι πληρωµές των ασφαλιστικών ταµείων. ∆ηλαδή είναι η προγραµµατική θέση του ΠΑΣΟΚ για λειτουργία των
µονάδων υγείας και των νοσοκοµείων σαν επιχειρήσεις, µε έσοδα
και κέρδη από την πώληση υπηρεσιών.
Μοχλοί που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται. Πρώτον, η κρατική χρηµατοδότηση, πάντα –διευκρινίζω- των δαπανών
του κρατικού προϋπολογισµού, που βρίσκεται τα τελευταία οκτώεννέα χρόνια σε κάθοδο και επιταχυνόµενη «τσουλήθρα».
∆εύτερον, οι πληρωµές των ασφαλιστικών ταµείων προς τα
νοσοκοµεία είναι σε άνοδο και εκτίναξη. Ήδη το 70% έως και
85% των εισπράξεων των κρατικών νοσοκοµείων είναι πληρωµές
ασφαλιστικών ταµείων.
Τρίτον, έχουµε βαθµιαία και µάλιστα ευρηµατική µετακύλιση
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δαπανών πληρωµών στους ίδιους τους ασθενείς. Και το 3% ήταν
αποκαλυπτικό για τις επισκέψεις στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών.
Τέταρτον, έχουµε ρυµούλκηση των ασθενών σε µονάδες
υγείας αµιγώς καπιταλιστικής δραστηριότητας. Έχουµε προγραµµατικές συµβάσεις νοσοκοµειακών και εργαστηριακών διαγνωστικών µονάδων του επιχειρηµατικού τοµέα µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Ας τολµήσει, η κυρία Υπουργός, να καταργήσει τις
συµβάσεις αυτές. Ήδη το 55% των ετήσιων εισπράξεων που
έχουν τα ιδιωτικά νοσοκοµεία και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,
είναι πληρωµές ασφαλιστικών ταµείων. Ο «νοών νοείτω»!
Τα ίδια τα θεωρητικά σχήµατα τα οποία εντάσσει το ΠΑΣΟΚ
και προσπαθεί να εξηγήσει αυτήν τη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα τα τελευταία δέκα χρόνια, προσαρµόζονται και µεταλλάσσονται. Από έναν ιδιωτικό τοµέα που αναπτύσσεται
συµπληρωµατικά προς το κρατικό σύστηµα υγείας, έχουµε τη
µετάλλαξη σ’ έναν ιδιωτικό τοµέα, που συντονίζεται προς το σύστηµα υγείας. Έχουµε τα θεωρητικά σχήµατα περί αρµονικής
και αγαστής συνεργασίας και συνύπαρξης ενός αξιόπιστου ιδιωτικού τοµέα -που πρέπει να είναι- µε ένα έγκυρο κρατικό σύστηµα υγείας, που πρέπει να γίνει, µέχρι τα καινούργια σχήµατα
περί πλήρους ζεύξης και λειτουργικής συνένωσης. Αντανακλούν
αυτά τα θεωρητικά σχήµατα διαφορετικές στιγµές στην ανάπτυξη, γιγάντωση των επιχειρηµατικών οµίλων µε τη στήριξη της
εκάστοτε κρατικής κυβερνητικής ρύθµισης.
Και είχαµε πολύ πλούσιο νοµοθετικό και κανονιστικό έργο τα
τελευταία δέκα χρόνια. Έχουµε τα πρακτικά αποτελέσµατα, την
υστέρηση των κρατικών νοσοκοµείων σε νέου και τελευταίου
τύπου, να το πω έτσι, ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισµό. Η αναλογία µιας σειράς ιατρικών µηχανηµάτων στα κρατικά νοσοκοµεία και στα ιδιωτικά είναι ιδιαίτερα εύγλωττη, αποκαλυπτική και
αποστοµωτική.
∆εύτερον, τη δραστική υποχρηµατοδότηση.
Τρίτον, τις ανεπαρκείς έως υποτυπώδεις υγειονοµικές υπηρεσίες, σε τοµείς –παρακαλώ- επιλεκτικής ενεργοποίησης των µεγαλοεπιχειρηµατιών. Η αναλογία των µαιευτηρίων, κρατικών και
ιδιωτικών, όπως επίσης και η αναλογία των τοκετών σε κρατικά
και ιδιωτικά µαιευτήρια, είναι ιδιαίτερα εύγλωττη και αποκαλυπτική, όπως το αποκαλύπτει και η ίδια η µελέτη της Εθνικής Τράπεζας.
Επιλεκτικότητα, λοιπόν, στη διάταξη, διάρθρωση των υπηρεσιών του κρατικού τοµέα και του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, µε
κριτήριο τη διευκόλυνση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών
οµίλων και τη γιγάντωσή τους. Έχουµε ρυθµό κάλυψης των
κενών σε οργανικές θέσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του «τύπου» του λόξυγκα, µε αυξανόµενη επιβράδυνση.
Έχουµε, λοιπόν, διόγκωση των κενών οργανικών θέσεων στα
κρατικά νοσοκοµεία, ώστε να ανοίγουν και να αποκτούν αξιοπιστία οι δίαυλοι και η διεύρυνση, παραδείγµατος χάριν του θεσµού των επικουρικών. Και σήµερα ήταν πολύ πιο ανοικτή, η
κυρία Υπουργός σε σχέση µε απαντήσεις της, πριν από τρεις
µήνες. Έχουµε τη µεγάλη προσπάθεια, που είναι µπροστά µας,
το επόµενο χρονικό διάστηµα, τη διαµόρφωση, οριοθέτηση, µορφοποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων µε κριτήριο πρώτον, την ελαχιστοποίηση του πακέτου δωρεάν
παροχών και υπηρεσιών, την αποκρυστάλλωση και ευρηµατικότητα µεθόδων λογιστικής καταγραφής των άµεσων επιβαρύνσεων των ασθενών, την ακριβή απεικόνιση της κερδοφορίας ανά
ιατρική, διαγνωστική, προγνωστική, θεραπευτική πράξη, τη διευκόλυνση επιτάχυνσης συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης
της αγοράς σε µεγάλους επενδυτικούς παίκτες και τους άλλους
µεγιστάνες του κεφαλαίου και άλλους περιδιαβαίνοντες βαθύπλουτους.
Ειδικά, όµως, για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», πρέπει να πούµε ότι
έχουµε τη µορφοποίηση και οριοθέτηση της υγειονοµικής αγοράς σε επίπεδο περιφέρειας και ειδικά της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Μιλάνε αυτοί που ξέρουν για 2.000.000.000
κύκλου εργασιών.
Πρώτον, στο άρθρο 186, αδειοδότηση ιδιωτικών µονάδων ψυχικής υγείας µε ξήλωµα όλων των δοµών του κράτους. ∆εύτερον, αδειοδότηση –παρακαλώ, κοιτάξτε νεολογισµό και
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καινοφανές!- από την περιφέρεια και το περιφερειακό συµβούλιο
ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων. Παρακαλώ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, φρόντισε και το Υπουργείο και νοµοθέτησε η Κυβέρνηση την ίδρυση Ανωνύµων Εταιρειών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε γιατρούς, επιχειρηµατίες. Ορίζοντας των
δικαιωµάτων και των αναγκών του ελληνικού λαού και των υγειονοµικών του αναγκών, στραγγαλίζεται κατά το «βούρδουλα»
του Μνηµονίου Συνεργασίας και του Προγράµµατος Σταθερότητας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπακωνσταντίνου.
Καλείται η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, να λάβει
το λόγο για έξι λεπτά.
Ορίστε, κυρία Παπαδάκη, έχετε το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, κύριε
συνάδελφε, διάβασα την επερώτηση των συναδέλφων της Νέας
∆ηµοκρατίας και άκουσα µε προσοχή τις εισηγήσεις των συναδέλφων που, δυστυχώς, µας εγκατέλειψαν.
Πριν από τον Οκτώβρη του 2009 ήµουν µαχόµενη κλινική γιατρός στο µεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκοµείο της χώρας µας και
είχα περάσει µαζί µε όλους τους συναδέλφους µου τη µεγάλη
αγωνία, αν επιτέλους θα υπογραφεί αυτό το κονδύλι των εφηµεριών που είχαµε να τις πληρωθούµε τρεις, τέσσερις και πέντε
µήνες.
Εµείς όλοι οι γιατροί του συστήµατος υγείας, κυρία Υπουργέ
–γιατί το έχω ξαναπεί και το οφείλω και στους συναδέλφους,
αλλά και στο νοσηλευτικό προσωπικό των δηµοσίων νοσοκοµείων- είµαστε οι πλέον χαµηλόµισθοι γιατροί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περιµέναµε, λοιπόν, να πάρουµε αυτές τις εφηµερίες, τις
οποίες είχαµε δουλέψει µε πολύ πόνο, µε πολλή αγωνία, δίπλα
στον άρρωστο, δίπλα στο άρρωστο παιδί. Τις παίρναµε µετά από
τρεις, τέσσερις ή πέντε µήνες και πάντοτε µε το φόβο αν θα τις
πάρουµε, για να συµπληρώσουµε το εισόδηµά µας.
Αν δεν είχα αγωνιστεί, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, για
την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας –που δεν τη βλέπουµε να έρχεται, κυρία Υπουργέ και νοµίζω ότι την οφείλετε στον ελληνικό
λαό, όπως την όφειλε και η προηγούµενη κυβέρνηση- αν δεν είχα
ζήσει το πρόβληµα του δηµόσιου νοσοκοµείου στην κυριολεξία
από πρώτο χέρι, ειλικρινά θα πίστευα ότι ζούσαµε πεντέµισι χρόνια –τα προηγούµενα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας- στον παράδεισο του ΕΣΥ και ξαφνικά τους τελευταίους έξι-οκτώ µήνες, ο παράδεισος µετετράπη σε κόλαση.
Έλεος πια, συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας! Νοµίζω ότι
χρειάζεστε ισχυρές, ισχυρότατες δόσεις αυτοκριτικής. Όµως,
πάνω απ’ όλα οφείλετε να ζητήσετε µια ειλικρινή συγγνώµη από
αυτόν τον ελληνικό λαό για την ανικανότητά σας και για την αδυναµία σας να προασπίσετε το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, το
ύψιστο αγαθό του Έλληνα που είναι η υγεία του και να το προασπίσετε, γιατί αυτό είναι υποχρέωση του κράτους µέσα από ένα
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας που εµείς, οι
παλιότεροι γιατροί, το υπηρετήσαµε από το ξεκίνηµά του.
Ήταν ένα σύστηµα που είχε όραµα και ήταν και πρωτοπόρο –
αν υπολογίσουµε ότι πριν από λίγους µήνες η Αµερική απέκτησε
δηµόσιο σύστηµα υγείας- που όµως µε την εγκληµατική ευθύνη
πλέον και των δύο κυβερνώντων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας –και θλίβοµαι που το λέω γιατί ήταν εγκληµατική
και διαχρονική αυτή η ευθύνη- το απαξιώσατε πλήρως.
Απαξιώθηκε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. ∆εν διορίζονταν
γιατροί. Μας έρχονταν κάτι επικουρικοί. Έφευγαν, έρχονταν. Νοσηλευτικό προσωπικό δεν βλέπαµε.
Στα δυο τελευταία χρόνια στο Νοσοκοµείο Παίδων διορίστηκε,
κυρία Υπουργέ, µόνο µία νοσηλεύτρια –το έχω πει εδώ και
οφείλω να το λέω γιατί το οφείλω στους ανθρώπους που δουλεύουν για το παιδί σ’ αυτό το νοσοκοµείο- Εντατικής Νοσηλείας
και τη µετέταξαν σε ένα βράδυ και την έφεραν και την έκαναν
υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων!
Έχω ξαναρωτήσει και θέλω µια απάντηση. Έχουµε στη Βουλή
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των Ελλήνων Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας; Έλεος πια! Αυτό
είναι µια κοροϊδία για τον ελληνικό λαό, είναι µια κοροϊδία για τον
άρρωστο!
Κυρία Υπουργέ, δεν θα µιλήσω βέβαια για την απαξίωση της
υλικοτεχνικής υποδοµής. Είκοσι χρόνων είναι ο αξονικός τοµογράφος στο «Αγία Σοφία» -δηλαδή πλέον κρατήστε τον για µουσειακό είδος!- και όχι µόνο στο «Αγία Σοφία». Νοµίζω ότι στα
περισσότερα ιδρύµατα της χώρας µας αυτή είναι η κατάσταση.
Κυρία Υπουργέ, µια µεγάλη παράκληση. Σταµατήστε να επιρρίπτετε ευθύνες στους προηγούµενους. Τους τιµώρησε ο ελληνικός λαός και φοβάµαι µην κάνει το ίδιο και σε εσάς. Παραλάβατε καµένη γη! Το ξέρουµε όλοι.
Ας σταµατήσουν όµως αυτά και ας δούµε τι κάνουµε σήµερα.
Ο ελληνικός λαός θέλει από εσάς µια σαφή απάντηση. Ο Έλληνας φορολογούµενος θέλει να πάει στο νοσοκοµείο του, να βρει
ένα κρεβάτι, να πάρει τη νοσηλεία του και να δει την υγειά του.
Είναι υποχρέωση δική µας, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα µου δώσετε µόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ κυρία Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ζητά λύσεις στα συγκεκριµένα προβλήµατα. Ειλικρινά χάρηκα, που άκουσα σήµερα
- λόγω ελλείψεως χρόνου δεν θα αναφερθώ, κυρία Υπουργέ- για
το σχέδιο νόµου που προτίθεστε να µας φέρετε. Θα το µελετήσουµε και θα τοποθετηθούµε.
Αλλά ξέρετε, ποια είναι η µεγάλη του επιθυµία; Χτυπήστε επιτέλους αυτήν τη διαφθορά. Χτυπήστε τα πιράνχας της υγείας.
Τελικά εκείνο µόνο που µπορώ να πω είναι ότι η µόνη τελικά χαίρει άκρας υγείας µέσα σ’ αυτό το σύστηµα υγείας είναι η διαφθορά. Γίνεται πάρτι υπερτιµολογήσεων. Τι να αναφέρω δηλαδή;
Από γιατρούς, από πάρτι µε δαπάνες, από έλλειψη εντατικών µονάδων χάνονται τρεις χιλιάδες ψυχές το χρόνο.
Την κατάσταση την ξέρουµε όλοι και δεν θα ήθελα να την επαναφέρω. Θα ήθελα όµως να καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής έτσι για γνώση του πράγµατος τι διαβάζουµε καθηµερινά
στα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στις εφηµερίδες
για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου - Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας πω ότι σας διακρίνει
ατολµία. Θα ήθελα να τολµήσετε περισσότερο. Καθυστερείτε.
Εµείς οι απλοί πολίτες και δεν θα το πω µε την έννοια της γιατρού, αλλά µε αυτή του πολίτη που πηγαίνω και παρακολουθώ
ασθενείς στα νοσοκοµεία, δεν βλέπουµε δυστυχώς κάποια διαφορά, κυρία Υπουργέ.
Που να αναφερθώ; Στις πάρα πολλές ερωτήσεις και αναφορές που σας έχω καταθέσει και, δεν έχω βέβαια πάρει τις απαντήσεις που θα ήθελα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συντοµεύετε, κυρία Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να αναφερθώ στο ότι έχει κλείσει και η µονάδα µεταµοσχεύσεων ύπατος στο Λαϊκό Νοσοκοµείο; Και αυτά θα τα καταθέσω
για τα Πρακτικά, γιατί θα ήθελα να υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρία Υπουργέ, πριν κλείσω -γιατί ο χρόνος µε πιέζει- αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορώ να µην αναφερθώ στην ιδιαίτερή µου
πατρίδα. ∆εν µπορώ να µην αναφερθώ στο «σύγχρονο γεφύρι
της Άρτας», που λέγεται Νοσοκοµείο της Χαλκίδας.
∆εν τιµάει κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι το Νοσοκοµείο της Ζακύνθου από τη µία πλευρά και το
Νοσοκοµείο της Χαλκίδος από την άλλη. Ακούστε να δείτε! Θε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µελιώνεται πρώτη φορά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ.
Σηµίτη. Χάνεται ο θεµέλιος λίθος. Έλεος! Θεµελιώνεται για δεύτερη φορά στη Χαλκίδα από τον πρώην Υπουργό κ. Αβραµόπουλο. Ξαναχάθηκε πάλι ο θεµέλιος λίθος. Αν είναι δυνατόν
δηλαδή να δεχόµαστε αυτές τις καταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το χειρότερο, κυρία Υπουργέ ξέρετε ποιο είναι; Είναι ότι σήµερα, επειδή χάθηκαν οι λίθοι και τελικά το οικόπεδο που επρόκειτο να χτιστεί αυτό το νοσοκοµείο, δεν ανήκει λέει ούτε καν στο
νοσοκοµείο, πληρώνουµε 110.000 ευρώ ρήτρες το µήνα. Αν είναι
δυνατόν! Μου είχατε δώσει υπόσχεση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό
θα το είχατε λύσει µε τη λήψη ανάλογων υπογραφών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κυρία
Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ –ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Σας παρακαλώ πάρα
πολύ θέλω σήµερα τώρα εδώ τη δική σας την απάντηση.
Να αναφερθώ σε άλλα θέµατα; Νοµίζω ότι θα µας δοθεί η ευκαιρία γιατί το θέµα της υγείας ούτε τελείωσε σήµερα ούτε θα
τελειώσει σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σωστό. Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασίλειος Μουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Μουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απ’ ό,τι κατάλαβα, τόσο από τη Νέα ∆ηµοκρατία όσο και από
το ΠΑΣΟΚ τα αίτια κατάρρευσης του ΕΣΥ -γιατί το ότι καταρρέει
το ΕΣΥ, νοµίζω ότι έχουµε συµφωνήσει όλοι εδώ µέσα- είναι τεχνικά λάθη, κακή διαχείριση, ανικανότητα, παραλείψεις. Για εµάς
τα αίτια είναι πολιτικά.
Η πολιτική και της σηµερινής και των προηγούµενων κυβερνήσεων απέναντι στη δηµόσια υγεία είναι προϊόν µιας συγκεκριµένης οικονοµικής θεωρίας, αυτής του νεοφιλελευθερισµού, που
αντιµετωπίζει την κοινωνική δαπάνη σαν αντιπαραγωγική δαπάνη.
Πεταµένα λεφτά, δηλαδή, από το κράτος που βλάπτουν την
ανταγωνιστικότητα της χώρας και ως εκ τούτου πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Και αυτή η ταξική πολιτική της συµπίεσης του κόστους των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών εφαρµόζεται
µεθοδευµένα τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ναι, το ΕΣΥ το έκανε
το ΠΑΣΟΚ, είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ, αλλά µετά το εγκατέλειψε και
έγινε αποπαίδι του ΠΑΣΟΚ.
Όλοι εδώ µέσα γνωρίζουµε ότι µε την υγεία γίνονται µεγάλες
µπίζνες. Η αγορά υγείας είναι µία από τις πιο προσοδοφόρες και
πιο ασφαλείς επενδύσεις για το κεφάλαιο και η δηµοσιονοµική
κρίση είναι ένα αληθοφανές άλλοθι για την Κυβέρνηση να δώσει
τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει αποµείνει από το ΕΣΥ, ώστε αυτές
οι µπίζνες, οι µπίζνες στην υγεία, να γίνουν αποδεκτές από τους
πολίτες ως αναγκαίες. Έτσι βλέπουµε ότι όσο δύσκολο φαίνεται
στις κυβερνήσεις να καταπολεµήσουν µέχρι σήµερα τα φαινόµενα οικονοµικής διαπλοκής και κοµµατικών πελατειακών συµφερόντων, τόσο εύκολο είναι να περικόπτουν δαπάνες για τους
εργαζοµένους στην υγεία.
Αλλά το πάρτι των συµφερόντων, ο χορός της διαφθοράς στον
τοµέα της υγείας δεν είναι ουρανοκατέβατος. Είναι αποτέλεσµα
µιας συγκεκριµένης πολιτικής, «της πολιτικής της διαφθοράς»
θα το ονόµαζα, για να πλουτίσουν σε βάρος της δηµόσιας υγείας
οι φαρµακοβιοµηχανίες, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας, οι κλινικάρχες, οι βιοµηχανίες ιατρικού εξοπλισµού και, κύριοι συνάδελφοι,
όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, να παραχθεί και πολιτικό χρήµα.
Έτσι φτάσαµε στο σήµερα, που το ΕΣΥ ουσιαστικά δεν βρίσκεται στην εντατική, βρίσκεται σε κωµατώδη κατάσταση έτοιµο να
πεθάνει. Την ίδια στιγµή οι κενές οργανικές θέσεις σε υγειονοµικό προσωπικό ξεπερνούν τις τριάντα χιλιάδες.
Κυρία Υπουργέ, είπατε για τετρακόσιες πενήντα προσλήψεις
τον Ιούνιο. Ξέρετε τι ποσοστό είναι µπροστά στα τριάντα χιλιάδες
κενά που υπάρχουν. Οι χρόνοι αναµονής για χειρουργικές επεµβάσεις και εξετάσεις συνεχώς αυξάνονται. Μεγάλο µέρος του
πληθυσµού, ειδικά στην περιφέρεια, δεν έχει πρόσβαση πλέον
σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας, γεγονός που τους στέλνει
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στην αγκαλιά του ιδιωτικού τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Κυρία Υπουργέ, ενώ το ΕΣΥ βρίσκεται σε κωµατώδη κατάσταση, εσείς βλέπω ότι παραµένετε άπραγη τον κλινικό θάνατό
του και αυτό δεν βλάπτει µόνο σοβαρά την υγεία των πολιτών,
αλλά έχουµε πλέον κρούσµατα, τα οποία συνεχώς πληθαίνουν,
κρούσµατα θανατηφόρα. Και έτσι αντί της επαρκούς χρηµατοδότησης, ακούµε εκφράσεις, όπως νοικοκύρεµα και εξορθολογισµός.
Με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιχειρείτε να ξεφορτώσετε βασικές λειτουργίες του ΕΣΥ σε µία υπερχρεωµένη αυτοδιοίκηση,
που θα ανοίξει τις πόρτες στο ιδιωτικό κεφάλαιο. ∆ηλαδή, πάλι
σε µπίζνες αυτή τη φορά αποκεντρωµένες στην περιφέρεια. Αντί
επαρκών και µονίµων προσλήψεων βλέπουµε αυξανόµενους
ρυθµούς αποχωρήσεων και αντί υλοποίησης της κλαδικής συµφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι οι νοσοκοµειακοί γιατροί, δεν
ακούµε καν να την αναφέρετε. Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι και
εσείς το γνωρίζετε, αυτή τη στιγµή το ΕΣΥ λειτουργεί χάριν της
αυταπάρνησης των εργαζοµένων σ’ αυτό.
Κυρία Υπουργέ, η οπτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ διαµέτρου αντίθετη από αυτή που εφαρµόζει η Κυβέρνησή σας. Για µας η υγεία
είναι θεµελιώδες δικαίωµα, είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα και για αυτό πρέπει να είναι δηµόσια, καθολική και δωρεάν. Για µας η ζωή των ανθρώπων δεν είναι εξαρτηµένη
µεταβλητή του κέρδους, ούτε συνάρτηση των δηµοσιονοµικών
µεγεθών.
Εµείς προτείνουµε: Την πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση
όλων των βαθµίδων της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Την εφαρµογή της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένου δηµόσιου δικτύου υπηρεσιών ενηµέρωσης, πρόληψης, περίθαλψης και προαγωγής της υγείας ενιαία
συνδεδεµένου µε µία αναβαθµισµένη δευτεροβάθµιά και τριτοβάθµια περίθαλψη. Τη σύνταξη υγειονοµικού χάρτη της χώρας
µε την πλήρη καταγραφή των δοµών, των αναγκών και των ανισοτήτων. Την υπαγωγή των αρµοδιοτήτων του φαρµάκου στο
Υπουργείο Υγείας. Την αναβάθµιση του ΕΟΦ και τη δηµιουργία
εθνικής φαρµακαποθήκης και φαρµακοβιοµηχανίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουλόπουλο,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Μέτρα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση,
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαεννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου
Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ως Βουλευτής Μαγνησίας νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είναι σήµερα το 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο µαζί µας. Σας καλωσορίζουµε ειλικρινά.
Κύριε Σαλµά, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είµαστε εχθροί.
Η χώρα βυθίζεται και έχουµε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουµε. Καλέστε µας στο γραφείο σας να σας πούµε και τη γνώµη
µας και να συµβάλουµε θετικά στο σχέδιό σας.
Όµως, το να λέει κανείς ό,τι θέλει, δεν ισχύει για τους Υπουργούς και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους στην Ελλάδα. ∆εν µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Μας προκαλείτε δηλαδή.
∆εν το καταλαβαίνετε;
Είπατε ότι µειώσατε τις δαπάνες. Να σας πω τι έγινε για να
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βγείτε και εσείς να πάτε στους συµβούλους σας, γιατί εσείς είστε
έντιµη πολιτικός. Το ξέρω. Είστε εργατική, συνεπής. ∆εν λέτε
εσείς συνειδητά ψεύδη. Οι σύµβουλοί σας, όµως, εδώ σας εξαπάτησαν.
∆ώσατε στοιχεία στους δηµοσιογράφους και τα είπατε και σήµερα και βγήκατε και στα κανάλια και λέτε: «Μειώσαµε το ορθοπεδικό υλικό το πρώτο τετράµηνο 10%». Να σας εξηγήσω πώς
µειώθηκε, για να µην το ξαναπείτε.
Με δικά σας στοιχεία, που µου απαντήσατε σε ερώτηση, τον
ένατο του 2009 στο Ασκληπιείο Βούλας σε έξι ορθοπεδικές κλινικές µπήκαν τριάντα εννιά αρθροπλαστικές, τον δέκατο του
2009 µπήκαν σαράντα επτά αρθροπλαστικές, τον ενδέκατο τριάντα επτά και τον τρίτο του 2010 είκοσι µία αρθροπλαστικές.
Έτσι µειώθηκαν οι δαπάνες, κυρία Υπουργέ. ∆εν µειώθηκαν οι
οστεοαρθρίτιδες του γόνατος. Θα µου πείτε: «Πού πήγαν οι υπόλοιπες;».
Στον ιδιωτικό τοµέα, κυρία Υπουργέ. ∆εν το έχετε ακούσει
αυτό; ∆εν θυµάστε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας που οι γιατροί
σάς είπαν ότι ο ∆ιοικητής δεν υπογράφει υλικά;
Γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ, θα απολογηθείτε για την αύξηση της
ιδιωτικής δαπάνης. Έρχονται – σωστά λέτε- µε αύξηση 30% οι
πολίτες στα δηµόσια νοσοκοµεία από τη φτώχεια. Αλλά, µετά δεν
ξέρετε το δροµολόγιο πού πάει. Ξέρετε πού πάει; Στον ιδιωτικό
τοµέα. Και σας τα λέµε για να το δείτε. Άρα µην ξαναπείτε ότι
µειώσατε τις δαπάνες.
Και η επίκληση του γεγονότος ότι χρησιµοποιήσατε το στοκ που είπατε σήµερα- αυτόµατα στο σκεπτόµενο, νοήµονα, µέσο
άνθρωπο σηµαίνει ότι είναι προσωρινή η µείωση, γιατί τώρα τέλειωσαν τα στοκ. Τώρα τι θα µειώσετε ξανά; Πώς θα είναι η επόµενη µείωση:
Σας έδωσα τους πίνακες του Υπουργείου. ∆ηµοσιεύθηκαν και
στον Τύπο. Τι λένε; Και να το ακούσει και ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος, γιατί σας τα λέει ένας άνθρωπος που πέρασε
από τη θέση το Υφυπουργού στο Υπουργείο -εννιά µήνες, όσο
και εσείς σήµερα περίπου που είστε οχτώ- και δεν έχω αφήσει
ούτε 1 ευρώ χρέος στον επόµενο.
Εσείς, κυρία Υπουργέ, αφήσατε 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ποιος τα λέει αυτά; Ορίστε, έχω τα στοιχεία. Θα τα καταθέσω
και στη Βουλή. Είναι δικά σας. Αγοράσατε µε τιµολόγια
580.000.000 ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2010 -υγειονοµικό, φάρµακα, ορθοπεδικό και χηµικά αντιδραστήρια- και πληρώσατε το
1,2. ∆ηλαδή, χρωστάτε 578.000.000 ευρώ. Στέλνετε χρέη
578.000.000 ευρώ, µόνο για το πρώτο τρίµηνο του 2010, στον
επόµενο Υπουργό Οικονοµικών του µέλλοντος, γιατί θα ρυθµιστούν αυτά τα χρέη µετά από τέσσερα-πέντε χρόνια. Τι πληρώσατε; 1,2. Πληρωµές από επιχορηγήσεις; Μηδέν. Αυτό τι
σηµαίνει; Ότι τα στοιχεία πρώτου τριµήνου -γιατί θα τα ακούσουν
αυτά και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τρόικα- που έδωσε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου, είναι ψευδή, διότι δεν πληρώνετε. Αφού δεν
πληρώνετε, βεβαίως, µειώσατε τεχνητά το πρώτο τρίµηνο τις δαπάνες.
Εάν δεν σας απασχολούν αυτά τα στοιχεία, αυτό είναι άλλη
περίπτωση. Εγώ θα τα καταθέσω όλα στη Βουλή.
Πρέπει να σας πω, κύριε Ευθυµίου, ότι δεν είναι αληθές ότι η
Νέα ∆ηµοκρατία δεν άνοιξε ούτε ένα κρεβάτι µονάδας εντατικής
θεραπείας. Ανοίξαµε –και να το διαψεύσει η Υπουργός- ογδόντα
νέα κρεβάτια µονάδας εντατικής θεραπείας, συν τα σαράντα
πέντε που αγοράσαµε ως υπηρεσίες από τις ιδιωτικές κλινικές –
και δεν είναι κακό αυτό- συν τριάντα από το «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εποµένως µην το πείτε ξανά αυτό. Ξέρω ότι και εσάς σας παραπληροφόρησαν, γιατί είστε έγκυρη.
Πρέπει να σας πω, λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, ότι εννέα
νοσοκοµεία σταµάτησαν να κατασκευάζονται. ∆εν έχετε δει
ακόµα το θέµα των συγχωνεύσεων των νοσοκοµείων ή του επανασχεδιασµού των νοσοκοµείων που θα σας το πει το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, άρα δεν έχετε προετοιµαστεί.
Για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας δεν φέρατε καθόλου
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σχέδιο νόµου. Για τις µονάδες εντατικής θεραπείας –έχω εδώ τις
δηλώσεις σας- είπατε ότι ανοίξαµε ογδόντα τρία κρεβάτια. Σας
είπα ότι δεν είναι ογδόντα τρία τα κρεβάτια και να µην το ξαναπείτε. Είναι πενήντα κρεβάτια. Αν επιµείνετε και σήµερα, θα σας
πω για το Νοσοκοµείο της Κορίνθου που είπατε ότι είναι έξι τα
κρεβάτια -απ’ αυτά τα ογδόντα τρία- και βάλατε και τον Πρωθυπουργό να το πει, πάρτε τώρα τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ και
στείλτε να γεµίσουν και τα άλλα τέσσερα, γιατί έχει δύο ασθενείς σήµερα. Πώς αλλιώς να σας το πω ότι δεν είναι ογδόντα
τρία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και είπατε –έχω εδώ τις δηλώσεις σας και στο «MEGA» και
στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» το ∆εκέµβριο- ότι µέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έχουµε άλλα εκατόν πενήντα κρεβάτια. Γιατί δεν
τα έχετε; Εδώ έχω και την υπουργική απόφασή σας –θα τη δείτε
γιατί θα την καταθέσω- που λέει ότι ανακαλούµε την από 17-122009 απόφασή µας για την προµήθεια των πενήντα µόνιτορς και
του υπόλοιπου εξοπλισµού, για να στελεχωθούν αυτά τα εκατόν
πενήντα κρεβάτια.
Πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνετε ότι θα ανοίξετε εκατόν πενήντα κρεβάτια, να βγάζετε απόφαση στις 17-12-2009 και αµέσως µετά, στις 28-12-2009, να ανακαλείτε αυτήν την απόφαση;
Άρα δεν υπήρξαν πουθενά εκατόν πενήντα κρεβάτια. Και τα κρεβάτια αυτά που ανοίξατε, έστω αυτά τα πενήντα, πείτε ότι τα
ανοίξατε µε το προσωπικό του ΚΕΛΠΝΟ, που ήταν προκήρυξη
για νοσηλευτικό προσωπικό του Αυγούστου. Γιατί δεν το λέτε;
Πείτε το.
Όσον αφορά το κάπνισµα, περιττό να σας πω τι γίνεται κάθε
φορά που καταθέτουµε µια επίκαιρη ερώτηση. Και την άλλη
φορά που σας κατέθεσα, αυτή δεν έγινε και δύο µέρες µετά αρχίσατε και λέγατε ότι σε λίγους µήνες αρχίζει ο νόµος.
Τώρα ξανά καταθέσαµε επερώτηση και είπατε προχθές ότι αρχίζουµε να το ξανασυζητάµε το Σεπτέµβρη. Όταν όλοι ξέρουµε
πόσο ασταθής είναι η κατάσταση και µέχρι το Σεπτέµβριο, τόσο
δύσκολο ήταν να πείτε «απαγορεύω σήµερα το κάπνισµα»; Αυτό
ήταν από τα πιο εύκολα. Λέτε, όµως, για τις ατέλειες που είχε ο
προηγούµενος νόµος. Ωραία, διορθώστε ό,τι δεν είχε!
Πραγµατικά, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Πρέπει να
σας πω για το φάρµακο και να απευθυνθώ πάλι στον κ. Ευθυµίου.
Κύριε Ευθυµίου, πραγµατικά η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη
των ασφαλιστικών ταµείων το 2009 ήταν περίπου τα 5,5 δισεκατοµµύρια. Σήµερα που µιλάµε, το πρώτο τρίµηνο του 2010 είναι
αυξηµένη σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009 κατά 13%,
σύµφωνα µε δήλωση του κ. Λοβέρδου.
Από τον Οκτώβριο µέχρι σήµερα, η φαρµακευτική δαπάνη
είναι 300.000.000 ευρώ παραπάνω από τον εκτροχιασµό επί των
ηµερών µας. Μπορούµε σήµερα να λέµε τι έγινε στο παρελθόν;
Και θα απολογείται ο καθένας από εµάς για το τι έγινε; Εµείς κοιτάζουµε το µέλλον.
Τέλος, θα ήθελα να κλείσω συναινετικά. Κυρία Υπουργέ, αρχίζουµε και εθνικό διάλογο για την υγεία, αν θέλετε. Είµαστε δίπλα
σας, για να σωθεί η χώρα. Αυτό προέχει. Πρώτα θα σωθεί η χώρα
και µετά θα σωθεί και το πολιτικό σύστηµα. Και το ξέρετε αυτό
και πραγµατικά δεν ευθύνεστε εσείς που προσπαθούν πολλοί συνάδελφοι να σας ρίχνουν τις ευθύνες, διότι πραγµατικά είναι πολυκατακερµατισµένο το σύστηµα υγείας. Σας είπα και πριν ότι
τα µισά Υπουργεία παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Άλλος αποφασίζει για την τιµή του φαρµάκου. Πώς να βγάλετε εσείς τη λίστα,
να πάρετε τιµές αναφοράς, αφού µεταβατικές είναι οι βασικές
τιµές; Και πώς ο κ. Λοβέρδος θα έρθει να πληρώσει, να νοικοκυρέψει, αφού υπάρχουν αυτά τα ποσά;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει η Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο.
Πιστεύω πραγµατικά ότι κοιτώντας µπροστά, σίγουρα έχουµε
πάρα πολλά πράγµατα να συζητήσουµε και είναι καλοδεχούµενες όλες οι παρατηρήσεις και όλες οι διαπιστώσεις. Ταυτόχρονα,
βέβαια, πρέπει να µιλάµε ανοιχτά χωρίς να εξωραΐζουµε και να
έχουµε και την ειλικρίνεια και το θάρρος να λέµε και πώς έχουν
τα πράγµατα.
Θα ξεκινήσω µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
∆ηµοκρατίας, τον αγαπητό συνάδελφο κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος
στην ουσία είπε ότι ερχόµαστε εδώ και αναπτύσσουµε ένα διαφορετικό όραµα, µία διαφορετική πρόταση για την υγεία.
Μα, αλίµονο, κύριε συνάδελφε, αλίµονο αν µετά από εκλογές,
µετά από µία λαϊκή ισχυρή εντολή, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν
ερχόταν να αναπτύξει µία διαφορετική πρόταση για την υγεία.
Και φυσικά έχουµε διαφορές. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και αυτό
που χαρακτηρίζει τη δική µας πολιτική, σε σχέση µε τις επιλογές
ή τις παραλείψεις του παρελθόντος.
Θα αναφέρω τρία πολύ συγκεκριµένα και σαφή θέµατα. Μιλήσατε για την ολοήµερη λειτουργία. Στην ουσία, ήρθατε να αµφισβητήσετε τη δυνατότητα να µπορούν τα νοσοκοµεία να
αξιοποιούν τις υποδοµές, τον εξοπλισµό, να έχουν έσοδα. Και
βέβαια, αυτό έγινε γιατί είχατε υπηρετήσει ως κυβέρνηση –όχι
βέβαια εσείς προσωπικά- µία πολιτική που στην ουσία αδρανοποίησε τα νοσοκοµεία, ανέτρεψε κάθε ισορροπία υπέρ του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όσον αφορά τον εξοπλισµό. Να πω
χαρακτηριστικά -το είπε και ο κ. Παπακωνσταντίνου πριν, ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος- ότι το 2004 ήταν ένα
προς τέσσερα η σχέση της υψηλής τεχνολογίας ανάµεσα στο
ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τοµέα και το 2009 εµείς τη βρήκαµε ένα
προς έντεκα αυτή τη σχέση, εις όφελος βέβαια του ιδιωτικού
τοµέα.
Και νοµίζω πραγµατικά ότι -πέραν των όποιων πολιτικών διαφορετικών προσεγγίσεων- όταν έρθει το σχέδιο νόµου και το συζητήσουµε, θα βρούµε κοινό τόπο.
Τι ερχόµαστε, λοιπόν, εµείς και λέµε εδώ; Ερχόµαστε και λέµε
το απλό –και εδώ θέλω να µιλήσω και στο συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που έκανε κριτική από άλλη πλευρά- ότι
γιατί τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας έρχονται και πληρώνουν
µέσα σε σαράντα µέρες, όταν πρόκειται για ιδιωτικό τοµέα της
υγείας και γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν για ίδιες εξετάσεις,
στο ίδιο χρονικό διάστηµα ή έστω λίγο αργότερα, στα νοσοκοµεία και πρέπει να περάσουν χρόνια για να πληρωθούν τα νοσοκοµεία; Γιατί, αφού έχουµε τον εξοπλισµό στα νοσοκοµεία, να
µη δώσουµε τη δυνατότητα να διευρυνθεί η χρονική περίοδος
για διαγνωστικές εξετάσεις, για εργαστήρια, ακόµα και για χειρουργικές παρεµβάσεις µίας ηµέρας; ∆εν θέλουµε να πειράξουµε το τακτικό ωράριο και φυσικά τη λίστα. Μιλάµε για πέραν
του τακτικού ωραρίου. Γιατί δεν µπορούµε να αξιοποιήσουµε τις
ανάγκες που υπάρχουν σήµερα στα ασφαλιστικά ταµεία µε προγραµµατικές συµβάσεις;
Αναφέρατε στην ερώτησή σας πριν, τον ΟΠΑ∆. Ο ΟΠΑ∆ είναι
ένα διαχρονικό πρόβληµα και αφορά στην ουσία. Ξέρετε πολύ
καλά, ειδικά εσείς, κύριε συνάδελφε, που έχετε θητεύσει και
Υφυπουργός στο Υπουργείο Υγείας το ότι εµείς απλώς λαµβάνουµε τα κονδύλια από το Υπουργείο Οικονοµικών. Έτσι γινόταν
και πριν, έτσι γίνεται και τώρα. Τα κονδύλια µεταφέρονται στον
ΟΠΑ∆ και ο ΟΠΑ∆ δεν µπορεί να δώσει σε χιλιάδες ανθρώπους
σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους –δηλαδή µιλάµε για τους
ασφαλισµένους του δηµοσίου- αυτές τις υπηρεσίες περίθαλψης
που θα έπρεπε. Και βλέπουµε τις ουρές και τα προβλήµατα.
Γιατί δεν µπορεί ο ΟΠΑ∆ να έχει µία προγραµµατική σύµβαση;
Να ξεκινήσουµε από εκεί, από τον ΟΠΑ∆ µε το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Με το νέο Πρόεδρο του ΟΠΑ∆ που ανέλαβε, τον κ. Σουλιώτη, είναι το πρώτο πράγµα που συζητήσαµε. Και ο ίδιος είπε
ότι, «τώρα µε το καλό που θα έρθει το σχέδιο νόµου και θα το ψηφίσουµε, θα αρχίσουµε πιλοτικά, µε µία τέτοια σύµβαση µε τον
ΟΠΑ∆, ήδη από το φθινόπωρο». Και εκεί ακριβώς και ο κόσµος
θα εξυπηρετείται και τα δηµόσια νοσοκοµεία θα έχουν τα έσοδα
που δικαιούνται και γρήγορα και ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθεί ο
ιδρώτας του ελληνικού λαού που κάνει αυτόν το µεγάλο εξοπλι-
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σµό στα δηµόσια νοσοκοµεία.
Γιατί, βέβαια, υπάρχει ο στόχος της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας και σωστά το είπατε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό. Αλλά
αυτό, ξέρουµε πολύ καλά ότι στο πρώτο διάστηµα που θα εφαρµοστεί –γιατί είναι ειληµµένη απόφαση- θα αφορά κυρίως τα ιατρεία. ∆ηλαδή, θα έρθουν τα ιατρεία του ΙΚΑ, θα γίνει µια ενιαία
δικτύωση στο πλαίσιο του ΕΣΥ µε τα υπάρχοντα και λειτουργούντα -και όσο αναπτυχθούν τώρα µε το ΕΣΠΑ, που γίνονται υποδοµές- κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Αυτό όµως, όπως καταλαβαίνετε,
θα δηµιουργήσει την πρώτη µαγιά για να ισχυροποιηθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και να υπάρχει και µία καλύτερη κατανοµή στο χάρτη, γιατί δεν νοείται να έχεις δύο ή τρία ιατρεία
σε ένα δήµο και ο διπλανός δήµος να µην έχει κανένα. Σαφώς, θα
γίνει εξορθολογισµός για να εξυπηρετηθεί ο κόσµος. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν µπορούµε αυτόν τον εξοπλισµό
γρήγορα να τον έχουµε παντού, τη στιγµή που δεν έχουν καν όλα
τα νοσοκοµεία.
Λέµε, λοιπόν, εδώ την κοινή λογική, που είναι λογική υπέρ του
συστήµατος: ∆ιασύνδεση του δηµόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µέσα από διεύρυνση της λειτουργίας των νοσοκοµείων.
Σίγουρα αυτό δεν µπορεί να γίνει από τη µια µέρα στην άλλη.
∆εν σηµαίνει πως µε το που θα ψηφιστεί ο νόµος, την άλλη µέρα
θα λειτουργούν όλα τα νοσοκοµεία. Όµως, ξέρουµε ότι υπάρχουν είκοσι έως τριάντα νοσοκοµεία που µπορούν αµέσως να
µπουν σε µια τέτοια λογική διευρυµένου ωραρίου και ότι µπορούν τους επόµενους µήνες νοσοκοµεία πανεπιστηµιακά και ο
κορµός στην περιφέρεια να µπουν σε αυτήν τη λογική.
∆εύτερο θέµα: κίνητρα για την περιφέρεια. ∆εν είναι θέµα µικροκοµµατικής σκοπιµότητας. Είναι θέµα επιλογών. Μα, είναι δυνατόν να αµφισβητείται η αναγκαιότητα να υπάρχουν κίνητρα για
την περιφέρεια; Πολύ περισσότερο, όταν τα προηγούµενα χρόνια καταλύθηκαν και τα όποια µικρά κίνητρα υπήρχαν;
Αν ερχόµαστε εδώ και λέµε κάποια πράγµατα, είναι ακριβώς
γιατί τα έχουµε συζητήσει µε το Υπουργείο Οικονοµικών, έχουµε
κάνει την αντίστοιχη µελέτη και είδαµε ότι µπορούµε σε επιλεγµένα νησιά –γιατί µιλάµε για τέτοιες περιπτώσεις- της άγονης
γραµµής να υπάρχει ακόµη και προσαύξηση µισθού.
Από την άλλη θέλω να συµπληρώσω ότι έχουµε κάνει ολόκληρη συζήτηση και µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ότι θα
είναι και αυτό µέσα στο σχέδιο νόµου: Να υπάρχει, δηλαδή, προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, είτε στην
παραµεθόριο –που ξέρουµε ότι υπάρχει η στρατιωτική υποδοµήείτε σε αυτά τα νησιά, ώστε σε περίπτωση ακραία, που τίποτα
απ’ όλα αυτά δεν λειτουργεί και γίνονται οι διαγωνισµοί και κανείς δεν πηγαίνει, να µπορεί να υπάρχει και αξιοποίηση στρατιωτικών γιατρών µέσα στο σύστηµα.
Είµαστε σε µια περίοδο δύσκολη. Πρέπει, λοιπόν, να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα που έχουµε να στηρίξουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Νοµίζω πως πρέπει να τολµήσουµε όλοι µαζί.
Προσλήψεις. Μας λέτε για τις προσλήψεις. Μα, είναι δυνατόν
να γίνει κριτική για τις προσλήψεις στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
όταν ενιαία µεγάλη προκήρυξη δεν βγήκε από το 2007 και µετά,
ενώ τώρα βγήκε; Έχουν προκηρυχθεί τρεις χιλιάδες θέσεις. Έχει
φύγει ο κ. Μουλόπουλος που έθεσε το θέµα. Ήδη το ΑΣΕΠ είναι
σε φάση που βγαίνουν αποτελέσµατα. Εγώ θέλω να πω, µε στοιχεία του ΑΣΕΠ, ότι µέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχουµε τα οριστικά
αποτελέσµατα για χίλιες εξακόσιες σαράντα οκτώ θέσεις –είναι
δέσµευση, µε βάση το ΑΣΕΠ- και µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου για τις
υπόλοιπες χίλιες τριακόσιες τριάντα εννέα θέσεις συν τις τετρακόσιες πενήντα, που ήδη βρίσκονται στα νοσοκοµεία.
Εµείς, όµως, δεν επιλέξαµε να πάµε µε προσλήψεις «σταζιέρ»στα νοσοκοµεία. ∆εν επιλέξαµε να πάµε µε προσλήψεις του
ΚΕΛΠΝΟ για διοικητικούς. Είναι αλήθεια, κύριε Σαλµά, ότι το διαγωνισµό που είχε γίνει στο ΚΕΛΠΝΟ για τους νοσηλευτές τον
αξιοποιήσαµε, γιατί έπρεπε να στελεχώσουµε τις µονάδες εντατικής θεραπείας και το κάναµε. Όµως, ήρθαµε και ακυρώσαµε
τον άλλο διαγωνισµό του ΚΕΛΠΝΟ, που έγινε προεκλογικά, για
διακόσιες θέσεις διοικητικών. Τους ενενήντα είχε προλάβει η
προηγούµενη κυβέρνηση και τους προσέλαβε παραµονές εκλογών, αλλά τους υπόλοιπους εκατόν δέκα τους µετατρέψαµε –
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έτσι απαντώ τώρα στο τι περιµένουµε για τις υπόλοιπες κλίνεςσε νοσηλευτές και σε γιατρούς. Άρα αυτή είναι η απάντηση των
δικών µας επιλογών για µόνιµες θέσεις στο σύστηµα.
Όσον αφορά τις µονάδες εντατικής θεραπείας, η πραγµατικότητα είναι –και είναι πραγµατικότητα καταγεγραµµένη από τον
κ. Αρµαγανίδη, Πρόεδρο των Εντατικολόγων στην Ελλάδα- πως
η καταγραφή, που έγινε κάτω από την πίεση της πανδηµίας και
όλων των προβληµάτων του ΕΣΥ το µήνα Οκτώβριο, έδειξε ότι
υπήρχαν εκατόν πενήντα κρεβάτια µονάδων εντατικής θεραπείας, τα οποία ήταν ανενεργά, πρωτίστως λόγω έλλειψης προσωπικού και πενήντα απ’ αυτά, λόγω έλλειψης monitors και
εξοπλισµού.
Αυτό που µπορέσαµε και κάναµε και είµαστε περήφανοι γι’
αυτό είναι πως µε ταχύτατους ρυθµούς µπορέσαµε να ενεργοποιήσουµε αυτά τα ογδόντα τρία κρεβάτια, επειδή θέλουµε να
είµαστε συνεπείς απέναντι σε αυτό που είπαµε, δηλαδή ότι οι
γιατροί –είτε επικουρικοί είτε του ΚΕΛΠΝΟ- που προσελήφθησαν και των οποίων µετά από ένα διάστηµα λήγει η θητεία, εµείς
θέλουµε να έχουν τη δυνατότητα µονιµοποίησης στο σύστηµα.
Γι’ αυτόν το λόγο φέραµε εδώ τη διάταξη για τις χίλιες θέσεις
νέων γιατρών, εκ των οποίων οι εννιακόσιες δεκαπέντε ήταν µε
βάση την υποχρέωση της συλλογικής σύµβασης που εσείς είχατε αναλάβει, αλλά εµείς υλοποιήσαµε. Τις υπόλοιπες ογδόντα
πέντε θέσεις τις θεσπίσαµε και τώρα έχω υπογράψει τη σύστασή
τους, για να προκηρυχθούν ακριβώς στα νοσοκοµεία, όπου ενεργοποιήθηκαν αυτές οι κλίνες, και για να µπορούν να υπάρξουν
µόνιµοι γιατροί -επιµελητές Β’- οι οποίοι θα πάνε και έτσι θα
υπάρχει συνέχεια σε αυτές τις κλίνες που ενεργοποιήθηκαν.
Θέλω να πω και κάτι άλλο και να αναφερθώ στον κ. Παπακωνσταντίνου για την παρατήρησή του για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει καµµία διαφορετική αρµοδιότητα στην περιφέρεια απ’ ό,τι ασκούσε µέχρι σήµερα η νοµαρχία.
∆ηλαδή, στην ουσία τι έγινε; Οι αρµοδιότητες υγείας των νοµαρχιών, που ήταν πολλές και τις είχε ψηφίσει η Βουλή όλα τα
προηγούµενα χρόνια, πήγαν κατά τεκµήριο στον «καλλικρατικό»
δήµο και ορισµένες, όπως αυτές που αναφερθήκατε, πήγαν στην
περιφέρεια. ∆εν είναι καινούργιες αρµοδιότητες.
Γιατί πήγαν στην περιφέρεια και ήταν κάτι που και εµείς το
υποστηρίξαµε; Φαντάζεστε να έδινε άδεια ιδιωτικής κλινικής ο
δήµος; ∆ηλαδή, να είχαµε το φαινόµενο ο ∆ήµος Πύργου να µη
δίνει άδειες και να δίνει ο Πύργος Αµαλιάδας και να δηµιουργήσει εκεί πέρα παντοκρατορία ιδιωτικής υγείας; ∆εν µπορεί. Πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο χωροταξικό περιβάλλον, που να
µπορεί ισορροπηµένα και µε κριτήρια να αδειοδοτεί τον ιδιωτικό
τοµέα.
Έχει φύγει ο κ. Γιακουµάτος, αλλά ελπίζω να του µεταφερθεί
ότι σαφώς και έχει απελευθερωθεί η αδειοδότηση του ιδιωτικού
τοµέα, εφόσον αποκαταστήσαµε την πραξικοπηµατική εκείνη
ενέργεια του προεδρικού διατάγµατος, παραµονές των εκλογών.
Και µε τη διάταξη που ψηφίσαµε τον Απρίλιο, δώσαµε εξουσιοδότηση ούτως ώστε το 51% να είναι γιατροί και οδοντογιατροί
και να µη γίνεται εµπορευµατοποίηση και πλέον αυτό εφαρµόζεται.
Θα πω δύο λόγια ακόµα, για να µην αδικήσω την αγαπητή συνάδελφο, την κ. Παπανδρέου. Θα ήθελα να πω ότι σαφώς σήµερα το θέµα του Νοσοκοµείου Χαλκίδας είναι στην πρώτη µας
προτεραιότητα. Με δική µας απόφαση έχει µπει και στις προτεραιότητες του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, που πρέπει να σας πω ότι
δεν το βρήκαµε εκεί ενταγµένο. Υπάρχουν ακόµα, όµως, κάποια
προβλήµατα µε τη χωροθέτηση του οικοπέδου και -όπως ξέρετεσυνεχίζουµε τη συνεργασία µε τα δύο συναρµόδια Υπουργεία
και ελπίζω πολύ γρήγορα να µπορούµε να έχουµε και εκεί αποτελέσµατα.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, τρεις
υπογραφές χρειάζονται. Εδώ και τέσσερις µήνες δεν πληρώνουµε 150.000 ευρώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ, κυρία Παπανδρέου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Παπανδρέου, θα έχουµε την
ευκαιρία να το κουβεντιάσουµε.
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Θέλω να κλείσω τη σηµερινή συζήτηση µε µια παρατήρηση και
ένα θετικό συµπέρασµα. Η παρατήρηση είναι και προς τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι τα στοιχεία που καταθέσαµε στη Βουλή –κύριε Σαλµά, σ’ εσάς απαντάω, αν θέλετε να
ακούσετε- δεν είναι στοιχεία συµβούλων µου. Είναι στοιχεία τα
οποία έχουν έρθει επίσηµα από τις υπηρεσίες των επτά υγειονοµικών περιφερειών της χώρας και µε αυτήν την έννοια και εγώ
υπεύθυνα τα καταθέτω. Απ’ εκεί και πέρα, είµαι στη διάθεσή σας
να τα κουβεντιάσουµε.
Θέλω κι εγώ να κλείσω θετικά. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει
τη δική του πολιτική σκοπιά και σέβοµαι τη διαφοροποίηση του
καθενός, αυτό είναι εξάλλου και το νόηµα της συζήτησης στο
Κοινοβούλιο. Το θέµα είναι ότι όλοι θέλουµε να γυρίσουµε σελίδα στο χώρο της υγείας.
Άρα, λοιπόν, το σχέδιο νόµου, που σήµερα σας καταθέσαµε
τις βασικές αρχές, ελπίζω ότι πολύ γρήγορα -ενδεχοµένως και
στο επόµενο δεκαπενθήµερο- θα έχουµε την ευκαιρία να το φέρουµε στη Βουλή και να µπορούµε εκεί και τις προτάσεις όλων
να κουβεντιάσουµε, να τις δοκιµάσουµε και σίγουρα να πάµε
µπροστά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κυρία Υπουργό και κρατάµε το θετικό µήνυµα.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν πειστήκαµε για το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε σωστό
δρόµο προγραµµατισµού και σχεδιασµού. ∆εν πειστήκαµε ότι η
πρωτοβάθµια περίθαλψη -µε αυτό που άκουσα, δηλαδή, µε τη
χρησιµοποίηση της ήδη υπάρχουσας δοµής του ΙΚΑ- θα µπορέσει να αντέξει τον υπερδιπλάσιο πληθυσµό των ατόµων, εφόσον
αυτό θα υλοποιήσει την πρωτοβάθµια περίθαλψη.
∆εν πειστήκαµε για την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, δοθέντος ότι οι αµοιβές που δίνουν τα ασφαλιστικά ταµεία -υποθέτω η κυρία Υπουργός αυτά εννοεί, όταν µιλάει για
αµοιβές και για έσοδα, διότι εν µέσω κρίσης δεν αντιλαµβάνοµαι
ότι, εν πάση περιπτώσει, οι δηµόσιοι λειτουργοί θα πληρώνονται
µε βάση ιδιωτικά κριτήρια- είναι εξαιρετικά πλασµατικές, µηδαµινές µάλιστα, σε ό,τι αφορά τις τιµές των εργαστηριακών εξετάσεων στα δηµόσια νοσοκοµεία ή την επίσκεψη.
Άρα το µόνο που θα καταφέρουµε προσπαθώντας να εξυπηρετήσουµε τους πολίτες -διότι αποδεχόµαστε ότι αυτός είναι ο
στόχος- είναι να αυξήσουµε περαιτέρω τα έξοδα του δηµοσίου
σ’ έναν προϋπολογισµό –το επαναλαµβάνω- που δεν έχει περιθώριο, άρα θα αυξήσουµε τα χρέη. ∆εν λέµε ότι στη φάση της
κρίσης δεν πρέπει να βοηθήσουµε το κοινωνικό σύνολο, όµως ο
τρόπος είναι αδιέξοδος.
∆εν πειστήκαµε για τα κίνητρα στην περιφέρεια, έτσι όπως
έχουν εξαγγελθεί -ασφαλώς στο σχέδιο νόµου θα κάνουµε την
κουβέντα µε λεπτοµέρειες- γιατί ήδη ο µισθός των γιατρών που
θα πάνε στην περιφέρεια, εφόσον το επιλέξουν, είναι κατά 15%
µε 20% χαµηλότερος απ’ ό,τι ήταν πριν από λίγους µήνες µε
βάση το µνηµόνιο της τρόικας το οποίο έχει υπογραφεί, άρα η
αύξηση και 5% και 10% και 15% δεν δίνει ούτε µισό ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι υπήρχε πέρυσι που δεν πήγαιναν οι γιατροί. Άρα ή
θα δώσετε 30% και 40% παραπάνω, αν εκτιµάτε ότι έτσι θα γίνει
αυτό, ή θα βρεθείτε στον ίδιο παρονοµαστή. Λυπάµαι πάρα πολύ,
αλλά τα νούµερα αυτά λένε διότι κίνητρα για την είσοδο στο ΕΣΥ,
στη µοριοδότηση κ.λπ., όπως επίσης και προκήρυξη σε ανώτερη
βαθµίδα, ήδη υπήρχαν και δεν απέδωσαν.
Τέλος, θα πω δύο κουβέντες για τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε συνάδελφε, η Νέα ∆ηµοκρατία πράγµατι δεν προχώρησε µε γοργά βήµατα ούτε µε βήµατα
αποφασιστικά σε ορισµένους τοµείς της πολιτικής της υγείας,
όµως δεν µπορούµε να µειώσουµε το γεγονός ότι προγραµµατίστηκαν για το τέλος του τρίτου και για το ΕΣΠΑ πάρα πολλά νοσοκοµεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν απολύτως
«παγώσει», όπως «πάγωσε» το ΕΣΠΑ –δεν φταίει ίσως το Υπουργείο Υγείας, αλλά η Κυβέρνηση είναι ενιαία- και όλα µετατίθενται
για το 2011 και βάλε. ∆εν υπάρχουν νέες προκηρύξεις για και-
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νούργια νοσοκοµεία και αυτά µετατίθενται πλέον για το 2011, µε
βάση την αναδιοργάνωση του ΕΣΠΑ που έχει ήδη ψηφιστεί από
τη Βουλή και που δεν έχει συµφωνηθεί µε τις περιφέρειες. Άρα
εδώ υπάρχει ένα «τραβηγµένο χειρόφρενο» σε µια χρονιά όπου
η χώρα δεν έχει πια την υποχρέωση, τουλάχιστον για φέτος, να
πληρώσει την κρατική της συµµετοχή. Άρα εδώ υπάρχει, επίσης,
ένα ζήτηµα.
Τέλος, νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι πρέπει να
γυρίσουµε σελίδα και µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι πρέπει
να υπάρχει µία σοβαρή και ουσιαστική µετεξέλιξη του ΕΣΥ. Αυτή
όµως η µετεξέλιξη, κυρία Υπουργέ, θέλει βαθύτατο διάλογο µε
τους κοινωνικούς εταίρους, τους επιστήµονες και µη που συµµετέχουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε τις πολιτικές δυνάµεις
και µε τις κοινωνικές δυνάµεις αυτού του τόπου, γιατί το αγαθό
της υγείας είναι εξαιρετικά µεγάλης αξίας για να το αποφασίσουµε ή να το αποφασίσετε µόνοι εµείς ή εσείς σ’ ένα κλειστό
δωµάτιο ή έστω και µαζί. Η µετεξέλιξη του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας µπορεί να γίνει µία µόνο φορά και να είναι επιτυχηµένη.
Αυτό είναι υποχρεωτικό. Γιατί; ∆ιότι ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος συγκριτικά µε το µέγεθος της χώρας
ιδιωτικός τοµέας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε το θέλουµε είτε
όχι, αυτό είναι µία πραγµατικότητα και, θα έλεγα, µία σωτήρια
πραγµατικότητα, διότι απασχολεί χιλιάδες εργαζοµένων, επιστηµονικού προσωπικού κυρίως, από την υπερπληθώρα την
οποία έχει η χώρα κυρίως σε ιατρικό προσωπικό, που δεν θα είχε
πού αλλού να πάει.
Η αδειοδότηση των µεγάλων νοσοκοµείων της ιδιωτικής ιατρικής, δεν έγινε από τη Νέα ∆ηµοκρατία ούτε αποκλειστικά από
το ΠΑΣΟΚ. Έγινε απ’ όλες τις κυβερνήσεις µε βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους όρους του ανταγωνισµού. Οφείλουµε,
λοιπόν, να µη «στήνουµε στον τοίχο» την ιδιωτική δαπάνη και να
χρησιµοποιούµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ανταγωνιστικά προς
τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό, ενώ φαινοµενικά είναι ένα µειονέκτηµα,
στην πραγµατικότητα είναι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτηµα για
να αυξηθεί η ποιοτική προσφορά υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αν δεν το κάνουµε αυτό, αν δεν δούµε την αποτελεσµατικότητα του ανταγωνιστή, ακόµα και αν η δουλειά του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι δωρεάν –γιατί αυτό είναι κρατικό και δηµόσιο- αν όµως δεν γίνει ανταγωνιστική, τότε η «µαύρη
τρύπα» των ασφαλιστικών ταµείων, η «µαύρη τρύπα» των χρεών
των νοσοκοµείων δεν πρόκειται να «µπαλωθεί» ποτέ, ούτε µ’
αυτά που γίνονται στις προµήθειες, ούτε µ’ αυτά που γίνονται
στο φάρµακο.
Το επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά: Πρωτόκολλα θεραπείας στα νοσοκοµεία της χώρας. ∆εν υπάρχει άλλη «συνταγή»
για να ξεπεράσουµε αυτόν το σκόπελο. Αυτό θέλει πολλούς
µήνες δουλειάς -ίσως και πάνω από δύο χρόνια- από το Κεντρικό
Συµβούλιο Υγείας και θέλει οπωσδήποτε τη συναίνεση του επιστηµονικού κόσµου της χώρας.
Αυτό είναι το στοίχηµα το οποίο έχετε και το οποίο αν αποφασίσετε να το υλοποιήσετε θα µας έχετε κοντά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο
Μαρκόπουλο.
Η Υπουργός Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς οφείλω να σηµειώσω ότι
υπάρχει µία ενδιαφέρουσα και δηµιουργική πολυφωνία στο πλαίσιο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Χαίροµαι, αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, που παραδέχεστε ότι ο
ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα είναι ο µεγαλύτερος σε ολόκληρη
της Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντίστοιχες δαπάνες βέβαια. Αυτό
µάλιστα είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων επιλογών που έχουν
ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια.
Από εκεί και πέρα, βέβαια…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Γιατί πολυφωνία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι πολυφωνία.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές,
κύριοι συνάδελφοι, που έχουν να κάνουν είτε µε ποιες προτε-
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ραιότητες γινόταν ο εξοπλισµός στα δηµόσια νοσοκοµεία, είτε
έχουν να κάνουν µε το πώς δινόντουσαν οι αδειοδοτήσεις και
διάφορα άλλα ζητήµατα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, αυτό που προέχει σήµερα, κυρία
Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι χρειάζεται επιτέλους να σπάσουµε το φαύλο κύκλο που υπάρχει σήµερα στην
υγεία. Γιατί υπάρχει φαύλος κύκλος, γιατί τελικά ό,τι και να γίνει
και ό,τι και να συζητάµε υπάρχει αυτή η αγωνία. Πού θα πάνε τα
χρέη; Πού θα είναι τα ασφαλιστικά ταµεία; Θα µπορέσουν να
πληρώσουν; Πώς θα στηρίξουµε από τη µία εν µέσω κρίσης το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Πρέπει κάποια στιγµή να τολµήσουµε. Αν δεν το κάνουµε αυτό
και αν µείνουµε σε µία κατάσταση απλώς αδράνειας, αυτό που
θα ζήσουµε είναι η συνεχώς συστηµατική περαιτέρω απαξίωση
και υποβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι είναι η ώρα τώρα, έχουν ωριµάσει οι
συνθήκες, που οφείλουµε να τολµήσουµε. Οφείλουµε να σπάσουµε αυτόν το φαύλο κύκλο. Οφείλουµε επιτέλους αυτές τις
παθογένειες να τις αντιµετωπίσουµε. Πρέπει, επιτέλους, να
υπάρξει αυτή η προγραµµατική διασύνδεση και αποτελεσµατική
διασύνδεση λειτουργική ανάµεσα στα ασφαλιστικά ταµεία και το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πρέπει να µπορέσουµε να στηρίξουµε
τα νοσοκοµεία, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στον
κόσµο, να µπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις περιφέρειας.
Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, όσον αφορά τα κίνητρα για την
περιφέρεια. Όταν θα έρθει τελικά το σχέδιο νόµου και θα το συζητήσουµε πιστεύω ότι και από την πλευρά των συναδέλφων της
Νέας ∆ηµοκρατίας θα τα στηρίξετε τελικά αυτά τα µέτρα. ∆εν
έχει σηµασία αν κάποια προβλεπόντουσαν στο παρελθόν, αφού
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καταργηθήκαν από δικές σας κυβερνήσεις ή δεν εφαρµοστήκαν.
Σήµερα, όµως, έχουµε ανάγκη. ∆εν µπορεί η µισή Ελλάδα να
µην µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της και να βλέπουµε κάθε
µέρα παιδιά να ψάχνουν παιδίατρο και να µην µπορούν να έχουν
την περίθαλψη που πρέπει. Στην Ιθάκη συνεχώς να προκηρύσσουµε θέσεις και να βγαίνουν άγονες. Κάτι πρέπει να κάνουµε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτό λέµε.
Θα πω και κάτι άλλο και θα κλείσω µε αυτόν τον τρόπο. Τα θέµατα της υγείας πραγµατικά δεν είναι για µικροκοµµατική αντιπαράθεση. Με πολύ µετριοπάθεια φέρνουµε τα θέµατα, µε
µετριοπάθεια τα αναπτύσσουµε, αλλά και µε αποφασιστικότητα.
Θα έχουµε τη δυνατότητα, κύρια Πρόεδρε, µε βάση το νοµοσχέδιο που θα παρουσιάσουµε να κάνουµε µια πολύ εποικοδοµητική συζήτηση και πάνω απ’ όλα να αποφασίσουµε εις όφελος
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κι εµείς ευχαριστούµε
την Υπουργό Υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση της µε αριθµό 37/6-5-2010 επερωτήσεως Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
∆έχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.01’ λύεται η συνεδρίαση για τη ∆ευτέρα 7 Ιουνίου 2010 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α)
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της υπ’ αριθµ.
29/24/17-3-2010 επερώτησης, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

